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PËRMBAJTJA E MODULIT BAZUAR NË KURRIKUL 

 

RM1-Nxënësi përshkruan rëndësinë e higjienës në industrinë ushqimore 

dhe mbrojtjen e mjedisit. 

1. Masat shëndetësore në industrinë ushqimore (kërkesat higjeno-

shëndetësore në prodhim) 

2. Higjiena e mjedisit dhe higjiena personale e punonjësve të industrisë 

ushqimore 

3. Pastrimi i mjedisit të punës, teknika e larjes dhe dezinfektimit 
 

 

RM2-Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të 

para ushqimore me prejardhje shtazore. 
 

1. Rëndësia e zhvillimit të blegtorisë dhe shpëztarisë. 

2. Peshqit dhe vlerat ushqyese e tyre. 

3. Vezët dhe vlera ushqyese e tyre. 

4. Qumështi dhe përbërja fiziko-kimike e tij. 

5. Rëndësia e zhvillimit të bletarisë. 

6. Mjalti, përbërja kimike dhe vlera ushqyese e tij. 
 

 

RM3-Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe karakteristikat e përgjithshme 

të aditivëve dhe konservanseve të cilat përdoren në prodhimet shtazore. 

 

1. Qëllimi i përdorimit te shtesave(aditivëve). 

2. Llojet e shtesave dhe konservanseve të cilat përdoren në prodhimet 

shtazore 

3. Ndarja dhe përdorimi i shtojcave, karakteristikat e disa shtojcave 

 

 

RM4-Nxënësi teston pajisjet para fillimit të punës. 

 

1. Parimet e funksionimit të makinave përpunuese ushqimore. 

2. Metodat e mirëmbajtjes së makinerive. 

3. Kontrollimi i rregullt i pajisjeve dhe stabilimenteve. 

4. Zëvendësimi i pjesëve  të dëmtuara 

5. Riparimi i defekteve të pajisjeve. 

6. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit  
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RM5-Nxënësi përgatit dhe lëshon pajisjet për punë. 

 

1. Planifikimi i llojit të produktit. 

2. Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

3. Programimi dhe startimi në punë i pajisjeve të teknologjisë ushqimore. 

4. Kontrollimi i funksionalitetit të pajisjeve gjatë procesit të punës. 

5. Përcjellja e vazhdueshme e funksionimit të makinerive 

6. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisi 

 

 

RM6-Nxënësi lanë dhe pastron pajisjet e punës. 

 

1. Metodat e pastrimit të pajisjeve dhe stabilimenteve. 

2. Mjetet larëse dhe dezinfektuese. 

3. Pastrimi i pajisjeve dhe stabilimenteve sipas kritereve. 

4. Përzgjedhja e pajisjeve dhe mjeteve larëse. 

5. Përzgjedhja e pajisjeve dhe mjeteve dezinfektuese. 

6. Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 
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PARATHËNIE 

 

Ky manual mësimor është hartuar në bazë të planit e programit mësimor 

sipas standardeve kombëtare profesionale dhe kurrikulës për arsimimin dhe 

aftësimin e nxënësvë/kandidatëve të drejtimit teknologji ushqimore dhe 

ngërthen në vete lëndën teorike dhe praktike për klasën e 10 të arsimit dhe 

aftësimit të orientuar (Programi praktik i këtij moduli është përfshirë në këtë 

material mësimor). 

Duke shfrytëzuar këtë material mësimor, mësimdhënësit dhe nxënësit duhet 

të kenë parasysh se: teknologjinë ushqimore bashkëkohore, si dhe 

teknologjinë në përgjithësi, e karakterizon një zhvillimi intensiv, i cili 

manifestohet nëpërmjet modernizimit të përhershëm të zhvillimeve 

teknologjike egzistuese dhe zbatimit të ecurive të reja teknologjike. Duke 

patur parasysh zhvillimet e shpejta teknologjike autoret janë përpjëkur që 

gjatë përshkrimit të këtij manuali mësimor kujdesin themelor t’ua kushtojnë 

parimeve themelore të prodhimit, duke përjashtuar detajet dhe shenimet 

numerike të panevojshme, sepse ato ndryshojnë dhe vjetërohen shpejt. 

Autorët mendojnë se nxënësit duke i njohur parimet bazë të prodhimit, në 

praktiken prodhuese do t’i zotërojnë shumë më lehtë detajet e teknologjisë 

ekzistuese dhe atyre të reja. Nxënësit kanë për detyrë që në praktikën 

prodhuese të përqëndrojnë vëmendjen në detajet e konstruksioneve dhe në 

mënyrën e veprimit të disa makinerive dhe aparateve prodhuese. Manuali 

mësimorë në tërësin e tij ka të dhëna dhe shumë shenime mbi “Bazat e 

teknologjisë ushqimore-2”, udhëzime për punën praktike dhe kontrollin e 

proceseve të lehta të prodhimit. 

Autorët theksojnë faktin që gjatë hartimit të këtij materiali mësimor janë 

përfshirë materiale/literaturë të ndryshme nga autorë të ndryshëm të kësaj 

lëmie. Gjatë shfrytëzimit të këtij materiali mësimor do të dalin në pah anët 

positive dhe negative të tij, ndërsa autorët do të jenë mirënjohës për çdo 

sugjerim, i cili do të kontribuojë për përmirësimin e kualitetit të tij, duke ju 

inkurajuar të ndjeheni të lirë në komente dhe sugjerime. 
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RM1-Nxënësi përshkruan rëndësinë e higjienës në industrinë 

ushqimore dhe mbrojtjen e mjedisit. (15 orë). 

1 Higjena në industrinë ushqimore 

Higjena një ndër kushtet kryesore në industrinë ushqimore orientohet në dy 

drejtime themelore Si: 

 Higjenë ushqimore dhe  

 Higjenë e prodhimit 

Higjena ushqimore-studion të gjithë faktorët higjenik dhe lidhjen e tyre me 

sigurimin e cilësisë së prodhimeve ushqimore. Ajo 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 e prodhimit-kryesisht merret me higjenën e punës, ku nëpërmjet 

zbatimit të saj arrihet në përfitimin e produkteve ushqimore më cilësi 

organoleptike, fiziko-kimike dhe bakteriologjike të larta, si dhe të sigurojë 

kushte të punës që nuk dëmtojnë shëndetin e punonjësve. 
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2 Masat shëndetësore në industrinë ushqimore (kërkesat higjeno-

shëndetësore në prodhim). 

 

Në përpunimin e ushqimeve është shumë i rëndësishëm përdorimi i 

teknologjive dhe respektimi i rregullave higjenike të mira që sigurojnë “cilësi 

të mirë”, në kuptimin mikrobiologjik të produktit përfundimtarë.  

Organizimi i kontrollit të cilësisë në një ndërmarrje ushqimore moderne të 

organizuar është i domosdoshëm dhe ka për detyrë:  

- Të kontrollojë përshtatshmërinë e lëndëve të para me kërkesat 

cilësore që janë përcaktuar më parë, sipas produkteve që do të 

prodhohen.  

- Të kontrollojë cilësinë e produkteve të përfunduara dhe t’i krahasojë 

ato me “stadartet e cilësisë” të përcaktuara  më parë në sektorin e 

marketingut të ndërmarrjes.  

- Të vlerësojë “standardet e cilësisë” për t’i dhënë informacion sektorit 

komercial të shitjes.  

- Të përmirësoje nëpërmjet kërkimeve shkencore ,metodat analitike të 

kontrollit.  

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 

ushqimor, linja teknologjike e parapëlqyer etj. Kusht i domosdoshëm për 

terrenin e një fabrike ushqimore është prania e ujit të pijshëm dhe ndodhja e 

saj pranë nyjeve të komunikacionit. 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. 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. Parametrat optimalë të mjediseve të punës duhet 
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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. 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. 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.  

Figura 1. Dezinfektimi i ambjenteve në industrinë ushqimore. 

 

Të ndriçohen mirë dhe të ajrosen rregullisht. 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 bëhen 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), 
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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. Është e domosdoshme ruajtja e 

normave të higjienës në prodhim, sepse në rast të kundërt ato dëmtojnë gjithë 

kujdesin e përdorur për të përfshirë në prodhim lëndë të parë më cilësi të 

mirë, futjen në përdorim të teknologjive bashkohore dhe shumë produktive 

në prodhim, të teknikave modern të konservimit ,ambalazhimit, tregtimit etj. 

Figura 2. Kontrolli i higjenës në industrinë ushqimore. 

 

Kontrolli higjenik i cikleve të prodhimit është aktualisht një domosdoshmëri 

absolute,sepse evolucioni teknologjik në prodhimin industrial të ushqimeve 

dhe shtimi i automatizimit janë shoqëruar me zhvillim mikrobik, për këtë 

mjaftojnë vetëm disa njësi mikrobesh patogjene mbi një sipërfaqe me të cilën 

ushqimi bie në kontakt, gjatë ciklit të përgatitjes së përgatitjes së vet 

ushqimit ka një zhvillim të madh të tyre në shëndetin e konsumatorëve, 

gjithashtu mikroorganizmat saprofite të afta për të shkaktuar denatyrim 

(prishje) të ushqimit të konservuar janë të rrezikshme për shëndetin e 

konsumatorëve. Domosdoshmëria e prodhimit të ushqimit në kushte 

higjenike të larta ka dy qëllime:  

- Mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve  

- Ruajtjen e karakteristikave cilësore të ushqimeve në periudhën 

ndërmjet prodhimit dhe konsumimit.  
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Krijimi i kushteve higjeno-sanitare të mjedisit të prodhimit, pajisjeve dhe 

linjave të prodhimit të ushqimeve, është e rëndësishme për eliminimin e 

mundësisë së ndotjes mikrobiologjike të ushqimeve në fazën e prodhimit ,të 

konservimit dhe të ruajtjes. 

Kërkesat higjeno-sanitare në prodhim përcaktohen nga praktikat e mira të 

përgatitjes së ushqimeve të cilat janë të përcaktuara në rregulloret e higjienës 

në mjediset e prodhimit paketimit dhe ruajtjes së ushqimeve.  

3 Higjiena e mjedisit dhe higjiena personale e punonjësve të industrisë 

ushqimore 

3.1.1 Higjiena, kusht bazë i ndërmarrjeve ushqimore 

Synimi më i lartë i higjienës së ushqimeve është mbrojtja e shëndetit të 

njeriut. Duke qenë së konsumimi i ushqimeve të prishura është i dëmshëm 

për shëndetin e njeriut, ia vlen që të krijohen kushte, të cilat konsumatorët 

duhet t’i marrin parasysh, me qëllim të parandalimit dhe të ngadalësimit të 

prishjes së ushqimeve.  

 
Figura 3. Larja dhe dezinfektimi i duarve para fillimit të punës 

 

Prej vendit të prodhimit e deri të konsumatorët, ushqimet tona u ekspozohen 

ndikimeve të disfavorshme. Në to gjenden mbetje të metaleve të rënda 

(ndikime të ambientit), pesticide (lëndë të mbrojtjes së bimëve), detergjente 

dhe lëndë të dezinfektimit. Helmimet e ushqimeve për shkaqet e 
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lartpërmendura janë të rralla, më të shpeshta janë si pasojë e mos përmbajtjes 

së rregullave higjienike. Rreziqet munden dhe duhet të evitohen. Për të 

arritur këtë synim, ndihmojnë disa njohuri elementare rreth higjienës. 

Kontrollimi i vazhdueshëm, individual dhe sistematik i higjienës së 

personelit dhe ndërmarrjes, është kusht bazik për një higjienë të sigurt dhe të 

100% për udhëheqjen e një ndërmarrjeje në bazë të standardeve të kërkuara. 

3.1.2 Higjiena personale e domosdoshme 

Sa i përket higjienës së trupit, këtu bën pjesë pastrimi, larja, dushi i 

përditshëm. Më rëndësi është sidomos pastrimi i flokëve. Duart duhet të 

pastrohen (ora e dorës, stolitë, duhet të largohen). Këtu përfshihet edhe 

pastrimi i thonjve. Thonjtë duhet të prehen dhe të jenë të pastër. Edhe 

pastrimit të rrobave duhet t’i shtohet kujdes: Rrobat e papastra janë një vend 

ideal për baktere, të cilat përmes duarve pastaj, mund të depërtojnë deri të 

ushqimet. E njëjta gjë vlen edhe për rrobat e brendshme. Për pastërtinë në 

vendin e punës, përgjegjës është personi i angazhuar në ndërmarrje 

ushqimore.  

Pronari i ndërmarrjes ose pronarja është përgjegjëse për edukimin e 

personelit për mbajtjen e higjienës sipas standardëve të parapara. Mbeturinat 

duhet të hedhën e të ngarkohen në atë mënyrë, që të mos ketë mundësi të 

mbesin mbetje të cilat mund të infektojnë ushqimet. Shportat e bërllokut 

duhet të zbrazen dhe të pastrohen (lahen) rregullisht 

Praktikat e mira në përgatitjen e ushqimeve janë të përcaktuara në rregulloret 

për higjienën në mjediset e prodhimit. Specialistët në organizmat përkatëse 

përgjegjëse përcaktojnë rregullat bazë minimale për veprimet e shëndetësimit 

në industrinë ushqimore të mbështetura në ligje dhe standarde vendore e 

nderkombëtare. 
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Janë të përcaktuara për mbajtjen e pajisjeve, lëndëve pastruese dhe pajisjeve 

ndihmëse, kontrolli i mikroorganizmave dëmtuese, mënyrat e ruajtjes së 

lëndëve pastruese, shëndetësuese dhe pesticide. Minimumi për shëndetësim 

janë uji, pajisjet ndihmëse, tubat e shkarkimeve, tualeti për higjienë 

personaledhe vendi për depozitimin e mbetjeve të ngurta. Duhet të ekzistoj 

edhe një vend për trajtimin e punëtorëve me rregullat e higjienës në 

industritë përkatëse ushqimore. Ekzistojnë rregullatorë të veçantë për çdo tip 

industrie.  

Pikat kritike në operacionet e përgatitjes së ushqimeve janë të specifikuara 

me detaje, duke përfshirë lidhjet midis kohës dhe temperaturës, kushtet e 

ruajtjes, shtesat ushqimore,pastrimin dhe shëndetësimin, kryerjen e testeve 

dhe trajnimin e specializuar të punonjësve. Të gjitha këto përfshihen në 

HACCP (analiza e rrezikut në pikat kritike të kontrollit), i cili është një 

sistem rregullues i ndërkombëtarizuar që synon të përmirësoj sigurinë e 

produkteve ushqimore. 

4 Siguria dhe shëndeti në punë. 

Në mjedisin e punës shpesh ndeshemi me rreziqe të ndryshme, të cilat mund 

të kërcënojnë jo rrallë shëndetin, jetën apo edhe pasurinë. Kjo na sjellë në 

vëmendje rëndësinë e respektimit të normave dhe rregulloreve të sigurisë dhe 

informimin profesional të punëmarrësve, për të shmangur me efikasitet 

incidentet e mundshme që mund t’i kanosen atyre gjatë ushtrimit të detyrës. 

Siguria dhe mbrojtja e shëndetit në punë mbrohet edhe me anë të ligjit të 

punës. Qëllimi i Ligjit për Siguri në Punë, Mbrojtje të Shëndetit të të 

Punësuarve dhe Ambientit të Punës, është që të: 

  Parandalohen lëndimet në punë, 
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  Parandalohen sëmundjet profesionale në vendin e punës dhe  të mbrohet 

ambienti i punës.  

Sipas ligjit vendi i punës është çdo hapësirë punuese ku kryhet veprimtari 

pune. Është e nevojshme që punonjësit të trajnohen vazhdimisht dhe të 

rikujtohen për rëndësinë e zbatimit të rregulloreve të mbrojtjes në punë. 

Synimi i këtyre rregullave është të përqëndrojë vëmendjen në shkaqet më të 

shpeshta të aksidenteve që kanë si pasojë plagosjen apo humbjen e jetës dhe 

parandalimin, mirëadministrimin e situatave të emergjencës në vendin e 

punës. Shkaqet kryesore të aksidenteve në punë janë mungesa e vëmendjes, 

mosnjohja e rrezikut, nxitimi, dembelizmi, lodhja, mungesa e trajnimeve për 

mbrojtjen në punë etj. 

4.1.1 Si mund t` i klasifikojmë rreziqet në punë? 

Dëmtuesit në vendin e punës mund të ndahen në:  

 Dëmtues fizikë-Në vendin e punës ne mund të rrezikohemi të 

dëmtohemi nga procese dhe makineri të ndryshme, nga pluhurat 

toksikë, zhurmat, vibracionet, ndriçimi jo i përshtatshëm, rrezatimet 

etj.  

 Kimikë-Substanca të ndryshme kimike që lëshohen në vendin e 

punës mund të jenë dëmtuese për shëndetin tonë.  

 Biologjikë-Shumë mikroorganizma që qarkullojnë në vendin e punës 

mund të na dëmtojnë.  

 Psikosocialë-Dëmtuesit psikosocialë mund të jenë po aq të 

rrezikshëm për shëndetin tonë sa edhe ata fizikë e biokimikë, por ne 

rrallë i konsiderojmë si dëmtues të shëndetit tonë. Stresi në punë 

mund të çojë jo rrallë në dobësim të sistemit imunitar, hipertension, 

probleme të zemrës, ulçera në stomak, depresion etj.  
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4.1.2 Cilat janë rreziqet më të shpeshta në vendin e punës? 

