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mësimorë do t’u shërbej nxënësve si burim bazë i informatave të të 

nxënit në modulin “Bazat e Teknologjisë Ushqimore 1” në lëmin e 

Teknologjisë ushqimore, si dhe për të rritur aftësitë e shkathtësitë e 

tyre profesionale sipas standardeve kombëtare profesionale, me 

synim avancimin e tyre ne profesion duke i permbushur kriteret e 

kërkuara nga kurrikuli dhe kërkesat e tregut të punës në sektorin e 

përpunimit të ushqimeve. 

    

 

. 

    

 

M
A

N
U

A
L

 
P

E
R

 
N

X
E

N
E

S
I
T

 
k

l
.
 
X

I
 

Teknologjia e përpunimit të 

drithrave dhe brumit 
Niveli I, Kl. XI 

 

 



 

 
2 

  

 

“TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT TË 

DRITHRAVE DHE BRUMIT” 
 

 (Klasa 11) 

(24.5 Kredi – 245 orë mësimore) 

 

Titulli i kualifikimit: 

“Përpunues i prodhimeve ushqimore” 

 

Lëmia “Teknologji Ushqimore” 

Niveli I 

 

Financuar nga: Projekti ALLED  

“Harmonizimi i arsimit me kërkesa të tregut të punës” 

 

Përgatitur nga: 

 

Almir Abdurramani, PhD Kandidat 

 

 Referencat :  
 

1. Kacori. A, Gjinaj. A (2013) Teknologjia e përpunimit të brumit 10, Botem- MASH, Tiranë, 

Shqipëri.  

2. Teknologji ushqimore dhe Mbrojtje Mjedisi1,2  Botem- MASH, Tiranë, Shqipëri ,2003 

3. Ambalazhimi dhe Ruajtja e Produkteve Ushqimore. Leksione:Eranda Mane, 

B.Hyseni ; Lënda e parë Ushqimore.“Sh.M.A.T Abdyl Frasheri”. 

 www.britannica.com/topic/cereal-processing/Other-starch-yielding-plants#ref501204 

 http://agroweb.org/?id=58 

 http://www.classofoods.com/ukindex.html 

 https://www.facebook.com/notes/guang-hong-kitchen-equipment-center/bread-and-the-

technology-of-bread-production-the-raw-materials/796873970354048/ 

 https://www.musetech.eu/cases/bread-production/ 

 http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Prehranbena%20tehnologija_II_ALB_PRINT.pdf 

 

 

http://www.britannica.com/topic/cereal-processing/Other-starch-yielding-plants#ref501204
http://agroweb.org/?id=58
http://www.classofoods.com/ukindex.html
https://www.facebook.com/notes/guang-hong-kitchen-equipment-center/bread-and-the-technology-of-bread-production-the-raw-materials/796873970354048/
https://www.facebook.com/notes/guang-hong-kitchen-equipment-center/bread-and-the-technology-of-bread-production-the-raw-materials/796873970354048/
https://www.musetech.eu/cases/bread-production/
http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Prehranbena%20tehnologija_II_ALB_PRINT.pdf


 

 
3 

 

PËRMBAJTJA 

 

1. Tekonlogjia ushqimore e drithrave, miellit dhe prodhimeve te perfituara prej tyre. Roli, historiku    

dhe rendesia ......................................................................................................................................... 7 

1.1. Objekti I teknologjise se drithrave, miellit dhe prodhimeve te perfituara prej tyre. .......................... 7 

1.2. Kultura e përgatitjes së prodhimeve me bazë brumi. ......................................................................... 7 

1.3. Tradita e prodhimeve të brumit në vendin tonë. ................................................................................ 8 

1.4. Evolucioni i Teknologjise së përpunimit të brumerave. .................................................................... 9 

2. Higjena ne teknologjine e prodhimeve ................................................................................................ 9 

2.1. Roli i higjenës në teknologjinë e prodhimeve prej brumi. ................................................................. 9 

2.2. Zgjedhja e vendit dhe kushtet fizike  të ndërmarrjeve të përpunimit të brumit ............................... 10 

2.3. Kërkesat higjieno–shëndetësore. ...................................................................................................... 11 

2.4. Kërkesat higjieno-sanitare për ambalazhimin. ................................................................................. 12 

2.5. Kërkesat higjieno-sanitare gjatë prodhimit. ..................................................................................... 12 

3. Sistemi teknologjik ushqimor, sigurimi teknik dhe mbrojtja e mjedisit ........................................... 13 

3.1. Sistemi teknologjik ushqimor. ......................................................................................................... 13 

3.2. Siguria dhe shëndeti në punë. .......................................................................................................... 13 

4. Drithrat, veqorit botanike, struktura dhe përberja e kokrrës ............................................................. 14 

4.1. Drithërat e bukes, rëndësia. .............................................................................................................. 14 