 Diegiet (Burime që shkaktojnë zjarr, materiale të djegshme, duhani, 

pajisje të pasigurta elektrike, mungesa e sistemeve paralajmëruese të 

zjarrit, mungesa e trajnimeve për mbrojtjen nga zjarri)  

 Goditja elektrike (Elektriciteti, difekte, makineri të rrezikshme etj)  

 Rrëshqitjet, pengimet dhe rrëzimet. (Mjedisi i papastër, pajisje të 

papastra, pakujdesi, nxitim) 

 Rreziqet nga substancat kimike (Dizinfektimet, kimikatet. Ato mund 

te thithen gëlltiten apo dëmtojnë lëkurën.)  

 Asfiksitë, temperaturat ekstreme, sëmundjet e zemrës, goditjet në 

tru. (Hapësirat e kufizuara, mungesa e oksigjenit etj)  

 Mbytja nga ushqimi.  

 Zhurmat  

 Rrezatimi  

5 Mbrojtja e mjedisit 

Rregullat për mjedisin përfshijnë një sërë rregullash që e detyrojnë industrinë 

ushqimore të ruajnë mjedisin,ndaj lëndëve pastruese dhe shëndetësuese në 

përgatitjen e ushqimeve. Këto përfshijnë aktet për mbrojtjen e ujërave, ajrit, 

fungicidet që përdoren në industri kundër mykut, ndaj brejtësve dhe 

insekteve. 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 
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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. Lëndët pastruese dhe shëndetësuese janë të 

regjistruara në Ministrinë e Mjedisit me emërtimin e tyre kimik dhe tregtar. 

Grupi i lëndëve higjienizuese klasifikohet në rregulloret si substance 

pesticide, pra si substance toksike. Për rrezikshmërinë e tyre ato shoqërohen 

me shënimin: “Është shkelje e ligjit nese ky produkt përdoret në mënyrë jo të 

këshilluar nga etiketa e tij. Ekzistojnë rregullore që mbrojnë ndotjen e 

ujërave kombëtare nga shkarkimet industriale dhe këto janë shumë të 

rëndësishme për industrinë ushqimore e cila sasi të mëdha uji dhe si rezultat 

dhe shkarkime të lëngëta në sasi të mëdha. Këto kufizime detyrojnë 

industrinë të kufizojë shkarkimet dhe ndotjen organike të tyre sidomos për 

industri të tilla si ajo e derivateve të mishit, të fruta-perimeve etj që krijojnë 

ndotje të mëdha. Rregullore të tjera janë ato që ruajnë ndotjen e ajrit nga 

shkarkimet industriale nga erërat, tymrat e djegies, ose nga metoda të tjera që 

mund të përdor industri. Njeriu është përgjithësisht një faktor ndotës 

“patogjen” ku në shumë raste është transportues “në gjendje të shëndoshë “ 

të mikroorganizmave patogjene.  

Punëtorët që punojnë në industrinë ushqimore duhet të marrin masat më të 

domosdoshme dhe të thjeshta të cilat janë dezinfektimi i duarve ,kujdesi me 

veshjet të cilat duhet të jenë të pastra ose edhe njëpërdorimshe, duhet të 
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përdorin maska mbrojtëse që të  mbrojnë hundën dhe gojën sidomos personat 

që janë në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin, sidomos kur linja e 

prodhimit parashikon mbushje dhe ambalazhim me dorë. 

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. 

 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. 

5.1.1 Efekti negativ 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 kërcënim të vazhdueshëm për 

të  gjithë shoqërinë, si: 

 Vajrat e përdorura  

 Bateritë, akumulatorët 

 Mbeturinat spitalore, infektive, shtazore, barnat e skaduara 
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 Ambalazhi i substancave të të rrezikshme 

 Mbeturinat e gomës dhe plastikës 

 Mbeturinat elektrike dhe elektronike 

 Pesticidet e skaduara etj. 

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, 
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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 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 
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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). 

 

5.1.2 Klasifikimi (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: 

 Mbeturina ushqimore 

 Amballazhe (plastike, qelq, karton) 

 Mbeturina ndërtimore (llaç, tulla, beton, dhera) 

 Objekte të vëllimshme ( karrige, tavolina, kolltuqe, etj). 

Secili grup duhet të trajtohet e ambalazhohet 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. 

6 Rëndësia e pastrimit (larjes) dhe dezinfektimit të mjedisit të punës. 

Ndotja e ushqimeve nga mikroorganizmat në fazën e prodhimit dhe ruajtjes 

shkaktohet nga:  
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 Kushtet higjenike shëndetësore jo të përshtatshme të mjedisit të 

punës.  

 Kushtet higjenike jo të përshtatshme të linjave të prodhimit dhe të 

sipërfaqeve që janë të destinuara të bien në kontakt me ushqimet. 

Ajri nuk është një mjedis i përshtatshëm për rritjen e mikroorganizmave, por 

konsiderohet si transportues i tyre, të çdo lloji, për aq kohë sa atomund të 

ngjiten në grimca të lëngëta dhe të ngurta që mbahen nga ajri  në lëvizje 

përmes rrugëve të frymëmarrjes, grimca të çliruara nga lëkura, etj. Niveli i 

lagështisë në ambient ndikon ndjeshëm në rezistencën e mikroorganizmave 

dhe në zhvillimin e tyre. Mjedisi i prodhimit duhet të ketë vëllimin e 

nevojshëm sipas numrit të individëve që veprojnë në mjedis. Kjo tregon 

domosdoshmërinë e sistemeve më tepër  ose më pak drastike për të ruajtur 

higjienën e nevojshme të mjediseve të prodhimit të cilat përcaktohen nga 

analizat e ndotjes së ajrit përreth. Larje është përcaktuar çdo veprim që ka si 

rezultat eliminimin e ndotjeve ose të substancave ndotëse dhe të pa 

dëshirueshme nga sipërfaqet e ngurta. 

 
Figura 4. Reparte përpunuese ushqimore të cilat i përmbushin standardet teknike, 

mjedisore dhe higjenike. 

 

Faktorët qe ndikojnë në realizimin e pastrimit janë:  

 Koha e kontaktit të lëndëve larëse me sipërfaqen që do të pastrohet.  
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 Veprimi është lidhur me forcat fizike që ushtrohen mbi sipërfaqen që 

do të pastrohet dhe ndikon në shpejtësinë e rezultatit të pastrimit.  

 Përqendrimi i lëndëve pastruese në solucionin që përdoret për këtë 

qëllim.  

 Temperatura që shpreh sasinë e energjisë në formën e nxehtësisë të 

përdorur në solucionet pastruese.  

 Uji  i cili përdoret për të krijuar solucionet pastruese.  

 Personeli i specializuar që realizon pastrimin. 

 Përbërja e mbetjeve qëdo të eliminohen. 

 Përbërja e sipërfaqes qëdo tëpastrohet. 

 

Lëndët pastruese janë të përbëra nga shumë komponime. Një pastrues (larës) 

është në përgjithësi i përbërë nga: një ose më shumë lëndë tensioaktive dhe 

nga produkte plotësuese. Përshtatshmëria e një sipërfaqe kontakti për 

përgatitjen e ushqimeve duhet të jetë sipas kërkesave tëmëposhtme:  

- Mungesë absolute e mikroorganizmave patogjene  

- Mungesë absolute e mikroorganizmave coli aerogenes. 

- Mungesë ose prani e kufizuar e mikroorganizmave saprofite që nuk 

dëmtojnëushqimin. 

- Mungesë e materialeve organike në sasi të vlerësueshme me sy dhe 

me evidentim analitik.  

Me rëndësi themelore është shëndetësimi i sipërfaqeve  në kontakt të 

drejtpërdrejtë me ushqimet , por i rëndësishëm është edhe shëndetësimi i asaj 

që përbën mjedisin e prodhimit ku hyjnë muret, dyshemetë, pajisjet 

higjenike, veshjet e punëtorëve,ajri, uji teknologjik,njeriu. 

Për trajtimin e sipërfaqeve jo nëkontakt me ushqimet është e pamundur të 

përcaktohet saktësisht ngarkesa mikrobike prandaj për to bëhen matje të 
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herëpashershme. Dezinfektimi i sipërfaqeve konsiston në largimin ose 

eliminimin e plotë të gjithë mikroorganizmave kurse shëndetësimi largon 

vetëm ato që ndikojnë në cilësi të produkteve ushqimore dhe të atyre që 

ndikojnënëshëndetin e konsumatorit. 

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 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 

menjëherë 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 
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tretësirë sode të kalcinuar 1 % , ose tretësirë sode kaustike 0,3-0,4 % . 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 hollohet 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. 

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. 
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Kompetencat profesionale: 

Në fund të RM-1; Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e higjienës së mjedisit në vendin e punës; 

- të përshkruaj rëndësinë e higjienës personale të punonjësve të industrisë 

ushqimore; 

- të tregojë mënyrën e mbajtjes së higjienës në industrinë ushqimore; 

- të aplikojë masat higjieno-shëndetësore në punë 

- të tregojë se cilët janë faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit; 

- të tregojë se cilat veprime duhet të ndërrmirren për parandalimin e 

ndotjes së mjedisit; 

- të tregojë se cilat janë mënyrat e paratrajtimit dhe të trajtimit të llojeve të 

ujërave të shkarkuara në industrinë ushqimore; 

- të tregojë së ç’farë efekti negativ kanë mbeturinat në industrinë 

ushqimore; 

- të tregojë se si duhet të bëhet sortimi, klasifikimi dhe sistemimi i 

mbeturinave;  

- të klasifikojë mbeturinat; 

- të deponojë mbeturinat në vendin e duhur; 

- të pastrojë mjetet dhe vendin e punës. 
 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM2-Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të 

lëndëve të para ushqimore me prejardhje shtazore. (45 orë). 

7 Rëndësia e zhvillimit të blegtorisë dhe shpëztarisë. 

 

Mbarështimi i gjedhëve dhe i shpendëve ka qenë gjithmonë i rëndësishëm, 

kjo vihet re që në lashtësi ku njerëzit siguronin ushqimin e tyre nëpërmjet 

gjuetisë. Por duke qenë se ushqimi që sigurohej nga kafshët ishte i 

nevojshëm për njeriun, si mishi, qumështi apo edhe peliçet e tyre njeriu, 

filloj ti mbarështojë ato në mënyrë që të kishte një burim të vazhdueshëm 

ushqimi. Tashmë këto specie kanë një përhapje të gjërë prej 1.3 miliardë 

gjedhë. Rëndësia ekonomike e mbarështimit të gjedhit buron nga sasia dhe 

cilësia që japin kafshët dhe me produktet e tyre. Racat e ndryshme të gjedhit 

bëjnë të mundur të kemi raca të cilat janë të destinuara vetëm për prodhim 

mishi pasi rrisin në mënyrë të vazhdueshme masën muskulore. Prodhimi i 

mishit si në blegtori ashtu edhe në shpeztari lidhet ngushtë me rritjen e 

kafshës. Rritja është shumë komplekse nuk ka të bëj vetëm me ndryshimin e 

përmasave por ka të bëjë edhe me zhvillimin e indeve.  

Te mishi na intereson indi muskulor, indi kockor dhe indi dhjamor. Indi 

muskulor është ai që quajmë vërtet mish i cili përbëhet nga fijet muskulore të 

cilat janë përbërësit kryesor të mishit, fijet muskulore kanë ngjyrë të kuqe të 

zbardhët si pasojë e pranisë në to të mioglobinës, pigmenti që është 

përgjegjës për këtë ngjyrë. 

Fija muskulore te kafshët e reja ka ngjyrë të çelur me rritjen e moshës kjo 

ngjyrë fillon dhe errësohet si pasojë e aktivitetit fizik. Pra ngjyra zhvillohet si 

pasojë e aktivitetit të rënduar. Aktiviteti fizik dhe ngarkesa fizike janë 

faktorët kryesor të zhvillimit të fijeve muskulore. Ndarja nuk është e njëjtë 

për indin dhjamor i cili është i përbërë nga qeliza yndyrore, kur dhjami tretet 
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mbetet jashtë një pjesë proteinike. Indi dhjamor ka disa role në organizëm: 

ka vlera të larta energjetike, më shumë se dyfishin e sheqerit, ka efekt 

mbrojtës kur ndodhet nën lëkurë, ka efekt mbrojtës ndaj temperaturës, 

goditjeve etj.  

Dhjami vendoset rreth organeve ku shërben si mbrojtës psh nga brinjët. Por 

dhjami vendoset edhe ndërmjet fijeve muskulore ku ndihmon në 

rrëshkitshmërinë e tyre. Mishi i gjedhëve dhe i shpendëve përmban edhe 

kockën e cila i shërben trupit të 

kafshëve për, mbajtje të trupit dhe për mbrojtje. 

Mbarështimi i kafshëve konsiston në rëndësinë që u jepet atyre në çdo hap të 

rritjes së tyre. Rritja fillon me rritjen e skeletit pra me veprimtarinë e indit 

kockor por jo me peshë. Intensiteti i rritjes ndryshon në fillim është më i 

vrullshëm, indi muskulor fillon aktivitetin e tij më vonë, ai vjen duke u rritur 

deri sa arrin rritjen intensive dhe më pas ulet. 

Më pas kemi indin dhjamor, dallojmë dy momente ku indi dhjamor s’ka 

peshë në këtë moshë rreth moshës 6- mujore te gjedhi mishi ka më shumë 

ujë, dhe kur pesha e tij rritet dhe arrin të superoj atë të mishit. Mosha 

optimale për të marrë mish cilësor tek gjedhi është mosha 18 – muaj. Rrezja 

e mishit është shprehja në përqindje e peshës së karkasës së therur përmbi 

peshën e therur. Raca – sepse kemi raca që shtojnë 2000 gr në ditë, kjo 

ndodh kryesisht në moshën optimal, Mosha – është një faktor tjetër pasi një 

kafsh me moshë më të madhe prodhon më shumë mish pavarësisht cilësisë, 

Kushtet e mbarështimit – ushtrojnë ndikimin e tyre në prodhimin e mishit. 

Pra lloji i ushqimit, sasia e tij, dhënia e bollshme e ujit, kushtet e mjedisit të 

mbarështimit etj. Seksi – pasi meshkujt shtojnë më shumë në peshë sesa 

femrat, pra kanë rreze më të mirë. Prodhimi i mishit tek shpendët varet nga të 

njëjtat faktorë si tek gjedhët, por burimi kryesor i mishit është ai i gjedheve 

si për nga sasia ashtu edhe për nga cilësia dhe vlerat ushqyese. 
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8 Kafshët dhe shpezët për therje  

Konvertimi  i muskujve në mish shënon tranzicionin e kafshës nga qenie e 

gjallë në diçka komode që përdoret për ushqim. Procesi kryesor, therja e 

kafshës, duke e parë si nga pikëpamja psikologjike dhe ajo teknike, nuk 

duhet parë si një proces i shkëputur nga proceset e mbarëvajtjes së kafshëve 

para therjes dhe përpunimit të tyre pas therjes. Nese në vende më pak të 

zhvilluara procesi i therjes, thertoret dhe shitja kryhen në të njëjtin vend për 

një kohë të shkurtër, në vendet më të zhvilluara, është tentuar të kalohet nga 

këto lokale të hapura të therjes në ajër, dyqaneve të vogla drejt operacioneve 

të centralizuara shumë të mëdha. 

Procesi teknologjik i therjes realizohet në ambiente të caktuara të quajtura 

thertore, të cilat janë të kompletuara me makineri dhe pajisje. Në Kosovë 

janë të licencuar 30 përpunues të mishit dhe 37 thertore, si dhe shumë 

mishtore të vogla. Vetëm dy nga thertoret kanë linja teknologjike për therjen 

e ripërtypësve të vegjël. Vetëm përpunuesit e mëdhenj janë të regjistruar, 

pjesa e mbetur e përpunuesve/shitoreve veprojnë të paregjistruar. 

Vendi ynë ka kapacitetet të mjaftueshme për therjen e kafshëve, por vetëm 

një numër i vogël i krerëve theren në thertore. Pjesa më e madhe e krerëve 

theren në ekonomi familjare dhe në vende publike duke mos përfillur 

kërkesat e sigurisë së ushqimit. Therja e kafshëve sipas legjislacionit dhe 

praktikave të mira higjienike janë faktorë i rëndësishëm në zinxhirin e 

sigurisë ushqimore. 

 
Figura 5. Procesi therjes tek kafshët dhe shpezët. 
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Aktualisht industria e mishit prodhon produkte nga mishi i importuar vetëm 

disa nga përpunuesit e vegjël, kryesisht prodhues të sallamit tradicional 

shfrytëzojnë mishin e freskët prodhim vendor. Prodhimet e mishit që 

prodhohen janë kryesisht lloje të sallameve, duke përfshirë sallame 

tradicional edhe proshutën. Përpos përpunimit të mishit në kushte industriale, 

disa nga produktet e mishit tradicional prodhohen edhe nga përpunues të 

vegjël të nivelit të shitoreve të specializuara për prodhimet e mishit.  

Përgjithësisht, industria e mishit ka teknologjinë e nevojshme kryesisht për 

prodhimin e sallameve dhe proshutës. Gjendja e teknologjive është shumë e 

mirë, megjithatë deri më tani vetëm një fabrikë e përpunimit të mishit ka të 

zbatuar sistemin e sigurisë së ushqimit. 

Çdo lloj bagëtie ose shpendi ka mënyrën e tij specifike të trajtimit 

teknologjik gjatë procesit të therjes dhe procesit të përpunimit industrial. 

Ky proces fillon me pranimin e kafshëve në thertore e pushimin para therjes. 

Koha e qëndrimit në paratherje për bagëtitë e trasha është 24-36 orë në varësi 

të mundimit fizik, për bagëtitë e imëta është 12-24 orë në varësi të moshës, 

peshës trupore dhe mundimit fizik që kanë kryer. Pas qëndrimit në dhomën e 

para therjes bagëtitë merren dhe shpërlahen për të ulur ngarkesën mikrobiale 

dhe më pas kryhet trullosja me qëllim uljen e rezistencës së kafshëve gjatë 

therjes,pra që këto të fundit të mos reagojnë dhunshëm. Gjatë trullosjes nuk 

duhet që kafsha të humb funksionin e zemrës dhe organeve të frymëmarrjes 

pasi pengohet procesi i çgjkësimit duke bërë që të ulet cilësia e mishit. 

Tullosja kryhet me këto mënyra: trullosje mekanike konsiston në goditjen e 

bagëtive me mjete të forta në rajonin ospital të kafkës së kafshës (me çekiç, 

me thikë e mprehur nga të dyja anët dhe me majë, me elektriciteti, me 

preparate kimike-substancat narkotike për të ulur rezistencën e kafshës). 

Mbas trullosjes kryhet çgjakësimi, ky proces kryhet duke bërë prerjen e 

venës dhe atë të arteries karotis. Qëllimi i çgjakësimit është largimi i gjakut, 
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pasi qëndrimi i tij në mish bëhet burim prishjeje, pasi dihet që gjaku është 

një mjedis shumë i përshtatshëm për mikroorganizmat. Çgjakësimi kryhet në 

dy pozicione në pozicion horizontal dhe vertikal, më i përshtatshëm është ai 

vertikal pasi arrihet një shkallë çgjakësimi më e mirë. Koha e çgjakësimit 

është e ndryshme në varësi të llojit të bagëtisë psh. Për gjedhin ajo nuk duhet 

të jetë më pak se 6 minuta dhe jo më tepër se 20 minuta. 

Mbas çgjakësimit bëhet heqja e kokës dhe heqja e lëkurës ajo bëhet kryesisht 

me dorë por edhe e mekanizuar.Më pas bëhet sharrimi i trupave kjo bëhet me 

qëllim që të lehtësohet transporti i trupave të therur, të lehtësohen dhe të 

përshpejtohen proceset e ftohjes, ngrirjes dhe sistemimi e tyre gjatë ruajtjes 

së tyre në gjendje të ngrirë. Më pas vjen kontrolli veterinar, i cili konsiston 

në kontrollin e mishit të bagëtive të cilat mund të jenë të prekura nga 

sëmundje të ndryshme si të mëlçisë, zemrës mushkërive dhe vetë mishit. Pas 

kontrollit veterinar mishi vuloset nga mjeku veterinar dhe vlerësohet nga 

teknologu cilësia e mishit, lloji i tij sipas standardit në fuqi dhe jepet 

destinacioni i duhur. Trupave të therur u bëhet edhe tualeti i cili është dy 

llojesh i njomë dhe i thatë. Tualeti i thatë konsiston në largimin e dhjamërave 

të barkut, pjesëve të gjakosura, gjëndrave të papërdorshme si ushqim, 

absceset, mbeturinat e mishit të diafragmës, mbetje të trakesë dhe të ezofagut 

etj. Tualeti i njomë bëhet gjithmonë mbrapa atij të thatë, ai kryhet me anë të 

dushit ku mishi lahet me ujë të freskët dhe të ftohtë me qëllim që të largohen 

të gjitha papastërtitë dhe gjakrat në sipërfaqe. Mbas përfundimit të therjes 

karkasa duhet të qëndrojë patjetër në temperaturën e ambientit në vende të 

caktuara për rreth 26 orë për arsye teknologjike si: të bëhet kullimi i mishit 

nga mbetjet e gjakut, të ulet temperature e mishit në temperaturën e 

ambientit, të kemi ulje të pH, që të jetë i gatshëm për proces ftohje sepse 

mishi i porsa therur nuk lejohet të futet direkt në frigorifer pasi ka ndryshim 
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të madh temperaturash dhe si pasojë e avullimit kemi humbje të ujit në mish, 

dhe mishi do të jargoset. 

 

 
Figura 6. Deponimi i mishit në dhoma frigoriferike. 

9 Mishi si lëndë e parë 

Mishi është një produkt ushqimor me prejardhje shtazore dhe njëkohësisht 

mjaftë i rëndësishëm për organizmin tonë. Ky ushqim asimilohet lehtë dhe 

në përmbajtje të tij gjejmë proteina, lëndë minerale, aminoacide si dhe 

vitamina të cilat ndihmojnë në prodhimin e energjisë. Mish konsiderohet 

vetëm mishi i freskët, i cili shërben si ushqim për njerëzit, domethënë të 

gjitha gjymtyrët e shtazëve apo pjesët e tyre, si mishi i muskujve dhe indet, 

yndyra, organet e brendshme, gjëndrat, gjaku i freskët, të cilët me përjashtim 

të nevojës për ftohje, nuk i janë nënshtruar ndonjë përgatitjeje, përpunimi, 

konservimi ose çfarëdo lloj trajtimi tjetër. Mishi i cili shfrytëzohet si ushqim 

mundë të rrjedhë prej këtyre kafshëve (tabela 1): 

Thundrakëve Gjedhet, Buallicat, Demat, Viçat, Delet, Dhitë, 

Derrat etj 

Një thundrakëve Kali, Mushka, Gomari etj 

Shpendët  Pulat, Patat, Rosat, Pëllumbat e butë etj 

Peshqit, Gaforret, Guackat, Bretkosat, Kërminjtë Breshkat etj 

Egërsirat  

Tabela 1. Llojet e kafshëve për shfrytëzimin e mishit. 
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Tipi i gjedheve mishtake dallohet në atë se indi muskulorë është shumë i 

zhvilluar, mishi ka inde të buta dhe me përmbajtje yndyrore, me ngjyrë të 

kuqe në të qelët. 

 
Figura 7. Pamje e mishit te gjedhit 

 

Dallojmë dy lloje të mishit të kafshëve: 

1. Mishi i papërpunuar 

2. Mishi i përpunuar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Llojet e mishit 

9.1.1 Përbërja dhe vlerat ushqyese të mishit dhe prodhimeve nga 

mishi. 

Përbërja kimike e mishit është pothuajse konstante për një numër të madh të 

kafshëve, ndryshimi midis tyre qëndron kryesisht në përmbajtjen e yndyrave. 

Mishi është një produkt ushqimor mjaftë i rëndësishëm për organizmin tonë. 

Ky ushqim asimilohet lehtë dhe në përmbajtje të tij gjejmë uji,proteina, 
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yndyra, lëndë minerale, sasi të vogel të karbohidrateve, aminoacide si dhe 

vitamina të cilat ndihmojnë në prodhimin e energjisë. 

Mishi përbëhet nga pesë muskuj kryesorë ato janë: Indi muskulor, indi 

lidhor, indi dhjamor, indi kockor dhe kërcor, indi nervor. Indi muskulor 

përbën 50-60% të peshës së mishit dhe është indi më kryesor pasi ka vlerën 

më të madhe ushqimore. 

 

 
Figura 9. Struktura e muskulit të mishit. 

 

Vlera ushqimore e indit muskulor përcaktohet nga vlera biologjike e 

proteinave të tij.Indi muskulor është më shumë i zhvilluar tek kafshët e 

ushqyera mirë dhe tek kafshët e reja. Indi muskulor ka mesatarisht 75% ujë, 

18.5% lëndë proteinike; 1.7% lëndë ekstraktive azotike, 3% yndyrë ,0.9% 

lëndë minerale, vitamina dhe fermente.  

Indi lidhor përbën 10-12% të peshës së mishit të kafshës..Bazën e indit lidhor 

e përbën kolagjeni dhe elastina. Indi lidhor i lidhur me indin muskulor ul 

verën ushqyese të mishit dhe i rrit atij fortësinë.  
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Indi dhjamor formohet nga qelizat yndyrore dhe zhvillohet aty ku indi lidhor 

është më i shkrifët si psh.nën lëkurë, në organet e brendshme si dhe në 

brendësi të muskujve. Indi dhjamor përbën 2-40% të peshës së mishit. Sasia 

e tij në mish varet nga mosha, raca dhe nga lloji i kafshës. 

Përqindja e ujit në mish është e lidhur në mënyrë të ngushtë dhe inverse me 

përqindjen e yndyrës. Kjo do të thotë që në qoftëse përmbajtja e yndyrës 

është konstante edhe përmbajtja e ujit është konstante pavarësisht nga lloji i 

species, por me rritjen e sasisë së yndyrës në trupin e kafshës sasia e ujit ulet. 

Uji në mish është i shoqëruar me indin muskulor. Gjatë therjes uji largohet 

në formë piklash, largimi i tepërt i ujit është i dëmshëm për cilësinë e mishit. 

Kapaciteti i ujë – mbajtjes në mish është një tregues i rëndësishëm i cilësisë 

së mishit dhe njihet si kapaciteti ujëmbajtës i mishit. Pra kuptohet që mishi 

me kapacitet të ulët ujë mbajtës dhe ujë-lidhës është një mish me cilësi të 

dobëta për tu konsumuar dhe përpunuar.  

Yndyrat e mishit i sigurojnë njeriut burim energjie, por sot vihet një tendencë 

në ulje për të marrë më shumë energji apo kalori. Prandaj mishi preferohet të 

ketë sa më pak yndyra. Por yndyrat e mishit janë një burim esencial për 

njeriun dhe duhet të jenë të pranishme në dietën e njeriut me qëllim që të 

plotësojnë nevojat e trupit. Tre acidet yndyrore janë konsideruar si esencial 

për njeriun, acidi linoleik, linolenik dhe arakidionik.Yndyra gjithashtu 

ndikon në shijen dhe aromën e mishit. 

Proteinat në mishin tul ndodhen në sasinë 18-23%. Nga pikëpamja ushqyese 

komponimet e azotuara janë nga më të rëndësishmet për njeriun.Mishi është 

një ushqim që mbahet se ka një sasi të madhe proteinash. Cilësia e 

proteinave të mishit është tepër e lartë dhe tipi e raporti i aminoacideve 

esenciale, është i ngjashëm me atë që nevojitet për rritjen e indeve të njeriut. 

Nga aminoacidet esenciale, mishi plotëson sasitë kryesore të lizinës dhe 

treoninës, si dhe sasitë e nevojshme të metioninës dhe triptofanit, megjithëse 
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përmbajtja e këtyre aminoacideve në mish është relativisht e ulët.Proteinat 

kryesore dhe me vlerë të plotë janë miozina, miogjeni, globulina dhe 

mioglobulina. 

Karbohidratet në muskujt e mishit ndodhen në trajtën e glikogjenit, mbas 

therjes së kafshës ky i fundit shkon në rreth 1%. Glikogjeni luan një rol të 

rëndësishëm në kontrollin e pH- it të muskulit. Dy faktorët ritmi dhe sasia e 

glikogjenit që shpërbëhet në acid laktik kontrollojnë cilësitë fizike të mishit 

të therur si dhe faktorë të tjerë si kapaciteti ujë-mbajtës, ngjyra dhe butësia.  

Dhjami kryesisht ai i muskujve rrit vlerën ushqyese të muskujve. 

Indi kockor dhe indi kërcor është indi më i fortë nga të gjitha llojet e indeve, 

ky ind përbën skeleton e organizmit dhe ndërtohet nga qeliza të quajtura 

osteocide. Boshllëku i brendshëm i kockave është i mbushur me palcë, i cili 

tek kafshët e reja ka ngjyrë të kuqe,ndërsa tek kafshët e vjetra është i verdhë. 

Indi kockor përmban 20-30 % ujë, 30% proteinë dhe 45% komponime 

organike. 

Indi nervor përbëhet nga qeliza nervore të quajtura neurone dhe nga fijet 

nervore të cilat bashkohen në tufa të mbështjella nga indi lidhor. Lënda e 

bardhë e palcës së kurrizit përbëhet nga fije nervore, ndërsa lënda ngjyrë gri 

e trurit përbëhet nga qeliza nervore. 

Gjaku përbëhet nga masë e lëngët që quhet plazmë në të cilën notojnë rruazat 

e kuqe dhe të bardha të gjakut. 

Lëndët minerale, mishi tul konsiderohet si një burim shumë i mirë i hekurit 

dhe fosforit por i varfër me kalcium.  

Vitaminat, indet e muskujve të mishit janë një burim i mrekullueshëm për 

vitaminat B-kompleks, sidomos për tiaminën , riboflavinën, niacinën, B6 dhe 

B12. Përmbajtja e vitaminave të tjera si D, Edhe K është përgjithësisht e ulët 

në mish. Edhe pse përmbajtja e vitaminës E mund të rritet duke përdorur një 

ushqim të pasur me tokoferol. 
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SPECIA UJI PROTEINAT LIPIDET HIRI 

Mishi i viçit 70-73 20-22 4.8 1.0 

Mishi i pulës 73-75 20-23 4.7 1.0 

Mishi i 
qengjit 

73 20 5-6 1.4 

Mishi i 
derrit 

68-70 19-20 9-11 1.4 

Tabela 2. Përbërja në % e mishit tul në kafshë të ndryshme. 

 

10 Mënyrat e konservimit të mishit 

Dihet që mishi ka një përmbajtje të lartë uji që shkon deri në 60% dhe kjo 

favorizon zhvillimin e mikroorganizmave. Gjithashtu mishi ka një mjedis 

lehtësisht acid deri në 5.5 pas glikolizës, dhe një temperaturë rreth 37 gradë 

pas therjes që është gjithashtu një mjedis ideal për zhvillimin e 

mikroorganizmave. Parimi kryesor i procesit të konservimit është inhibimi i 

proceseve mikrobike, duke krijuar kushte të tilla të ambientit të cilat nuk 

lejojnë zhvillimin e tyre, dhe si pasoj vonojnë alterimin e produktit. Pra 

konservimi ka për qëllim ruajtjen e produkteve ushqimore për një kohë sa më 

të gjatë, gjë e cila vlen edhe për mishin dhe produktet e mishit. Nëpërmjet 

konservimit veprimtaria e mikroorganizmave në mish dhe produktet e tij 

reduktohet ndjeshëm. 

Metodat më të aplikueshme për konservimin e mishit janë: 

- Kripëzimi 

- Tymosja 

- Ftohja 

- Ngrirja e mishit     

- Tharja/terja 

- Zierja 

- Sterilizimi 
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Figura 10. Konservimi i mishit me anë të kriposjes (NaCl) dhe me tymosje. 

 

 
Figura 11. Konservimi i mishit me anë të ftohjes dhe ngrirjes. 

 

 
Figura 12. Konservimi i mishit me anë të tharjes dhe sterilizimit 

 

 

10.1.1 Qëndrueshmeria e mishit të ftohur dhe të ngrirë 

 

Qëndrueshmëria e mishit të ftohur dhe të produkteve të mishit, në kushte të 

volitshme varësisht prej llojit të mishit dhe të kualitetit të tij, sillet prej dy 

deri në tri javë.  
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Lloji i bagëtise Mbas 1 dite Mbas 2 dite Mbas 3 dite 

Bagëti e trash,, 0.42 % 0.62 % 0.72 % 

Mishi i derrit 0.3 % 0.5 % 0.8 % 

Tabela 3. Normat e humbjes në peshë të mishit gjatë ruajtjes në temperaturë 0-4 ˚C (në 

%) 

 

Mishi i ngrirë është i qëndrueshëm në gjendje të ngrirë (-18°C) varësisht 

sipas llojit të mishit.  

Mishi i lopës: 10-12 muaj, 

Mishi i viçit: 8-10 muaj,  

Mishi i derrit:  4-6 muaj, 

Mishi i qengjit: 10-12 muaj. 

Me rastin e shkrirjes së mishit bakteret aktivizohen përsëri. Mishi i shkrirë 

njëherë, është vetëm në mënyrë të kufizuar i qëndrueshëm. 

11 Peshqit dhe vlerat ushqyese e tyre. 

 

Peshku gjithmonë ka qenë përbërës i rëndësishëm i ushqimit të njeriut, 

sidomos në zonat bregdetare ku aktiviteti i peshkimit dhe lehtësia e sigurimit 

të produktit të freskët kanë influencuar ndjeshëm në zakonet gastronomike të 

popullatave që jetojnë pranë detit. Tek peshqit futen të gjithë peshqit me 

përjashtim të delfinit dhe balenës. Molusqet, përfshijnë oktapodin dhe 

kallamarët. Ndërsa krustacet përfshijnë aragostat, karkalecat, gaforret. Llojet 

e peshqve janë të shumtë por ato që konsumohen vazhdimisht janë: meluci, 

koci, gjuhëza, koran, qefull, sardele, salmon, trofta, ton etj. 
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Figura 13. Lloje të ndryshme peshqish kockorë 

 

Fakti që peshku është një produkt që dekompozohet lehtë si dhe mungesa e 

mjeteve të përshtatshme të konservimit e të transportit kanë penguar 

difuzionin dhe konsumin e produkteve ihtike në territoret e brendshme. 