4.2. Llojet më të rëndësishme të drithërave ............................................................................................ 15 

4.3. Klasifikimi botanik i grurit .............................................................................................................. 15 

4.4. Klasifikimi botanik i misrit. ............................................................................................................. 16 

4.5. Ndërtimi i kokrrës së drithit ............................................................................................................. 16 

4.6. Përbërja kimike e drithërave ............................................................................................................ 16 

4.7. Karakteristikat që përcaktojnë cilësinë e drithërave ........................................................................ 17 

5. Ruajtja e drithrave. ............................................................................................................................ 18 

5.1. Proceset biokimike që ndodhin në drithëra dhe fakorët që ndikojnë. .............................................. 18 

5.2. Vetënxehja e masës së drithërave. ................................................................................................... 19 

5.3. Vetitë fizike të drithrave dhe ndikimi i tyre në ruajtjen e drithërave ............................................... 19 

5.4. Mënyrat e ruajtjes së drithrave: ........................................................................................................ 20 

6. Teknologjia e prodhimit të miellit ..................................................................................................... 21 

6.1. Teknologjia e Prodhimit te Miellit ................................................................................................... 22 

6.2.  Qëllimi i pastrimit të drithërave nga lëndët e huaja ........................................................................ 22 

6.3.  Karakteristikat Kryesore të Pajisjeve që bëjnë pjesë në Skemën e Pastrimit .................................. 23 



 

 
4 

 

6.4. Pastrimi thelbësor i drithërave ......................................................................................................... 27 

6.5.  Bloja e drithërave  me cilindra ........................................................................................................ 29 

7. Lëndet ndihmëse dhe shtresat përmirsuese në teknologjine e prodhimeve prej brumi. .................... 31 

7.1. Lëndët ndihmëse. ............................................................................................................................. 31 

7.2.Veçoritë teknologjike të përbërësve kimikë kryesorë të miellit. ....................................................... 32 

7.3 Aditivët ushqimorë. ........................................................................................................................... 33 

8. Teknologjia e prodhimit të bukës. ..................................................................................................... 34 

8.1. Lëndët e para, ndihmëse dhe shtesat e ndryshme që përdoren për prodhimin e bukës. ................... 34 

8.2. Përgatitja e miellit dhe përgatitja e lëndëve ndihmëse ..................................................................... 35 

8.3. Përgatitja e brumit, fermentimi i brumit dhe përcaktimi i gatishmërisë së brumit .......................... 36 

8.4. Faktorët që ndikojnë në cilësinë e përgatitjes së brumit .................................................................. 37 

8.5. Përcaktimi i gatishmërisë së brumit ................................................................................................. 37 

8.6. Teknika e përgatitjes të brumit në maja të presuar,maja të thartë dhe të kombinuara ..................... 38 

8.7. Punimi i dytë i brumit dhe ardhja e dytë e tij ................................................................................... 39 

8.8. Pjekja dhe faktorët që ndikojnë në pjekjen e bukës ......................................................................... 40 

8.9. Faktorët që ndikojnë në pjekjen e bukës. ......................................................................................... 40 

8.10. Ndryshimet që pëson brumi gjatë pjekjes. ..................................................................................... 41 

8.11. Transmetimi i nxehtësisë e shkëmbimi i lagështirës gjatë pjekjes ................................................. 43 

8.12. Ndryshimet e temperaturës së brumit gjatë pjekjes. ...................................................................... 43 

8.13. Ruajta e freskisë së bukës .............................................................................................................. 44 

9. Siguria ushqimore, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. .......................................................... 45 

9.1. Ligji dhe Autoritetet e sigurisë ushqimore. ...................................................................................... 45 

9.2. Siguria ushqimore ............................................................................................................................ 45 

9.3. Ambalazhimi e etiketimi i prodhimeve ............................................................................................ 46 

10. Teknologjia e Prodhimit të Makaronave ........................................................................................... 47 

11. Përgatitja e miellit, ujit dhe e shtesave përmirësuese. ....................................................................... 50 

11.1.Tharja dhe ndryshimet që pësojnë makaronat gjatë tharjes ............................................................. 52 

11.2 Cilësia e brumit ............................................................................................................................... 53 

12. Teknologjia e Prodhimit të Biskotave ............................................................................................... 55 

 

13. Teknologjia e pergatitjes së prodhimeve tradicionale ....................................................................... 58 

14. Kuzhina shqipëtare ............................................................................................................................ 58 

15. Prodhimet nga mielli ......................................................................................................................... 59 

16. Përgatitja e disa ushqimeve nga mielli .............................................................................................. 60 



 

 
5 

 

16.1.Rasenik – Pite me lakër të bardhë ................................................................................................... 60 

16.2.Bukë kollomoqe .............................................................................................................................. 61 

16.3.Përpeq ............................................................................................................................................. 62 