Shfrytëzimi racional i rezervave ihtike natyrore, duke nënkuptuar me këtë 

term produktet që vijnë nga peshkimi dhe jo nga kultivimi, ka për qëllim që 

peshqit e pranishëm në sasi të mëdha në periudha të kufizuara të vitit ti bëj të 

disponueshme në çdo kohë. Konservimi i produkteve për një kohë të shkurtër 

apo të gjatë, merr rëndësi të madhe në kushtet e kërkesave në rritje për 

produktet ushqimore me vlerë të veçantë.  

 

 
Figura 14. Konservimi (ruajtja) i peshkut me anë të akullit. 

 
Peshku është një ushqim shumë i hershëm. Për këtë arsye njerëzit në antikitet 

i krijonin qytetet pranë lumenjve dhe deteve. Edhe pse 70% e tokës është e 

mbuluar nga uji, produktet e detit përbëjnë 1-2% të ushqimit botëror.  
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Figura 15. Konservimi i peshkut me anë të tymosjes. 

 

11.1.1 Përbërja kimike e peshkut 

Mishi i peshkut nuk ka ndonjë ndryshim të madh me mishin e gjedhit. Uji 

përbën 60-80 % të peshës së tij. Proteinat përbëjnë 15-25 % dhe përbëhen më 

shumë nga proteinat miofibrile.  

Tabela 4. Përbërja kimike dhe vlera energjetike e peshqëve (përmbajtja mesatare në 100 g 

të pjesës që hahet) 

 
Fibrat muskulore nuk janë si te mishi i gjedhit në formë tufash por janë të 

organizuara në formë fletësh. Yndyra te peshku shkon në nivele 05.% - 22 % 

dhe përqindja e saj varet nga specia, mosha, gjinia, ushqimi dhe moment i 

peshkimit. Yndyrat e peshqve janë të rëndësishme për njeriun ato kanë vlerë 

të lartë ushqyese sepse përmbajnë ω3 dhe ω6. Karakteristikë e yndyrës së 

 

Artikulli 

 

 

Uji (g) 

 

Proteinat 

(g) 

 

Hidratet e 

karbonit (g) 

 

Yndyrat 

(g) 

 

Hi 

(g) 

 

Vlera 

energjetik

e (kj) 

Ngjala 60.7 12.7 - 25.6 1.0 1193 

Trofta 77.6 19.2 - 2.1 1.1 423 

Krapi 72.4 18.9 - 7.1 1.6 607 

Marenga 62.8 17.3 - 18.8 1.1 1017 

Skumbëria 68.1 18.7 - 12.0 1.2 787 

Toni 

(konservë) 

52.5 23.8 - 20.9 2.8 1214 

Sardela 

(konservë) 

47.1 21.1 1.0 27.0 3.8 1415 
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peshkut është se ajo gjendet në përqindje të lartë në mëlçi, pikërisht nga 

mëlçia e merlucit nxirret vaji i peshkut. Dhjami tek peshku nuk gjendet në 

muskuj por nën lëkurë dhe shpesh nëpër organe (si mëlçi).  

12 Ndryshimet ndërmjet dhjamit të mishit të kuq nga ai i mishit të 

peshkut janë : 

- Përqindje e lartë e acideve yndyrore të pangopura. 

- Përqindje të lartë të fosfolipideve.  

- Përqindje të ulët të kolesterolit Përqindje të larta të acideve yndyrore 

me varg të gjatë (20-22 atome karboni).  

Sheqernat gjenden në përqindje më të ulët te mishi i peshkut krahasuar me 

mishin e kuq, peshku përmban glukozë, fruktozë dhe shumë pak glikogjen. 

Lëndë minerale peshku i ka në përqindje më të lartë se mishi i kuq, ai 

përmban; fosfor, kalcium dhe jod por nuk përmban hekur.  

Peshku përmban: vitaminat A, D por edhe B.  

 

 
Figura 16. Pamje fileteve të peshkut 

 
Vlera ushqyese e peshkut qëndron në tretshmërinë e tij, ai është më i 

tretshëm se mishi i kuq pra asimilohet më lehtë nga njeriu. Përmban më 

shumë minerale sidomos kalcium, fosfor dhe jod, përmbajnë vitamina dhe 

paraardhës të molekulave të rëndësishme, kanë përqindje të lartë proteinash 

njëlloj ose më shumë se mishi i kuq, gjithashtu mishi i peshkut ka përqindje 

të ulët të kolesterolit. Llojet e peshqve janë të shumtë por ato që konsumohen 
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vazhdimisht janë: meluci, koci, gjuhëza, Koran, qefull, sardele, salmon, ton 

etj. 

13 Vezët dhe vlera ushqyese e tyre. 

 

Veza është një produkt me vlerë të lartë ushqimore në saj të përmbajtjes në të 

proteinave me të gjithë aminoacidet e pazëvendësueshme për njeriun, 

yndyrës, vitaminave në sasinë e duhur, kripërave minerale. Këto formojnë 

një kompleks biokimik shumë të ndjeshëm dhe për këtë arsye veza mund të 

humbasë lehtë cilësinë e saj fillestare po të mos mbahet në kushte të mira 

ruajtje. Krahasuar me te gjitha produktet ushqimore vezet zoterojn mbrojtje 

natyrale me te mire. Por ne momentin qe ajo thyhet,mrojtja e saj natyrale 

dobesohet dhe mbaron se qeni e tille,duke u kthyer ne njke product ushqimor 

te prekshem.  

Nga ana tjeter,10% e vezeve te prodhuara,aktualisht shndërrohen në 

produkte të vezëve dhe përdoren në industrin e transformimit te dytë 

(biskota,torta salca,gatime ne tavolin etj). Në këtë mënyrë,ato kthehen në 

produkte shumë të ndjeshme,që kanë nevojë për një kontroll rigoroz.  

Veza është e ndërtuar nga e verdha, e bardha dhe lëvozhga. E verdha e vezës 

është pjesa më e pasur e saj me lëndë ushqyese dhe biologjikisht aktive. 

Proteinat e saj përbëhen nga ovovitelina, ovolivetina dhe fosforitina. Nga 

lëndët minerale më të rëndësishme janë: Ca, Mg, Fe. P, S, Zn, Co, Cu etj.  

E verdha përmban vitamina të tilla si lipovitaminat. E verdha përmban 

shumë karatenoide dhe ksantofilë që i japin asaj ngjyrën e verdhë. Ajo 

gjithashtu përmban fermente të tilla si, amilazë, proteinazë, oksidazë etj. 

E bardha e vezës është e mbështjellë me një membranë gjysmë të 

përshkueshme, e cila pengon kalimin e lëndëve dhe lejon ujin dhe gazet. E 

bardha përbën një masë të tejdukshme thuajse pa ngjyrë (me nuancë të lehtë 
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në jeshile), elastike dhe lumë të lëvizshme. E bardha e vezës përbëhet nga 

shtresa: shtresa e jashtme e cila është e lëngshme, shtresa e mesme e dendur 

dhe shtresa e brendshme kompakte që mban të verdhën në qendër. E bardha 

përmban më pak lëndë ushqyese se e verdha sepse përmban më shumë ujë. 

Ajo përmban më shumë albumin ndërsa yndyra pothuajse nuk përmban fare. 

Nga lëndët minerale gjenden Na, Cl, K, S, etj. Përmban vetëm hidroflavina, 

sidomos acid pentonik dhe nikotinik. E bardha ka reaksion alkalin pH 7-7.8. 

E bardha përmban fermente të tilla si proteinazë, oksidazë, amilazë dhe 

lizozimë e cila ka veti baktericide dhe e mbron atë nga prishja. 

 
Figura 17. Pjeset e vezëve  dhe perbërsit kryesor të vezëve në %. 

 
E verdha e vezës mbështillet nga një cipë shumë e hollë që mban formën 

sferike të vezës. E verdha ndahet në dy pjesë: vetelusin e bardhë me diskun 

germinativ, e cila ka formën e një pike të bardhë dhe vetelusin ushqyes, e 

cila është e pasur me lëndë ushqyese dhe që përfaqëson  

pjesën më të madhe të të verdhës së vezës. 

Lëndët kimike Veza E verdha E bardha 

Ujë 73.6 48.7 87.9 

Lëndë e thatë 26.4 51.3 12.1 

Proteinë 12.8 16.6 10.6 

Yndyrë 11.8 32.6 0.03 

Karbohidrate 1.0 1.0 0.9 

Lëndë organike 0.8 1.1 0.6 
Tabela 5. Përbërja kimike e vezës 
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14 Ndryshimet në vezë 

Veza është një produkt, i cili po të mos mbahet në kushte të përshtatshme 

ruajtje mund të prishet me lehtësi, kur vezët në qendrat e grumbullimit 

mbahen në kushte të papërshtatshme si temperaturë dhe lagështi e ulët, 

ambalazhi keq, pakujdesi në transport etj në to ndodhin ndryshime të 

padëshirueshme, te cilat ulin cilësinë e vezës. 

Ndryshimet fiziko-kimike-Një nga ndryshimet më të rëndësishme është 

tharja dhe humbja në peshë e vezës, e cila është e lidhur me temperaturën 

dhe lagështinë e mjedisit ku ruhet.Sa më e lartë të jetë temperatura e mjedisit 

aq më e madhe do të jetë tharja e ajrit, aq më i vogël do të jetë avullimi. 

Avullimi i ujit nga veza është më i theksuar në muajt e parë të ruajtjes. Si 

rezultat i saj  zmadhohet dhoma e ajrit që është një nga treguesit kryesorë për 

përcaktimin e vjetërsisë së vezës.Tek veza shumë e freskët lartësia e dhomës 

së ajrit është 1-2 mm ndërsa tek vezët 6-7 ditësh arrin në 4-5 mm. Vezët e 

ruajtura në frigorifer e kanë dhomën e ajrit më të madhe, lartësia e saj arrin 

9-15 mm. 

 
Figura 18. Ndryshimet fiziko-kimike në vezë. 

 

Ndryshimet mikrobiologjike- Nëpërmjet poreve të vezës mund të hyjnë në 

brendësi baktere ose myqe, të cilat shkaktojnë prishjen e vezës për një kohë 

të shkurtër. E verdha e vezës dhe e bardha janë mjedis shumë i përshtatshëm 

për zhvillimin e mikroorganizmave. Vezët e prekura nga bakteret dhe myqet 
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kur detektohen me ovoskop duken të turbullta ose me ngjyra të 

ndryshme.Bakteret që prekin më shpesh vezët janë, Coli substilua, 

mesentericus, stafilokokë dhe streptokokë. Myqet më të shpeshtë janë, 

aspergilus, mucor, rhizopus, clostridium, herbarium dhe penicillium. Vezët e 

mykura duken edhe me sy kur myku u ka dalë në sipërfaqe të lëvozhgës në 

raste kur është përdorur ambalazh jo i pastër dhe i lagur. Infektimi i vezës me 

mikroorganizma shkaktohet nga organet seksuale përpara formimit të 

lëvozhgës ose më vonë. 

 
Figura 19. Kontaminimi mikrobial i vezëve (Ndryshimet  si pasojë e zhvillimit të myqeve) 

 

15 Grumbullimi dhe ruajtja e vezëve 

Grumbullimit, ruajtjes dhe përgatitjes së vezëve për treg duhet ti kushtohet 

rëndësi e madhe. Synimi është vezët të ruajnë cilësin e tyre gjatë gjithë 

proceseve që kryhen nga pjellja deri sa ato të arrinë te konsumatori. 

Për këtë mbahen parasysh këto rregulla. Vezët për treg grumbullohen me 

dorë ose në mënyrë të mekanizuar se paku një hërë në ditë dhe ftohën 

menjëherë duke u vendosur në një dhome të freskët me temperature 7-13 
o
C 

dhe lageshti 70-80 %. 
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Largimi nga lokali bënë që vezët të ftohën shpejtë gjë që ndihmonë në 

ruajtjen e cilësisë së vezëve.Kjo ndihmon gjithashtu edhe në pakesimin e 

thyerjeve dhe ndotjeve të vezëve. 

 

 
Figura 20. Grumbullimi i vezëve 

 

 

Zakonishtë vezët e porsa pjella janë të pastërta, por nëse qëndrojnë në lokal 

mund të ndotën nga (pluhuri,lagështia,shtresa të pa pastërta). 

Në disa shtete vezët lahen me paije të posaqme me ujë ku shtohet edhe 

solucion larës pa aromë dhe i pa dëmshëm për shëndetin e konsumatorit.Në 

vëndet e europës nuk është në praktik larja e vezëve.Temperatura e ujit duhet 

të jetë 5-8
o
C gradë më e lartë se temperatura e vezës. 

 

 
Figura 21. Larja (pastrimi) dhe terja e vezëve 
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15.1.1 Klasifikimi i vezëve për treg 

Para se të arrijnë te pjesa për klasifikim, vezët kalojnë nëpër dhomën e errët 

ku bëhet identifikimi dhe largimi i vezëve të thyera, të ndotura ose të 

deformuara. Vezët klasifikohen sipas peshës në gram. Në tabelat e më 

poshtme janë paraqitur mënyrat e klasifikimit të vezëve në Kosovë dhe në 

USA. 

 
Tabela 6. Klasifikimi i vezëve sipas peshës në gram Kosovë dhe USA. 

 

 
Figura 22. Metodat e klasifikimit të vezëve 

 

 

15.1.2 Paketimi dhe ruajtja e vezëve 

Vezët paketohen në bikerina të pastërta duke i vendosur me dhomën e ajri 

sipër. Bëhët kujdes që bikerinat dhe kutitë të mos kenë lagështi sepse 

krijohet myk që i jep aromë të keqe vezëve. Kohëzgjatja e ruajtjes së vezëve 

varet nga kushtet e prodhimit e të ruajtjes. Në vendet që i zbatojnë me 

rigorozitet të gjitha kërkesat për prodhimin e ruajtjën e vezëve kanë sistemin 



[50] 
 

e dhomave të ftohjes. Vezët vendosën në depo-frigorifer (5-15
 o

C) ku 

qëndrojnë deri në shitje, por jo më gjatë se një javë 

Vezet nuk lejohen te nxirren ne treg nese kalon nje muaj nga data e 

prodhimit. 

 
Figura 23. Ambalazhimi dhe paketimi i vezëve. 

 

16 Qumështi dhe karakteristikat e tij. 

16.1.1 Qumështi si lëndë e parë dhe si ushqim 

Rëndësia e qumështit në të ushqyerit e njeriut, tretshmëria e qumështit. 
 

Qumështi është një lëng i bardhë, që sekretohet nga gjëndrat e qumështit që 

ndodhen si tek njeriu ashtu edhe tek kafshët dhe që shërben si ushqim tek të 

porsalindurit.  

 
Figura 24.Dukëshmëria e qumështit 

Për qëllime teknologjike qumështi përkufizohet: Qumështi është një produkt 

që merret nga një ose disa mjelje të gjitarëve që mbahen dhe rriten për qëllim 

prodhim qumështi. Qumështi prodhohet nga disa lloje kafshësh pra nga 

gjitarët si dele, dhie, lope etj. Përveç disa lloje qumështi kemi edhe një seri 
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produktesh të derivuara nga qumështi të cilat kanë rëndësi të madhe për 

ushqimin e njeriut. 

 
Figura 25. Kafshët qumështore 

 
Produktet me bazë qumështi ndahen në dy kategori: 

- Produkte qumështi dhe  

- Produkte të rikombinuara me qumësht.  

Produkte qumështi-janë të prodhuara komplet nga qumështi. Në disa raste 

mund të përdoren aditivë të ndryshëm gjatë prodhimit, por asnjëherë 

komponentët e qumështit nuk zëvendësohen as plotësisht as pjesërisht. 

Produkte të rikombinuara të qumështit-janë produkte në të cilat qumështi 

ose komponentët e qumështit zënë pjesën kryesore në këto produkte. 

 
Qumështi është një ushqim shumë i çmuar natyral i përdorur nga njeriu që në 

kohët më të vjetra dhe ai për një kohë të gjatë ka qenë një komponent bazë 

për ushqimin e tij. Në të gjitha vendet e zhvilluara, ushqimet përshkruhen në 

mënyrë legale dhe kontrollohen në bazë të përkufizimeve legale. Kombet e 

bashkuara kanë nxjerrë rekomandime me anë të organizatave të ndryshme si 

FAO të cilat janë adoptuar në shumë vende nëpërmjet legjislacioneve legale. 

Për qumështin dhe produktet e bulmetit janë nxjerrë standarde nga IDF të 

cilat janë në zbatim në shumë vende. 

Standardet e Bashkimit Evropian (EU) janë adoptuar nga shumë vende në 

legjislacionet e tyre lokale. Ushqimi i nevojshëm për zhvillimin e trupit të 

njeriut, mirëmbajtjen e tij dhe energjinë përbëhet nga komponime të tilla 
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bazë si yndyrat, proteinat karbohidratet, kripërat minerale, vitaminat, 

mikroelementet dhe uji. 

Ushqimi gjithashtu përmban aroma, flavors, kolorantë, fibra krude të 

patretshme (të cilat kontrollojnë digjestionin) dhe substance antimikrobiale. 

Ushqimi mund të përmbaj substanca të pa dëshirueshme, të paushqyeshme  

ose substance helmuese (alkaloide ose toksina të derivuara 

mikrobiologjikisht ose produkte metabolike të dëmshme) dhe 

mikroorganizma.  

Në shumë raste ushqimi nuk konsumohet direkt sepse ai ka nevojë të 

përpunohet paraprakisht (përveç frutave dhe disa perimeve). Këto lloj 

ushqimesh kanë nevojë të përpunohen që të konsumohen,  në të njëjtën kohë 

me anë të përpunimit parandalohet prishja nga mikroorganizmat dhe enzimat 

që përmbahen në to. 

Gjatë trajtimeve të ushqimeve të ndryshme, ndryshimet kimike dhe fizike që 

pëson ai çojnë në produkte përfundimtare të cilat janë krejt të ndryshme nga 

ushqimi i përdorur si lëndë e parë. Në shumicën e rasteve me anë të 

përpunimit kryhet heqja e pjesëve të padëshirueshme, pasurimi ose reduktimi 

i komponentëve ushqyes ( d. m.th.). Njësia bazë që merret për të njëhsuar 

energjinë, sipas standardeve ndërkombëtare është xhauli (J) ose (KL). 

Gjithashtu përdoret edhe një njësi tepër e njohur që është kaloria dhe 

kilokaloria sidomos për ushqimet me energji të reduktuar. 

Qumështi është një ushqim tepër kompleks për njeriun. Ai përmban të gjithë 

komponentët dhe reagentët që nevojiten për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e 

njeriut. Qumështi është një ushqim me koeficient të lartë të tretshmërisë. Kur 

flitet psh për vlerën e proteinave të qumështit  të lopës, energjia e tyre në 

raport me  të gjithë energjinë që ka qumështi është 20% më e favorshme se 

në gjithë ushqimet e tjera (përveç qumështit të njeriut). 
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Parë nga vlerat ushqyese 1 litër qumësht me komponentët e tij plotëson këto 

përqindje të kërkesave ditore të njeriut:  

- Kalciumi 100 %  

- Fosfor 67 %  

- Vitaminë B2  66 %  

- Vitamina A  30 %  

- Vitaminë B1 27 %  

- Vitaminë C   19 % 

 

Faktorët që ndikojnë në prodhimtarinë e qumështit janë:  

 Faktorët gjenetik: raca individualiteti dhe puna racore  

 Faktorët fiziologjik; pesha trupore,mosha në pjelljen e parë, numri i 

laktacioneve, mjelja, periudha e tharjes, mbarsmëria dhe sezoni i 

pjelljes. 

 Faktorët e jashtëm: të ushqyerit ,trajtimi, strehimi, faktorët klimaterik 

(temperature, lagështia , drita etj).  

17 Vlera biologjike përbërja kimike e qumështit dhe efekti ushqyes i tij 

 
Qumështi është lëng biologjik që sekretohet në gjëndrën e individit femëror, 

fitohet nga mjelja e plotë dhe e vazhdueshme e kafshëve të mirëmbajtura, me 

të cilin nëna ushqen të porsalindurin deri sa të zhvillohet. Organizmit të ri 

qumështi ia siguron të gjitha materiet e domosdoshme siç janë: uji, hydratet e 

karbonit, proteinat, materiet minerale dhe vitaminat.  

Përbërja kimike e qumështit dallon nga përbërja kimike e lëngjeve tjera me 

prejardhje bimore dhe shtazore, që këtij artikulli i jep vlerë të lartë biologjike 

dhe teknologjike. 
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Përbërja kimike e qumështit është e ndryshme, varësisht nga lloji dhe raca e 

kafshëve shtëpiake. Mirëpo këto ndryshime hasen edhe te pjestarët e veçantë 

të racës së njejtë, që ndodh për shkak të ushqimit, moshës, sëmundjes dhe 

faktorëve tjerë.  

Për këtë arësye, është e domosdoshme që qumështi të kontrollohet, si për 

qëllime shkencore ashtu edhe për qëllime praktike ekonomike. 

Kafsha Uji Yndyra Proteinat Karbohidratet Hiri 

Lopa 87.25 3.8 3.50 4.80 0.65 

Delja 83.50 6.18 5.15 4.17 0.19 

Dhia 87.14 4.09 3.70 4.20 0.78 

Buallica 82.20 7.50 4.70 4.80 0.80 

Dosa 81.59 7.70 5.88 4.44 0.97 
Tabela 7. Përbërja kimike e qumështit ne % sipas llojeve të kafshëve shtëpiake 

 

Proteinat e qumështit- Qumështi është i pasur me proteina. Proteinat e 

qumështit kanë vlerë të lartë biologjike dhe renditen menjëher pas proteinave 

të vezëve. 

Me termin vlerë biologjike nënkuptojmë numrin e gramëve të proteinave të 

organizmit të njeriut ose organizmit të kafshëve që mundë të sintetizohen nga 

100 gramë ushqim. Vlera biologjike 100%, do të thotë se proteinat e 

zbërthyera janë shfrytëzuar plotësisht nga organizmi.  

Vlera biologjike e proteinave të quështit në krahasim me proteinat e vezës 

duket keshtu. Proteinat e qumshtit jane: Kazeina, albumina dhe globulina. 

                 Proteina                                     Vlera biologjike 

Veza e plotë (e marrun si 100%)                         100 

Proteinat e hirrës                                                  104 

Kazeina                                                                   76 

Totali i proteinave të qumështit                           88 

Tabela 8. Vlera biologjike e proteinave të qumështit krahasuar me vezët 
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Kazeina:përbën rreth 80 % të të gjitha proteinave të qumështit të lopës, 

deles, dhise dhe buallices. Kazeina hynë në grupin e fosfoproteideve. Në 

përbërjen kimike të saj hyjnë këto elemente: C, H, N, P, S dhe O të cilët janë 

në raporte të ndryshme në qumështin e kafshëve të ndryshme, andaj rezulton 

që kazeina e qumështit të kafshëve të dryshme ka veti fiziko-kimike të 

ndryshme. Kazeina e qumështit nën veprimin e enzimës kimozinë mpikset në 

një masë të ngjeshur dhe me ngjyrë të bardhë e cila më pas përpunohet në 

djathë. Roli i kazeinës së qumështit qëndron në përmbajtjen e aminoacideve 

të ndryshme midis të cilave disa aminoacide të domosdoshme për 

funksionimin normal të organizmit si: leucinë, lizinë, argininë etj. Acidet 

glutaminike dhe hidroksiglutaminike përbëjne rreth 30% të sasis së 

aminoacideve. 

Albumina: qumështi i lopës, dhisë dhe i deles përmban rreth 0.5-1.5 % 

albumin. Elementët përbërës të albuminës janë: C, H, N, O dhe S. Mungesa e 

fosforit në molekulën e saj është ndryshimi thelbësor me kazeinën.Albumina 

nuk kuagulon nën veprimin e fermentit kimozinë prandaj ajo quhet 

laktoalbumin. Përdoret për përgaditjen e disa llojeve të djathrave. Gjatë 

ngrohjes së hirrës së djathit mbi 70 
o
C albumina pritet në formën e kokrrizave 

të bardha. Kjo shfrytëzohet në prodhimin e gjizës.  

Globulina: në qumësht ndodhet në sasira të vogla mesatarisht 0.1-0.2 %. 

Elementet përbërës të saj janë të njejta si te albumina por egziston ndryshimi 

në përbërjen e aminoacideve psh: në përbërjen e globulinës hynë aminoacidi 

glicine, i cili mungon tek albumina. Vlera energjike e proteinave është 16.6 

kJ/g 

Yndyra e qumështit. Yndyra e qumështit është një përzirje gliceridesh: 

esterit të glicerines dhe tëacideve yndyrore. Në përbërjen e yndyrës së 

qumështit janë konstatuar më shumë se 30 lloje te acideve yndyrore. Këtë 
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numër kaq të madhë të acideve yndyrore nuk e përmban asnjë lloj yndyre 

qoftë me prejardhje bimore apo shtazore. 

Të veçantë yndyrën e qumështit e bënë përmbajtja e acideve yndyrore të 

ngopura me peshë molekulare të vogël si acidi butirik (C4), kapronik (C5), 

kaprilik (C8), kapromik (C10). Te kater se bashku perbejne 7-9 %, përqindje 

kjo e madhe që shërben për të dalluar nëse gjalpi është përzier me yndyrna të 

tjera.Përbërsit më të shumtë të yndyrës janë: acidi oleik (C18-1), palmitik 

(C16) dhestearik (C18), këto 3 acide përbëjnë 70-75 % të acideve 

yndyrore.Sa më e lartë të jetë përqindja e acidit oleik aq më e ulët është 

temperatura e shkrirjes dhe aq më i butë është gjalpi. Vlera energjike e 

yndyrës së qumështit është 38.4 KJ/g. 

Laktoza 

Shija lehtësisht e ëmbël e qumështit vjenë nga përmbajtja e sheqerit të 

qumështit (laktozës). Në qumështin e freskët të lopës gjendet në një përqindje 

mesatare 4.8, ndërsa  në qumështin e fermentuar dhe në hirrë, sasia e saj 

zvogëlohet në raport me  gradën e fermentimit. Laktoza është rezistet karshi 

nxehtësisë. Në temperaturë 170-180 C ajo karamelizohet, duke ndryshuar 

kështu ngjyrën e saj drejt nuancës kafe. Eshtë 5 herë më pak e ëmbël se 

sheqeri i pangjarit të sheqerit. Vlera energjike e laktozës është 16.5 KJ/g. 

Lëndët minerale 

Eshtë pjesa minerale e qumështit që mbetet pasi ështëeliminuar uji dhe 

përbërsit organikë. Sasia e përgjithshme e lëndëve minerale të qumështit 

është më pak se 1 %.Përbërsit mineral në qumësht ndahen në bazik (Na, K, 

Ca, Fe) dhe acidik  (acidi fosforik, klorhidrik, sulfurik dhe karbonik). 

Kripërat më të rëndësishme dhe që përbëjnë gati gjysmën e të gjitha 

kripëraveminerale të qumështit janë ato të kalciumit dhe fosforit. Ato kanë 
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rëndësi jo vetëm për vlerën ushqyese të tyre ,duke shërbyer si lëndë ndërtuese 

të skeletit të të porsalindurit ,por edhe për rolin që luajnë në gjendjen fizike 

dhe qëndrueshmërin e proteinave, si në kuagullimin e qumështit me 

fermentin kimozinë.Në qumësht egziston një raport midis kripërave në trajtë 

kolloidale dhe kripërave në trajtë të tretshme. Në qoftëse prishet ky ekuilibër 

,shpesh  mpiksja e qumështit në djathë nuk bëhet e rregullt. 

Vitaminat në qumësht 

Vitaminat janë supstanca organike që gjenden në përqëndrime shumë të 

vogla. Ato janë me rëndësi të madhe për veprimtarin normale metabolike. 

Mund të themi se qumështi është produkt ushqimor i pasur me vitamina nga 

arsyja se në të janë prezente të gjithë përfaqsuesit e llojit të vitaminave por jo 

edhe secili varijetet i vitaminave (psh.nga tokoferoli në qumësht është gjetur 

vetëm alfa-tokoferoli). Nga aspekti i nevojave të njeriut qumështin e 

konsiderojmë si të pasur me vitaminën B2 dhe B12, gjysëm të pasur me 

vitaminën A, B1 dhe të varfur me vitaminën D, E dhe C . Kjo renditje është 

caktuar në bazë të përmbajtjes së  vitaminave mg / kg dhe nevojës së 

organizmit ( psh. Qumështi është i varfur me vitamin C edhe pse përmbajtja e 

vitaminës C në krahasim me vitaminën  B 12 është për 3000- 6000 herë më 

shumë). 

18 Mjelja dhe ndikimi i saj në sasin dhe cilësin e qumështit 

 

Mjelja,si një proces i rëndësishëm për nxjerrjen e qumështit ndikon në sasinë 

dhe cilësin e tij. Ndikim të madhë në prodhimin e qumështit te lopët, dhent 

etj,ka numri i mjeljeve gjatë ditës. Numri i mjeljeve brenda ditës  është i 

lidhur ngushtë me kohë zgjatjen midis dy mjeljeve, e cila duhet të jetë e 
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barabart psh. në mjeljen tri herë në ditë kohë zgjatja midis mjeljeve është  8 

orë. Kur kohëzgjatja repsektohet merret më shumë prodhim qumështi.Mjelja 

3 herë në ditë e lopëve (në kohë te barabartë) siguron 10-20 % prodhim 

qumështi më shumë se kur mjelja bëhet 2 herë në ditë. 

Disa studiues mendojnë se numri i mjeljeve për çdo individ duhet të 

përcaktohet në bazë të kapacitetit të gjirit kjo lidhet me kohën e nevojshme 

për mbushjen e plotë të gjirit te lopët me prodhim të lartë, kjo kohë është me 

e shpejt se tek ato me prodhim të ulët . Në ketë dukuri ndikojnë edhe veçorit 

vetijake të organizmit. Mjelja e lopëve bëhet me dorë dhe makina mjelëse. 

Mjelja mekanike ka disa përparsi në raport me mjeljen me dorë sepse:  

 Mënjanohet takimi me dorë i gjirit të lopës . 

 Ruhet higjiena e qumështit. 

 Shkurtohet koha e mjeljes. 

 Shmangen ngacmimet e gjirit nga duart etj. 

 

Para mjeljes lahen mirë duart dhe enët e qumështit (kova ,bidona etj), kushtet 

higjienike në kafshë kanë një ndikim të drejtpërdrejte në ngarkesë mikrobike 

të qumështit të mjelë. 

 
Figura 26.  Proçes automatik i mjeljes së lopëve 

 

Gjiri përpara çdo mjelje duhet ti nënshtrohet larjes dhe dezinfektimit të 

posaçëm. Dezinfektitmi është një procedurë e rëndësishme, por vlera e tij 

http://img.siol.net/09/174/63381378175429226
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është e madhe kur ai kryhet pas larjes. Për dezinfektimin e gjirit përdoren 

shumë dezinfektues, por nga më të përdorshmit janë jodoformët dhe 

hipokloriti. 

19 Grumbullimi dhe transportimi i qumështit 

Fabrikat e bulmetit planifikojnë dhe organizojnë mbledhjen dhe transportin e 

qumështit në vendet e grumbullimit të tij. Për këtë qëllim është e nevojshme 

që të planifikohen rrugët për tu shfrytëzuar me lehtësi me anë të mjeteve të 

transportit në mënyrë që të kemi një transport me kosto sa më të ulët. 

Normalisht gjenden dy forma në mbledhjen e qumështit: mbledhja dhe 

transporti direkt në baxho mbledhja në pikat e grumbullimit dhe pastaj 

transportimi në baxho. Grumbullimi nëpërmjet pikave të grumbullimit bëhet 

në sipërfaqe me një numër të madh fermerësh të vegjël gjë e cila eliminon që 

secili prej tyre të kryej procesin e ftohjes dhe të ketë mjete depozitimi. Pikat 

e grumbullimit duhet patjetër të plotësojnë kërkesat higjenike si të fabrikave 

të qumështit. Të kenë mjete efiçiente për përcaktimin e sasisë, marrjen e 

mostrave, ftohjes dhe depozitimit. Mjetet transportuese seleksionohen sipas 

grumbullimit të qumështit dhe kërkesave rajonale. Kjo përfshin: bidonë 

qumështi me kapacitet 10 deri në 20 litra, prej çeliku inoksidabël ose 

alumini, kontenier fermash me kapacitet prej 20-200 litra, të lëvizshëm dhe 

të mbyllur pjesërisht me ftohje, tanke të instaluara në makina me kapacitet 

prej 6003000 litrash, ndonjëherë të pajisur edhe me lidhje direket me pajisjet 

mjelëse. 
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Figura 27. Cisterna për transportimin e qumështit. 

 

Gjithashtu mjetet transportuese janë të pajisura me tuba transferimi të cilat 

duhet të plotësojnë një sërë kërkesash higjenike të tilla si: sipërfaqja e 

brendshme e të gjithë pajisjeve në kontakt me qumështin duhet patjetër të 

jenë prej materiali të lëmuar, jo korrodues, të pastrohen dhe dezinfektohen 

me lehtësi dhe të mos reagojnë me qumështin, në mënyrë që të mos ndikojnë 

në cilësinë e tij si dhe në karakteristikat organoshqisore të tij. 

Kur qumështi zbrazet, të gjitha valvulat duhet të zbërthehen dhe të 

dezinfektohen me lehtësi. Mbas përdorimit dhe nganjëherë edhe para 

përdorimit kontenierët duhet të pastrohen dhe të dezinfektohen menjëherë 

gjë e cila duhet të kryhet të paktën një herë në ditë. Përpara transportit 

kontenierët duhet të mbyllen mirë. Transporti me bidonë është shumë i 

shtrenjtë në ditët e sotme. Sot preferohen pikat e grumbullimit. Transportimi 

me tanke është nga më të preferueshmit për arsye se në të mund të 

integrohen disa procese siç janë marrja e mostrave dhe pajisjet matëse. 

Pranimi i qumështit në qendrat e grumbullimit konsiston në tre faza:  

 

 Përcaktimi i sasisë së qumështit të grumbulluar  

 Vlerësimi i cilësisë së qumështit si lëndë e parë  

 Pastrami dhe dezinfektimi i mjeteve të transportit. 

http://www.google.com/imgres?q=prijem+mleka+u+mlekaru&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbnid=-_mazI-EBofpNM:&imgrefurl=http://www.pro-mont.co.rs/products/32/Oprema+za+mlekare&docid=U8nZ9AM2bvDm-M&imgurl=http://www.pro-mont.co.rs/images/oprema za mlekare/cisterna za mleko.jpg&w=800&h=599&ei=IklhUZ6bJcXTtAb1pYGwAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:153&iact=rc&dur=2642&page=2&tbnh=190&tbnw=244&start=13&ndsp=19&tx=1
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19.1.1 Pranimi i qumështit në pikat grumbulluese dhe përpunuese 

Përpunimi primar i qumështit fillon me pranimin e qumështit në fabrikë nga 

pikat e grumbullimit- prodhuesit individual.  

 
Figura 28.Grumbullimi i qumështit nga farmerët. 

 

Gjat pranimit të qumështit duhet të ju përmbahemi këtyre rregullave : 

 Të organizohet shpejt dhe në mënyrë kontinuale pranimi i qumshtit në 

bidona apo cisterna. 

 Të bëhet kontrolla e kualitetit të qumështit gjatë pranimit duke  fillur nga 

kontrolla organoleptike që ka të bëjë me vëzhgimin e pamjes së jashtme 

të qumështit duke parë ngjyrën e tij , aromën , praninë e papastërtive te 

dukshme me sy etj. 

Analizat e tjera janë fiziko-kimike ku bëhet matja e densitetit, temperaturës 

dhe e pH së qumështit. Së fundi bëhet analiza mikrobiologjike ku 

evidentohet numri i lejuar i mkroorganizmave që duhet të përmbaj qumështi: 

Ekstra klasë                         deri             50.000 mikroorganizma/ml 

Klasa 1.                                nga             51.000-100.000 

Klasa 2.                                nga             101.000-400.000 

Klasa 3.                                mbi             400.000  
Tabela 9. Klasifikimi i qumështit të lopës sipas kriterit të ngarkësës mikrobike 

Klasa 1.                                             1.000.000 mikroorganizma/ml 

Klasa 2.                                             1.001.000  -  1.500.000 

Klasa 3.                                             Mbi 1.500.000 mikroorganizma/ml. 
Tabela 10. Klasifikimi i qumështit të deleve dhe dhive sipas kriterit të ngarkësës mikrobike 
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20 Ruajtja e qumështit të papërpunuar 

Ruajtja (depozitimi) është një aktivitet në të cilën qumështi mbahet në ruajtje 

midis seksionit të pranimit të qumështit seksionit të përpunimit të 

mëtejshëm. Depozitimi ose ruajtja ndihmon në një vazhdimësi të prodhimit 

në sigurimin e lëndës së parë në kohën e duhur dhe në përputhje me 

kapacitetet e ndryshme që ekzistojnë midis dy seksioneve, atij të pranimit të 

qumështit dhe seksionit të përpunimit të tij. Kjo gjë bëhet e domosdoshme, 

sidomos kur pranimi i qumështit bëhet brënda 24 orëshit ose kur pranimi i 

qumështit bëhet brenda një kohe të shkurtër. Zakonisht mjetet depozituese 

ruajtëse vendosen jashtë ndërtesave dhe janë të përbëra nga çelik inoksidabël 

dhe kanë volum 20000-2000000 litra. Ato janë të pajisura me sistem 

përzierës të fuqishëm me pajisje pastruese (CIP pastrim në vend). Përpara se 

qumështi të kalojë në silosë, n.q.s është e nevojshme duhet të kalojë nëpër 

një ftohës në mënyrë që të arrijë një temperaturë ruajtje < 6˚C. 

 

 
Figura 29. Laktofriz për ruajtjen e qumështit deri në përpunim. 

 

Gjatë depozitimit qumështi përzihet shumë herë me qëllim të mënjanohet 

destabilizimi i shpërndarjes së yndyrës në qumësht nga kremimi dhe të ruhet 

temperaturë konstante. Përzierja e qumështit në mënyrë mekanike dhe shumë 

të fortë çon në defekte në qumësht, sidomos në yndyrën e qumështit kur 

kemi ajër të inkorporuar në qumësht. Qumështi duhet të përzihet në mënyrë 

të tillë që të shmanget kremimi i qumështit. Përzierja duhet të fillojë vetëm 

kur helikat e përzierësit të jenë mbuluar komplet me qumësht.  

http://www.google.com/imgres?q=prijem+mleka+u+mlekaru&hl=en&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbnid=M0Ag5kV65ceyGM:&imgrefurl=http://www.pro-mont.co.rs/products/32/Oprema+za+mlekare&docid=U8nZ9AM2bvDm-M&imgurl=http://www.pro-mont.co.rs/images/oprema za mlekare/izolovane cisterne za mleko.jpg&w=764&h=573&ei=7WFhUdm6LYiWtQaXwYH4AQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:156&iact=rc&dur=2934&page=2&tbnh=190&tbnw=240&start=13&ndsp=19&tx=17
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Trajtimi termik është një metodë ruajtje e qumështit për të mos thënë më e 

rëndësishmja. Me trajtim termik të qumështit do të kuptojmë transferimin e 

nxehtësisë në qumësht. Objektivi i trajnimit termik të qumështit është 

inaktivizimi komplet i mikroorganizmave që ndodhen në qumësht.  

 Së pari trajtimi termik përdoret si një aktivitet i orientuar higjenik 

brenda të gjithë kornizës së proceseve të përpunimit.  

 Së dyti ai është një faktor dominant në përmirësimin e jetëgjatësisë së 

produkteve të freskëta të qumështit dhe një detyrim ligjor.  

Procesi kryesor termik është pasterizimi. Pasterizimi është inaktivizimi me 

anë të nxehtësisë në temperature poshtë 100˚C i mikroorganizmave, gjë e 

cila çon në përmirësimin e cilësisë higjenike të ushqimit dhe arritjen e një 

niveli të caktuar të ruajtjes së tij.  

Qumështi trajtohet me xhentilesë me qëllim që të kemi ruajtje maksimale të 

sasisë së elementeve ushqyese, vitaminat, cilësive organoliptike. Të jetë me 

leverdi nga ana ekonomike dhe me një kosto sa më të ulët. Një metodë tjetër 

ruajtje është edhe tharja në temperatura të larta ku kemi kalimin e qumështit 

nga lëng në pluhur nëpërmjet avullimit të ujit që ndodhet në qumësht. 

21 Rëndësia e zhvillimit të bletarisë. 

Bletaria është e vjetër sa edhe vetë njerëzimi, ka shënime se edhe në kohën 

parahistorike njerëzit janë marrë me gjuetinë e bletëve, duke i hasur nëpër 

pyje, në zgavra të ndryshme, ku i kanë asgjësuar dhe ua kanë plaçkitur 

mjaltin. Më vonë kanë filluar t’i përvetsojnë drurët duke i shënuar ose i kanë 

prerë trungjet dhe bashkë me bletë i kanë sjellë pranëkasolleve të veta apo 

kanë bërë vetë koshere primitive.Mirëpo,në baza shkencore bletaria ka filluar 

të zhvillohet nga mbarimi i shekullit XVIII dhe fillimi i shekullit XIX. 

Kështu pra, Adam  Shirah (1700-1775) i pari konstatoise në një shoqëri 

bletësh (prej disa qindra meshkujsh dhe disa mijëra bletësh punëtore) punon 
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dhe ekziston vetëm një amë,kurse slloveni Anton Jansha (1734-1773) se 

fekondimii amës bëhet vetëm një herë në jetë, ekskluzivisht jashtë zgjoit, në 

ajër.Me të gjitha këto zbulime i’u vunë themelet zhvillimit të bletarisë 

moderne, si degë e rëndësishme dhe fitimprurëse e bujqësisë. 

 

Figura 30. Kultivimi i bletëve në ambiente të hapura (pa mbikëqyrje). 

 

Vendi ynë në përgjithësi ka kushte ideale për zhvillimin e bletarisë për shkak 

të klimës së butë. Sepse, në Kosovë krahasuar me vendet e tjera, ku ka dimra 

të ashpër me erëra të forta,e bletët duhet të vendosen në strehimore speciale, 

në vendin tonë zgjojet me bletë mund të qëndrojnë edhe në vende të hapura, 

në natyrë, pa u dëmtuar. Me falë të tjera, në vendin tonë bletët jan aktive 7-8 

muaj gjatë vitit. Madje, në Kosovë pushimi dimëror i bletëve zgjat vetëm 2-3 

muaj dhe gjithmonë gjendet ndonjë ditë me diell (me temperaturë mbi 12 

grad C), gjë që ua bën të mundshme që të dalin nga zgjojet kohë pas kohe 

dhe t’i zbrazin zorrët. Nga ana tjetër,relievi i përshtatshëm me shumë 

kullosa, livadhe, pyje, pemishte dhe kultura të ndryshme bujqësore (kolzë, 

lulediell, jonxhë etj.) Bletëve ua bën të  mundurë që gati tërë vitin të kenë 

kullosë të mjaftueshme dhe të grumbullojnë sasi të mëdha të mjaltit e të 

prodhimeve të tjera bletare. 

21.1.1 Cilat janë përfitimet nga bletëve? 

Nga bletët dhe bletaria kemi dobi të shumëfishta. Kështu psh, mjalti si 

prodhim kryesor me cilësitë e vlerat të larta, kudo në botë dhe tek ne është 
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bërë i pazëvendësueshëm si ushqim dhe si ilaç për sëmundje të ndryshme. 

Dylli përdoret në industri, farmaci dhe kozmetikë. Propolisi, po ashtu 

përdoret me te madhe në mjeksi dhe ne veterinë, sepse shërben për bërjen e 

preparative të ndryshme për mjekimin e plagëve etj. Pjalmi përdoret për 

bërjen e preparateve dietike dhe kondicionale për ushqimin e njerëzve, si dhe 

për prodhimin e preparateve të ndryshme kozmetike. Qumështi i bletës 

përdoret për mjekimin e pankreasit, veshkave dhe zemrës si dhe në 

kozmetikë. 

 

Figura 31. Prodhime nga bletët (Dylli, Propolisi, Qumësht blete) 

 

Helmi i bletëve (thumbi) shfrytëzohet për shërimin e reumes, ishiasit dhe 

sëmundjeve të tjera.  Mirëpo, dobia qindra herë më e madhe nga bletaria vjen 

nga pjalmimi i bimëve bujqësore, sepse në natyrë më se 80% të bimëve 

(entomofile) pjalmohet nga insektet, e ndër to, bletët janë kryesoret. 

Shkencërisht dhe me anë të eksperimenteve është vërtetuar se bletët me anë 

të pjalmimit të më se 150 kulturave bujqësore, kanë shtuar cilësinë dhe 

sasinë e fruteve. Për këtë arsye në vendet me bujqësi të zhvilluar, fermerët i 

ftojnë bletarët në pemishtët e tyre dhe u paguajnë për çdo koshere me bletë 

që ka marrë pjesë në pjalmimin e pemëve ose bimëve të tyre.  
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Figura 32. Shoqëri bletësh (kultivimi i bletëve dhe pjalmimi i frutave). 

Një praktikë e tillë ka filluar të aplikohet edhe te ne. Kështu pra, me 

intensifikimin gjithnjë e më të madh të prodhimtarisë bujqësore, po rritet 

edhe rëndësia e bletarisë mirëpo, dobia edhe më e madhe për bletarinë është 

kënaqsia psiqike dhe pushimi fizik, qëndrimi në natyrë dhe ajër të pastër, që 

ndikon pozitivisht në shëndetin e njeriut dhe ia zgjatë jetën. 

22 Mjalti, përbërja kimike dhe vlera ushqyese e tij. 

 

Mjalti është produkt i ëmbël natyror të cilin e krijojnë bletët në organizmin e 

tyre prej lëngjeve të grumbulluara nga bimët mjaltëbartëse.  

Mjalti përmban: 18-22 % ujë, rreth 70 % sheqer invert (përzierje nga glukoza 

dhe fruktoza), sakarozë, proteina, dekstrinë, materie minerale (kalcium, 

fosfor, natrium, hekur, bakër), vitamina (A, В etj.), vajra esencial, dyllë, 

materie të ngjyrosura dhe acide organike. Mjalti ka ngjyrë të verdhë dhe me 

konsistencë të shurupit. 

 

Figura 33. Lloje mjalti (varësisht nga ushqimi që konsumojnë bletët). 
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Në të ftohtë zmadhohet viskoziteti i tij. Për shkak të pranisë së glukozës 

mund të kristalizohet në temperatura të ulëta.  

Kristalizimi fillon nga sipërfaqja drejt brendësisë. Më tepër kristalizon mjalti 

i cili përmban më tepër glukozë dhe ky mjaltë është më cilësor.  

Mjalti ka shije të ëmbël dhe erë specifike. Paraqet ushqim kalorik dhe me 

vlerë biologjike. Lehtë absorbohet dhe është i rekomanduar për fëmijë, të 

sëmurët, sportistë dhe të tjerë, sepse shpejt e kompenson energjinë e 

shfrytëzuar në organizëm.  

Mjalti ka edhe veprim të shprehur antiseptik për shkak të pranisë së acidit 

formik. Cilësia e mjaltit vlerësohet në mënyrë organoleptike, kimike dhe 

mikrobiologjike.  

Nëse mjalti është i fituar me ushqim të bletëve me sakarozë, gjatë analizës 

tregon përmbajtje më të mëdha të sakarozës nga e lejuara (5%) dhe mungesa 

e kokrrave të polenit.  

Në industrinë konditore mjalti gjën zbatim të madh si lëndë e parë për 

prodhimin e: kulaçeve me mjaltë, biskotave, mbushjeve të mjaltës për 

bonbone, raki prej mjaltës etj. 

Kompetencat profesionale: 

Në fund të RM-2; Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e zhvillimit të blegtorisë dhe shpeztarisë; 

- të tregojë rëndësinë e mishit si lëndë e pare; 

- të tregojë mënyrën e përfitimit të mishit te kafshëve dhe shpezëve; 

- të tregojë përbërjen kimike dhe vetit e mishit të kafshëve dhe shpezëve; 

- të tregojë vlerën ushqyese të mishit si lëndë e pare; 

- të tregoje llojet dhe përbërjen kimike të peshqve; 
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- të tregojë vlerat ushqyese te peshqve; 

- të tregojë ndërtimin e kokrrës së vezëve dhe karakteristikat e tyre; 

- të tregojë rëndësinë e vezëve si ushqim;  

- të tregojë vlerat ushqyese të vezëve; 

- të shpjegojë qumështin si lëndë e pare; 

- të tregojë përbërjen fiziko kimike të qumështit; 

- të tregojë mënyrat e grumbullimit, transportimit dhe ruajtjes së qumështit 

deri ne përpunimin e tij; 

- të tregojë mënyrat e ruajtjes së qumështit; 

- të shpjegojë rëndësinë e zhvillimit të bletarisë; 

- të tregojë përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të mjaltit; 

- të tregojë karakteristikat organo-leptike të mjaltit. 
 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 

kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM3- Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe karakteristikat e 

përgjithshme të aditivëve dhe konservanseve të cilat përdoren 

në prodhimet shtazore .(10 orë). 

23 Qëllimi i përdorimit te shtesave(aditivëve) në industrin ushqimore. 

 

Shtesat ose aditivët ushqimore janë disa lëndë që u hidhen ushqimeve për 

t’iu përmirësuar atyre cilësinë si dhe për t’iu rritur atyre kohën e ruajtjes. 

Shtesat ushqimore janë lëndë të cilat në sasi të vogla u japin ushqimeve shije, 

arome dhe u zgjasin kohën e ruajtjes.  Edhe pse aditiv në gjuhën tonë do të 

thotë shtesë, në terminologjinë profesionale aditiv nuk është çdo substancë e 

cila u shtohet prodhimeve ushqimore gjatë përpunimit. 

Aditivë janë vetëm ato substanca me shtuarjen e të cilave gjatë përpunimit 

teknologjik të prodhimeve natyrore arrihet njëri nga këto qëllime: 

- ruajtja më e mirë e vlerës ushqyese të artikullit, 

- ruajtja më e mirë e kualitetit dhe e stabilitetit të artikullit duke i 

zvogëluar humbjet, 

- përmirësimi i pamjes së artikullit, me kusht që gjatë atij nuk 

mashtrohet konsumatori në pikëpamje të kualitetit dhe  

- lehtësimi i procesit të përpunimit. 

 

Rregulloret e OBSH dhe FAO mbi përdorimin e aditivëve shprehin se: 

 Aditivët nuk guxojnë të përdoren për mbulimin e gabimeve gjatë 

proçesit të prodhimit 

 I ndaluar mashtrimi i konsumatorit 

 Përdorimi i aditivëve sipas udhëzimeve  të përdorimit/kritereve 

 Pa ndikime negative në vlerën ushqyese të produktit 
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 Pa ndikime negative në shëndetin e konsumatorëve 

Aditivët që përdoren në ushqime kanë shkronjen E të shenuar (Prefiksi –E) 

dhe numrin tyre serik. Aditivet normalisht nuk konsumohen, nuk janë 

përberës normal të ushqimit. Aditivet përdoren në industrin ushqimore për: 

• Ngjyrosje 

• Konzervans 

• Antioksidant  

• Emulgator  

• Stabilizues 

• Aromatizues 

• Ëmbëlsues  

 

 
Figura 34. Aditivë të ndryshem ushqimore- Nitratet 

Aditivet mund të shfrytëzohen në sasi të caktuara, kurse, nëse sasia nuk është 

e përcaktuar me rregullore, mund të shtohen në sasi të nevojshme me kusht 

që: 

- të mos zvogëlohet vlera ushqyese e prodhimit ushqimor, 

- të mos ndikohet esencialisht në shijen natyrore të prodhimit, 

- me përdorimin e tij të mos fshihet kualiteti i dobët i prodhimit 

ushqimor, 

- të mos formohen prodhime të helmueshme të zbërthyeshme gjatë 

përpunimit, përdorimit dhe ruajtjes, 
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- aditivi të mos jetë i dëmshëm për shëndetin dhe të mos përmbajë 

primesa të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe 

- përdorimi i tyre të jetë teknologjisht i arsyeshëm. 

 

Shtuarja e aditiveve në artikuj është e ndaluar, nëse atë nuk e lejon 

rregullorja përkatëse për kualitetin e prodhimeve. Për atë para shtuarjes së 

aditiveve duhet, në bazë të të dhënave nga rregulloret përkatëse për 

kualitetin, të vërtetohet cili aditiv dhe në cilën sasi mund t’i shtohet 

prodhimit të caktuar. 

Aditivet në pikëpamje kimike mund të jenë me prejardhje natyrore ose 

sintetike. 

Aditivet me prejardhje natyrore; janë materie të cilat gjenden në natyrë 

(për shembull, kripa e kuzhinës, acidi askorbik etj.) dhe substanca të përbëra 

të cilat përfitohen duke i ndarë nga disa artikuj (për shembull, kazeinati i 

natriumit nga qumështi, proteinat nga soja etj.) 

Aditivet me prejardhje sintetike;zakonisht shfrytëzohen për ngjyrosjen dhe 

konservimin e artikujve jetësorë. 

24 Llojet e shtesave dhe konservanseve që përdorën në industrinë 

ushqimore. 

Nga mishi mund të prodhohen lloje të ndryshme produktesh. Në këto 

produkte përveç mishit ujit dhe yndyrës që janë përbërësit bazë të tyre, 

shpesh herë shtohen shtojca të cilat përmirësojnë pamjen e jashtme, shijen 

dhe qëndrueshmërinë e këtyre produkteve.  

Shtojcat  më të përdorura janë: 
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Kloruri i natriumit NaCl, është agjenti kryesor trajtues, dhe në produktet e 

gatshme tradicionale ndodhet në sasinë 2% tek pastërmaja e 6% tek 

proshutat. Funksioni tipik i NaCl është të veprojë si konservant dhe të 

përmirësoj shijen e kripës.  

NaClrrit gjithashtu edhe kapacitetin ujëmbajtës të proteinave. Shija e 

konsumatorëve ka çuar në rritjen e kërkesës për një mish të trajtuar me 

përmbajtje të ulët të NaCl. Për këtë janë përdorur edhe zëvendësues të kripës 

si KCl, por këto zëvendësues nuk kanë veti inhibuese ndaj 

mikroorganizmave. 

Sheqeri dhe shurupet e ngurta, shtohen kryesisht për aromat e tyre në 

produktet e trajtuara. Sheqeri zbut produktet dhe kundërvepron në një farë 

mënyre ndaj ashpërsisë dhe efektit fortësues së kripës së përdorur gjatë 

trajtimeve. Duke ndikuar direkt ndaj largimit të ujit dhe duke ndikuar direkt 

ndaj aromave. 

Nitratet dhe nitrite, kanë katër funksione: për të stabilizuar ngjyrën e 

indeve të tulit, ndikon në aromën karakteristike të mishit të përpunuar, të 

reduktojë rritjen mikrobiale të një numri mikroorganizmash prishës ushqimi 

ose helmimi, të reduktojë zhvillimin e ranciditetit. 

Polifosfatet, përdoren në radhë të parë me qenë se rrisin aftësinë e mbajtjes 

se ujit duke rritur në këtë mënyrë dhe rendimentin e produktit përfundimtarë. 

Veprimi i fosfateve në përmirësimin e kapacitetit ujëmbajtës duket në dy 

aspekte: duke rritur pH, dhe duke bërë një farë hapjeje të proteinave të 

muskulit gjë e cila bën që të ketë më shumë vende të vlefshme për lidhjen e 

molekulave të ujit.  
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Këtë veprim e kryejnë vetëm fosfatet alkaline dhe jo ato acide që ndikojnë në 

uljen e kapacitetit ujë mbajtës. Fosfatet përmirësojnë mbajtjen e shëllirës në 

produkt, dhe përmirëson rendimentin. 

Qumështi pluhur, kazeinati i Na dhe K, shtohen si lidhësa dhe 

homogjenizues të masës së brumit. 

Aromatizuesit- si piperi i zi, piperi i kuq, rozmarina, etj shtohen për shije 

dhe per të favorizuar konservimin e mishit. 

Kulturat starter (mikrobiale) Lactobacillus, Pediococus, Micrococus 

shtohen për të ndikuar pozitivisht në florën komplekse bakteriale si për të 

realizuar një maturim të rregullt, shije ashtu dhe për të ndihmuar në dhënien 

e ngjyrës së kuqe. 

25 Ndarja dhe përdorimi i shtojcave, karakteristikat e disa shtojcave 

Njihen disa metoda për përdorimin e shtojcave në produktet e mishit. Dy 

janë metodat kryesore të përdorimit të ingredientëve ato janë: përdorimi në të 

thatë dhe përdorimi në të njomë me shëllirë. 

Në metodën e parë shtojcat ose ingredientët janë zakonisht kripa, nitrite ose 

nitratet dhe sheqeri pa asnjë shtesë uji. Në këtë metodë ingredientët nxjerrin 

nga lagështia e tij aq sasi uji sa formojnë shëllirë që shërben për të 

transportuar ingredientët në brendësi të mishit me proces difuzioni.  

Në metodën e dytë ingredientët treten në ujë për të formuar shëllirën. 

Kompetencat profesionale: 

Në fund të RM-3; Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
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- të shpjegoj parimet e përdorimit të aditivëve dhe konservansëve sipas 

prodhimeve; 

- të tregojë qëllimin e përdorimit të aditivëve dhe konservanseve ne 

industritë ushqimore shtazore; 

- të tregojë llojet e aditivëve dhe konservansëve që përdorën në prodhimet 

shtazore. 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës 

të kritereve të vlerësimit me karakter teorik.  

Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi 

plotëson 45% të pikëve. 
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RM4- Nxënësi teston pajisjet para fillimit të punës. (15 orë). 

 

 

UHDËZUES MBESHTETËS  

26 Parimet e funksionimit të makinave përpunuese ushqimore, 

përkujdesi teknik. 

Produktet ushqimore të kërkuara nga konsumatori,me standarte të 

përcaktuara,realizohen me anë të teknologjisë ushqimore. Me teknologji 

ushqimore do të kuptojmë zbatimin e dijeve dhe shfrytëzimin e zbulimeve 

shkencore dhe paisjeve teknologjike për sigurimin e produkteve ushqimore 

,sipas kërkesave të konsumatorit,gjithnjë në ritje në sasi dhe në cilësi. Çdo 

makinë industriale ushqimore 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: 

 Mbani mend gjithmonë të keni me vete manualin e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes dhe ta lexoni me kujdes para përdorimit të çdo makine. 

 Duhet kontrolluar që mjetet e mbrojtjes të jenë në gjendje të mirë dhe që 

nuk kanë pësuar defekte. 

 Kujdesi për mirëmbajtjen e vazhdueshme të pasijeve sipas udhëzimeve 

të ofruara nga prodhuesi, për të mbajtur gjithmonë në mënyrë të 

përshtatshme kushtet e sigurimit teknik të makinës dhe stabilimnteve të 

punës. 

 Njoftimi i menjëhershëm i përgjegjësit tuaj për anomalitë e mundshme 

të funksionimit të makinës apo situata të rrezikshme. 
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 Çdo makinë paraqet rreziqe të veçanta: (rreziku elektrik, zhurma, 

kontakti me pjesët e makinës etj), është e rëndësishme të njihen paisjet 

për të marrë masa të përshtatshme parandalimi. 

 Sigurohu të kesh në dispozicion manualin e përdorimit e të mirëmbajtjes 

së makinës.  

 Përdore makinën vetëm për veprimtaritë për të cilat është e ndërtuar.  

 Mos sposto pjesët mbrojtëse dhe njofto menjëherë anomalite e 

funksionimit apo situatat e rrezikshme. 

 Makineritë ose paisjet që janë me defekte teknike nuk duhet të vihen në 

punë pa lejen e përgjegjësit teknik të fabrikës.  

 Nuk lejohet të riparohen defektet mekanike të makinerive kur ato janë 

ne lëvizje (në punë).  

 Për cdo defekt në paisje dhe makineri të fabrikës punojnë mekanikët ose 

elektricistët dhe në asnjë mënyrë punonjës të pakualifikuar. 

27 Kushtet e domosdoshme për realizimin e Rezultatit Mësimorë 

bazuara në standarte profesionale dhe kurrikul: 

Për të kryer këtë RM, kandidati duhet të ketë në dispozicion: 

- Puntoria shkollore 

- Industria ushqimore. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë (Paketa higjenike) 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në 

rast nevoje. 

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë, udhëzues). 

- Mjetet vizuale. 

- Pajisjet dhe stabilimentet teknologjike. 

Për përpunimin e qumështit:ftohës i shpejtë, matës i sasisë së qumështit, 

laktofriz, pasterizator, separator, duplikatorë, paketuesja, printer për data, 
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motopompa dhe pompa centrifugale, gypat, dhoma frigoriferike, tavolina 

pune, pllakë elektrike për ngrohje, rezervoar uji, frigorifer, kompresor etj. 

Për përpunimin e mishit: thikat, tavolinat e punës, uniforma mbrojtëse e 

metaltë, lima, maqina për prerjen e eshtrave, maqinë për bluarjen e mishit, 

makinë për mbushje, furra për tharje, kuterë, kazana, miksera, komora për 

ftohje, peshorja, varëse metalike, frigoriferë, termometri.  

Për përpunimin e produkteve të drithërave: tavolina e punës, sitat, sonda 

për marrjen e mostrës, mulli, mikser, furrë për tharje, maqinë për petëzim, 

presa, furra, komora për fermentim, enë të ndryshme për formësim, peshore, 

maqinë për ambalazhim. 

Për përpunimin e pemëve dhe perimeve: maqinë për larje, maqinë për 

bluarje, maqinë për seleksionim, maqinë për copëtim, vakum maqinë, 

paketuese, pasterizator, dhoma frigoriferike, vaska, peshore analitike, 

frigorifer, tavolina pune. 

Për përpunimin e vezëve:ovoskopi, maqina për klasifikim, matësi për 

matjen e njësive të Hog-ut, tavolina e punës prej xhami, peshorja analitike, 

kovat, refraktometër, frigoriferi, pllaka elektrike për ngrohje, rrjeta të 

metalta, thika për prerje të vezëve etj. 

Për përpunimin e mjaltit: thika amerikane, mbajtësi i kornizave, tymtorja, 

uniforma mbrojtëse set, vaska për grumbullimin e mjaltit, kullojsat për 

mjaltë, krehërat për hapjen e hojeve, peshore, makina paketuese, ene për 

deponimin e mjaltit nga inoksi,vmarres i pjalmit, paketuese për pjalm, enë 

për ruajtjen dhe paketimin e qumështit, frigorifera etj. 
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28 Masat dhe rregullat për parandalimin e rreziqeve në punë. 

 

28.1.1 Si mund të mbrohemi nga rreziqet gjatë punës? 

 
Rreziqet kryesore Efektet që mund të 

japin në trupin tonë 

Sjellje që rrisin sigurinë. 

Puna fizike - tërheqje muskulore, 

ndrydhje; 

- dëmtime të qafës dhe 

kurrizit; 

- rrëshqitje dhe rrëzime 

aksidentale; 

- prerje, mavijosje dhe 

thyerjet e eshtrave; 

- hernie 

-Mbajtja e ngarkesave më të 

lehta (ndarja e ngarkesave në 

sasi më të vogla)  

- Pakësimi i lëvizjeve 

përkulëse, rrotulluese dhe 

atyre me vrull. 

 - Minimizimi i pozicionit të 

detyruar 

Elektriciteti - gjendje shoku; 

- djegie;  

- goditje elektrike 

- Kontrolli i vazhdueshëm i 

pajisjeve.  

- Përdorimi i platformave të 

punës.  

- Trajnimi për përdorimin e 

pajisjeve 

Substancat kimike - helmimet;  

- djegie kimike;  

- irritim të syve, të 

lëkurës, të sistemit të 

frymëmëarrjes;  

-Zhvillimin e alegjive. 

- Mbajtja e kimikateve larg 

njëra tjetrës.  

- Mbajtja e kimikateve larg 

nga ushqimet.  

-  Perdorimi i mjeteve 

mbrojtëse, doreza, syze, 

maska etj.  

- Mbajtja pastër e vendit të 

punës.  

- Vendosja e etiketave dhe 

shenjave të rrezikut.  

-  Leximi i instruksioneve dhe 

etiketave. 

Zhurmat - humbje të dëgjimit;  

- stres;  

- çrregullim gjumi, 

mendor;  

- hipertension. 

- Kontrolle të shpeshta   

shëndetësore.  

-Trajnime mbi menaxhimin e 

zhurmave. 
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Rrëzimet , 

pengimet, 

rrëshqitjet 

- fraktura, ndrydhje. -Mbajtja e sipërfaqeve të 

pastra.  

- Kujdesi gjatë lëvizjes.  

- Këpucët e përshtatshme 

Ekspozimi 

ndajtemperaturave 

ekstreme. 

- rraskapitje; 

- goditje nga të 

nxehtët;  

- asfiksi 

- Veshje e përshtatshme. 

- Ajrimi i mjedisit. 

Zjarri - djegie e shkallëve të 

ndryshme;  

- asfiksi;  

- vdekje. 

- Vendosja e sistemeve 

paralajmëruese ndaj zjarrit.  

- Trajnimi mbi sigurinë ndaj 

zjarrit 

 

28.1.2 Rastet kryesore që kanë nevojë për dhënien e ndihmës së parë. 

 

Në mjediset e punës shpesh mund të ndodhin situata apo aksidente, të cilat 

mund të dëmtojnë apo rrezikojnë jetën tonë, të kolegëve apo edhe të 

klientëve.Të gjithë punonjësit e stafit duhet të jenë të përgatitur të njohin 

rreziqet, të mbrohen, por edhte të ndihmojnë në rastet e situatave emergjente. 

Në axhendën tonë asnjëherë nuk duhet të mungojnë numrat:  

1. Urgjenca mjekësore 194 

2. Policia 192 

3. Shërbimi zjarrfikës 193 

Gjithsesi në radhë të parë duhet vlerësuar situata dhe duhet të reagohet për 

dhënien e ndihmës së parë, e cila shpesh është vendimtare për jetën e të 

lënduarit. 

Le të shikojmë disa situata në të cilat mund të lindë nevoja për dhënien e 

ndihmës së parë. 
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28.1.3 Si duhet të reagojmë? Ҫfarë duhet të bëjmë? 

Djegiet janë dëmtimet e lëkurës dhe të indeve të tjera nga veprimi i 

agjentëve fizikë (si psh temperatuar e lartë), kimikë (metale të nxehta, baza 

dhe acide të përqëndruara) dhe i rrezatimeve të ndryshme.Cilat janë shenjat 

lokale të djegieve? 

Grada I: Dëmtohet vetëm shtresa e sipërfaqes së lëkurës. Kemi skuqje, 

enjtje e lehtë, shtim të nxehtësisë në rajonin e dëmtuar dhe dhimbje. 

Grada e II: Përveç shenjave të mësipërme ka edhe fllucka të mbushura me 

lëng.  

Grada e III: Përvec lëkurës dëmtohen edhe indet nën të , si muskujt, 

tendinat, nervat, enët e gjakut dhe kockat.  

Grada e IV: Bëhet karbonizimi i pjesëve të djegura ose edhe i tërë trupit.  

 

28.1.4  Si mund të japim ndihmën e parë? 

Ndihma e parë varion sipas shkallës së dëmtimit. 

Në diegiet e gradës së parë dhe të dytë: Largoni menjëherë veshjet. 

Freskoni zonën e djegur.Mbajeni plagën në ujë të ftohtë për të paktën 5 min 

ose derisa të qetësohet dhimbja. Mundet edhe me kompresa të ftohta, por jo 

akull mbi djegie. Mbulojeni zonën e djegur me një fashë sterile Jepini të 

lënduarit një qetësues dhimbje.Shmangni diellin në zonën e diegies.Mos 

përdorni krem apo gjalpë në zonën e djegur.Parandalon shërimin.Mos i 

shponi flluckat.Ato mund të infektohen. 

Në diegiet e gradës së tretë: Lajmëroni menjëherë urgjencën.  

 

Hemorragjia është humbja e gjakut nga një enë (kapilar, arterie, venë) e 

dëmtuar. 



[81] 
 

Hemoragjitë mund të jenë kërcënuese për jetën dhe kërkojnë vëmendje të 

veçantë. 

Si mund të japim ndihmën e parë? 

Ushtroni presion mbi plagën deri sa të pushojë gjakderdhja për të paktën 20 

min, pa parë nëse ka ndaluar emoragjia.  

Mund të përdorni fashë sterile, rrobë të pastër nëse dispononi. Mos e hiqni 

fashën e parë.Thjesht vendosni mbi të një fashë të re. 

Nëse i lënduari kalon në gjendje shoku (dobësi, ankth, etje ose lëkurë e 

ftohtë në prekje) kërkohet urgjenca mjekësore. 

29 Çeshtjet që do të trajtohen praktikisht 

 

Njohja me pajisjet dhe mjetet mbrojtëse të punës; 

- Shpjegohen parimet e funksionimit të makinave përpunuese ushqimore 

- Rikujtim  rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtja e shëndetit në punë 

- Theksimi i rregullave përruajtje të mjedisit 

 

Përzgjedhja e paisjeve të sigurisë në punë 

- Përzgjedhja e mjeteve mbrojtëse për punë sipas profesionit (uniformën e 

punës,paketa higjienike) 

- Përdorimi i udhëzuesit të pajisjeve të punës (Manuali mbi përdorimin e 

paisjeve teknologjike dhe mjeteve të punës) 

- Sigurimi i paketës së ndihmës së pare 

Përzgjedhja e paisjeve të punës bazuar në kërkesat e sektorit ushqimore:  

 Për përpunimin e qumështit 

 Për përpunimin e mishit 

 Për përpunimin e produkteve të drithërave 

 Për përpunimin e pemëve dhe perimeve 
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 Për përpunimin e vezëve 

 Për përpunimin e mjaltit 

 

Kontrollimi  higjieno-teknik i paisjeve 

- Kontrollimi i gjendjes teknike të pajisjeve të punës; 

- Kontrollimi igjendjes higjienike të pajisjeve të punës; 

- Evidentimi i problemevetë mundshme në fletë raportin e punës; 

- Riparimi i defekteve të lehta në rast nevoje; 

- Zëvendësimi i pjesevetë prishura të pajisjeve me ato funksionale; 

- Raportimi për defektet tek përgjegjësi; 

Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit  

- Aplikimi i rregullave të sigurimit teknik; 

- Aplikimi i praktikave të mira higjenike; 

- Aplikimi i masave për mbrojtje të mjedisit; 

Dhenja e ndihmës se parë ne rast aksidenti ne vendin e punës 

Dhënia e ndihmës së pare ne rastë nevoje ne repartet e teknologjis ushqimore  

- Mjetet e punës për 

- Tavolinë pune. 

- Pastrimin e plagëve në rast nevoje 

- Kutia me mjete përcjellëse për dhënien e ndihmës së parë 

Hapat për kryerjen e punës 

Ndihma e parë varion sipas shkallës së dëmtimit. 

- Në diegiet e gradës së parë dhe të dytë: 

- Largoni menjëherë veshjet.  

- Freskoni zonën e djegur. 
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- Mbajeni plagën në ujë të ftohtë për të paktën 5 min ose derisa të 

qetësohet dhimbja.  

- Mundet edhe me kompresa të ftohta, por jo akull mbi djegie.  

- Mbulojeni zonën e djegur me një fashë sterile Jepini të lënduarit një 

qetësues dhimbje. 

- Shmangni diellin në zonën e diegies. 

- Mos përdorni krem apo gjalpë në zonën e djegur.Parandalon shërimin. 

- Mos i shponi flluckat. Ato mund të infektohen.  

Në diegiet e gradës së tretë:  

Lajmëroni menjëherë urgjencën. 

 Ushtroni presion mbi plagën deri sa të pushojë gjakderdhja për të paktën 20 

min, pa parë nëse ka ndaluar emoragjia. Mund të përdorni fashë sterile, rrobë të 

pastër nëse dispononi.  

 Nëse i lënduari kalon në gjendje shoku (dobësi, ankth, etje ose lëkurë e ftohtë 

në prekje) kërkohet urgjenca mjekësore. 

 Numrat emergjentë të disa institucioneve me rëndësi që çdo qytetar do të duhej 

t’i mësonte, janë këta në vijim: 

Numri i ndihmës së e shpejtë 194 

Zjarrfikësi 193 

Qendra Klinike Universitare 038/ 500-600 

Ndihma e shpejtë 038/ 500 094. 

Policia 038/192, mobil 192 

Qendra e thirrjeve në kuadër të Policisë 112 

 

Kompetencat profesionale: 

Në fund të RM-4;Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të zbatojë udhëzuesit mbi përdorimin e pajisjeve të punës; 
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- të njohë pajisjet e punës; 

- të përzgjedh mjetet mbrojtëse për punë sipas profesionit; 

- të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve të punës; 

- të kontrollojë gjendjen higjienike të pajisjeve të punës; 

- të evidentojë problemet e mundshme në fletraportin e punës; 

- të riparojë defektet e lehta në rast nevoje; 

- të zëvendësojë pjesët e prishura të pajisjeve dhe stabilimenteve me ato 

funksionale; 

- të raportojë për defektet tek përgjegjësi; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit. 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kandidati i nënshtrohet vlerësimit praktike në një situatë reale të punës në 

punëtori shkollore apo industri. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet 

demonstrimit praktik me Listë kontrolli, bëhet për të vlerësuar Kompetencat 

profesionale krahas kompetencave kyçe. 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 
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RM5- Nxënësi përgatit dhe lëshon paisjet për punë. (35 orë). 

 

 

UHDËZUES MBESHTETËS  

Kushtet e realizimit të RM: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të 

përdorë këto mjete: uniformën,paketa higjienike, manualet për përdorim dhe 

mirëmbajtjen të pajisjeve; 

Paisjet që do të përdorën për realizimin e RM-së; 

Për përpunimin e qumështit, (ftohës i shpejtë, matës i sasisë së qumështit, 

deajrator, laktofriz, pasterizaator, homogjenizator, separator, duplikatorë, 

paketuesja, vaska me pajisje përcjellëse, printer për data, motopompa dhe 

pompa centrifugale, gypat, dhoma frigoriferike, tavolina pune); pajisje 

laboratorike (laktoskan, laktodensimetër, mikroskop, filtrat, butirometrat, set 

për titrim, centrifugë,peshorja, banjo ujore, termostat, termometra, test 

antibiotiku, pistoletë, teste antibiotiku, teste për mastit, pllakë elektrike për 

ngrohje,kaldajë profesionale, rezervoar uji, CIP sistemi, reagjentët,  

frigorifer, kompresor. 

Për përpunimin e mishit: thikat, tavolinat e punës, uniforma mbrojtëse e 

metaltë, lima, maqina për prerjen e eshtrave, maqinë për bluarjen e mishit, 

maqinë për vakumin, maqinë për mbushje, furra për terje, kuterë, kazana, 

miksera, komora për ftohje, peshorja, varëse metalike, frigoriferë, 

termometri. pajisje laboratorike (centrifugë,peshorja, banjo ujore, mikroskop, 

filtrat, termostat, termometra, pllakë elektrike për ngrohje,kaldajë 

profesionale, rezervoar uji, CIP sistemi, reagjentët,  frigorifer) , kompresor 

Për përpunimin e produkteve të drithërave – aparat për  matjen e 

lagshtisë, termometër, tavolina e punës, sitat, sonda për marrjen e mostrës, 

mulli, mikser, furrë për tharje, makinë për petëzim, presa, furra, komora për 
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fermentim, enë të ndryshme për formësim, peshore, maqinë për ambalazhim, 

kompresor, furrë laboratorike për përcaktimin e hirit, krexhol, glutimetër, 

instrument për përcaktimin e amidonit. 

Për përpunimin e pemëve dhe perimeve – maqinë për larje, maqinë për 

bluarje, maqinë për seleksionim, maqinë për copëtim, maqinë për ekstraktim, 

duplikatorë (vaske) për destilim, maqinë për kullim, vakum maqinë, 

paketuese, pasterizator, dhoma frigoriferike, mikroskop, filtrat,vaska, 

peshore analitike, kalda profesionale, kompresor, frigorifer, pompa 

centrifugale, tavolina pune, refraktometër, pajisje laboratorike për analiza 

kimike (PH metër, set për titrim, set për përcaktimin e CO2, pllaka ngrohëse 

elektrike, absorber atomik). 

Për përpunimin e vezëve – ovoskopi, maqina për klasifikim, matësi për 

matjen e njësive të Hog-ut, tavolina e punës prej xhami, peshorja analitike, 

kovat, refraktometër, frigoriferi, pllaka elektrike për ngrohje, rrjeta të 

metalta, thika për prerje të vezëve. 

Për përpunimin e mjaltit –thika amerikane, mbajtësi i kornizave, tymtorja, 

uniforma mbrojtëse set, centrifuga, vaska për grumbullimin e mjaltit, 

kullojsat për mjaltë, krehërat për hapjen e hojeve, 

refraktometër,peshore,makina paketuese,ene për deponimin e mjaltit nga 

inoxi,mider për homogjenizimin e mjaltit,homogjenizator,marres i 

pjalmit,paketuese për pjalm,vakum aparati për vjeljen e qumështit të Ames 

,enë për ruajtjen dhe paketimin e qumështit, makinë për bluarjen e propolisit, 

alkool absolut, frigorifera. 

 

Çeshtjet që do të trajtohen praktikisht 

Përzgjedhja e paisjeve të punës 
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Përzgjedhja e paisjeve të punës bazuar në kërkesat e sektorit ushqimore:  

- Për përpunimin e qumështit 

- Për përpunimin e mishit 

- Për përpunimin e produkteve të drithërave 

- Për përpunimin e pemëve dhe perimeve 

- Për përpunimin e vezëve 

- Për përpunimin e mjaltit 

- Përzgjedhja e mjeteve mbrojtëse për punë sipas profesionit (uniformën e 

punës, paketa higjienike)  

- Përdorimi i udhëzuesit të pajisjeve të punës (Manuali mbi përdorimin e 

paisjeve teknologjike dhe mjeteve të punës) 

- Sigurimi i paketës së ndihmës së parë. 

 

Lëshimi i paisjeve në punë 

- Përgatitja e vëndit të punës, 

- Vënia në dispozicion e paisjeve për punë, 

- Përcaktimi i sasisë së produktit në përputhshmëri me kërkesat e paisjeve; 

- Kontrollimi ifunksionalitetit të paisjeve të punës gjatë gjithë kohës; 

- Ndërprerja e procesit të punës në rast të ndonjë avarie gjatë punës 

- Evidentimi i problemevetë mundshme në fletraportin e punës; 

- Raportimi për defektet tek përgjegjësi; 

Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit  

- Aplikimi i rregullave të sigurimit teknik; 

- Aplikimi i praktikave të mira higjenike; 

- Aplikimi i masave për mbrojtje të mjedisit; 

 

Kompetencat profesionale: 
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Në fund të RM-5;Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të planifikoj qëllimin e veprimtarisë së punës me pajisje; 

- të përzgjedhë pajisjet dhe stabilimentet për përdorim varësisht nga lloji i 

punës në industrinë ushqimore; 

- të vë në pozicionin e duhur pajisjet për përdorim; 

- të përcaktojë sasinë e produktit në përputhshmëri me kapacitetin e 

pajisjeve ; 

- të programojë dhe startojë procesin e punës me pajisjet konkrete; 

- të përcjellë gjatë gjithë kohës së punës funksionalitetin e   pajisjeve; 

- të ndërpresë përkohësisht procesin e punës së pajisjeve në rast të avarisë; 

- të evidentojë problemet ne fletraportin e punës; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit. 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kandidati i nënshtrohet vlerësimit praktike në një situatë reale të punës në 

punëtori shkollore apo industri. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet 

demonstrimit praktik me Listë kontrolli, bëhet për të vlerësuar Kompetencat 

profesionale krahas kompetencave kyçe. 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

 

 

 

 



[89] 
 

RM6- Nxënësi lanë dhe pastron paisjet e punës .(20 orë). 

 

 

UHDËZUES MBESHTETËS  

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. 

 

Figura 35.Pastrimi i sipërfaqeve të paisjeve dhe ambienteve të punës. 

 

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 
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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 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. 
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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.  

Në ndërmarrjet ushqimore të mëdha, larja bëhet në makina automatike, me 

disa seksione. Makinat larëse mund të jenë në trajta të ndryshme, si makina 
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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. Qëllimi i dezinfektimit të 

industrive ushqimore është mbytja e mikroorganizmave. Ajo duhet të bëhet 

rregullisht përmes nxehtësisë ose përmes lëndëve të përshtatshme kimike, 

për shembull, pastrimi i rregullit i veglave, tharja/terja e peshqirëve, mos 

mbajtja e leckave të papastra. Ndotjet apo papastërtitë duhet të largohen 

menjëherë. Pas punëve dezinfektuese, mbetjet e lëndëve kimike duhet të 

largohen përmes larjes me ujë të ngrohtë në mënyrë adekuate. 

Çeshtjet që do të trajtohen praktikisht 

Procedurat e përgatitjes së materialeve per pastrim 

- Mjetet e punës për përgatitjen e materialeve per pastrim 

- Tavolinë pune. 

- Peshore analitike / thikë / lugë / vizore / gërshërë / peceta. 

- Enë të graduara në vëllim për matjen e vëllimit të lëngjeve.  

- Lënda e parë, ndihmëse dhe shtesa të tjera e mjeteve per pastim, sapun 

detergjent etj. 

- Përgatitja e detergjenteve  
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Ekzekutimi i pastrimit dhe dezinfektimit 

Rezultati më i mirë arrihet kur pastrimi dhe dezinfektimi kryhet në dy hapa 

të veçantë. Prandaj, përdoret mënyra e poshtëshënuar: 

- Përgatitja 

Së pari, papastërtia e dukshme (si p.sh materialet e paketimit, mbetjet e 

produkteve) largohet me furçë apo ujë. 

Kur është e nevojshme makineritë dhe aparaturat duhet të pastrohen. 

- Pastrimi 

Largimi me ujë. 

Kryerja e pastrimit të vërtetë me një detergjent të përshtatshëm. Me këtë hap 

largohen yndyra dhe papastërtitë. 

- Largimi 

Largimi me ujë i papastërtive dhe mbeturinave e detergjenteve, mbasi sapuni 

mund të shkaktojë disfunksion të dezinfektantëve.  

Kur ka shumë ujë preferohet që ai të largohet, sepse uji mund të tresë 

dezinfektantët, gjë që çon në një dezinfektim të keq. 

- Dezinfektimi 

Mikroorganizmat e pranishme shkatërrohen nga dezinfektimi.  

Dezinfektimi është efektiv vetëm kur procedurat e pastrimit janë kryer të 

plota, mbasi mbetjet e papastra e bëjnë dezinfektantin inaktiv. 

- Shpëlarja 
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Për të penguar kontaminimin e ushqimit me dezinfektantë çdo gjë shpëlahet 

me ujë të rrjedhshëm. 

Pastrimi me sisteme (CIP) përdor një metodologji analoge. Sistemet CIP janë 

sisteme të mbyllura  dhe konsistojnë në tanket, valvulat, pompat q gjithashtu, 

duhet të pastrohen dhe dezinfektohen me ujë të qarkullueshëm. 

Pastrimi dhe dezinfektimi i paisjeve të punës. 

- Eliminimi i mbetjeve fizike nga paisjet e punës. 

- Përzgjedhja e preparateve higjenike për pastrimin dhe dezinfektimin e 

paisjeve të punës. 

- Përkatitja e solucionit për pastrimin dhe dezinfektimin e paisjeve të 

punës. 

- Kryerja e procesit të pastrimit dhe dezinfektimit të paisjeve të punës. 

- Shpëlarja dhe tharja e paisjeve të punës. 

- Vendosja e paisjeve të punës në vendin përkates. 

- Evidentimi i problemeve në fletëraportin e punës 

Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit  

- Aplikimi i rregullave të sigurimit teknik; 

- Aplikimi i praktikave të mira higjenike; 

- Aplikimi i masave për mbrojtje të mjedisit; 

 

Kompetencat profesionale: 

Në fund të RM-6;Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë pajisjet dhe mjetet e punës; 

- të lexojë udhëzuesin mbi përdorimin e mjeteve larëse; 

- të lexojë udhëzuesin mbi përdorimin e mjeteve dezinfektuese; 

- të zbatojë me përpikëri udhëzimet e përdorimit; 
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- të kontrollojë gjendjen higjienike te pajisjeve të përdorura; 

- të përzgjedhë mjetet larëse dhe dezinfektuese; 

- të përdorë sipas kritereve mjetet larëse; 

- të përdorë sipas kritereve mjetet dezinfektuese; 

- të pastroj veglat e punës; 

- të vendos mjetet e punës në vendet e duhura dhe sigurta; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit 

 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

Kandidati i nënshtrohet vlerësimit praktike në një situatë reale të punës në 

punëtori shkollore apo industri. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet 

demonstrimit praktik me Listë kontrolli, bëhet për të vlerësuar Kompetencat 

profesionale krahas kompetencave kyçe. 

Kufiri minimal i kalueshmërisë në vlerësimin praktik është kur kandidati 

plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

 

 

 