16.4.Leçenik ............................................................................................................................................ 63 

16.5.Pitalka ramazani .............................................................................................................................. 64 

16.6.Lakror misri me spinaq ................................................................................................................... 65 

16.7.Bukë shtëpie .................................................................................................................................... 66 

16.8.Llokuma .......................................................................................................................................... 67 

16.9.Krelan me duqa ............................................................................................................................... 68 

16.10.Mantija ........................................................................................................................................... 69 

16.11.Flija ................................................................................................................................................ 70 

16.12.Hithenik ......................................................................................................................................... 71 

16.13.Pogaqe (lule) .................................................................................................................................. 72 

16.14.Gurabia .......................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

 

REZULTATET MËSIMORE: 

 

 

RM1: Nxënësi përshkruan teknologjinë e përpunimit të drithërave 

RM2: Nxënësi pranon dhe analizon drithërat dhe prodhimet e tyre. 

RM3: Nxënësi përpunon drithërat dhe përfiton miellin 

RM4: Nxënësi përpunon miellin, prodhon bukën dhe pjekurina furrtare 

RM5: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon makarona 

RM6: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon biskota 

RM7: Nxënësi përgatit ushqime tradicionale nga mielli 

RM8: Nxënësi përgatit torte dhe desertë nga mielli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

RM1: Nxënësi përshkruan teknologjinë e përpunimit të drithërave 

 

1. Tekonlogjia ushqimore e drithrave, miellit dhe prodhimeve te 

perfituara prej tyre. Roli, historiku dhe rendesia 

 

1.1. Objekti i teknologjise se drithrave, miellit dhe prodhimeve te 

perftuara prej tyre. 
 

Qëllimi i teknologjisë së drithërave, miellit dhe prodhimeve të tjera të përftuara prej tyre është 

përpunimi i lëndëve të para (drith, miell etj) deri në përftimin e prodhimeve të tjera me veti  të 

reja nga lëndët nistore.  

 

Teknologjia ushqimore e drithërave, miellit e prodhimeve të përftuara prej tyre studion: 

larminë e prodhimeve ushqimore me bazë drithi; përbërjen kimike dhe biologjike të këtyre 

prodhimeve;shndërrimin e lëndëve me prejardhje bujqësore dhe blegtorale në produkte të 

gatshëm,që kanë zakonisht veti të ndryshme nga ato të lëndëve nistore;konservimin për një kohë 

të gjatë të këtyre prodhimeve me cilësinë e dëshiruar. 

 

Teknologjia e drithërave,miellit e prodhimeve të përftuara prej tyre  plotëson tri kërkesa 

kryesore: 

1. Furnizon konsumatorin me prodhime ushqimore të domosdoshme, të shumëllojshme me 

shije të këndëshme dhe me vlera ushqyese të cilësisë së lartë.  

2. Prodhimet ushqimore që janë më pak të qëndrueshme i kthen në prodhime të 

qëndrueshme. 

3. Siguron për konsumatorët furnizim ritmik gjatë katër stinëve me shumëllojshmëri 

prodhimesh ushqimore. 

 

1.2. Kultura e përgatitjes së prodhimeve me bazë brumi. 

 

Drithërat kanë qënë e janë ushqim bazë i popullsisë për gjithë popujt e botës.Njerëzit kanë 

zhvilluar kulturën e lashtë të kultivimit e përdorimit të drithërave,të përgatitjes së bukës e 

prodhimeve të tjera të brumit. 

Në shekuj kjo kulturë ka ndryshuar nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm 

social,kulturor,ekonomik. Lëvizja e njerëzve, zhvillimi i teknologjisë, përmirësimi i komunikimit 

dhe dëshira e njerëzve për të provuar shije të reja kanë bërë që në vende të ndryshme të botës 

krahas zhvillimit të vihen re edhe huazime të traditave të vendeve të tjera, ndikime dhe 
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ndërthurje të kulturave kulinare në përgjithësi si edhe në prodhimin e miellit,bukës dhe 

prodhimeve me bazë brumi.  

Sot, në vende të ndryshme të botës si edhe në vendin tonë gatuhen shumllojshmëri të bukëve dhe 

prodhimeve me bazë brumi me origjinë nga popuj të ndryshëm.  

 

1.3. Tradita e prodhimeve të brumit në vendin tonë. 

 

Buka si emërtim e ka prejardhjen nga latinishtja,buka (gojë,faqe e fryrë,bulçia).Buka nga Ilirët e 

paraardhës të këtij populli si ushqim është përdorur së paku që nga Neoliti.Për këtë na flasin 

gjetjet arkeologjike. 

 

Në Shqipëri,buka e zakonshme e përdorur nga popullsia ka qënë buka nga mielli i grurit.Nga 

nevoja bujqit përgatitnin edhe bukë të përzier me pak miell elbi, thierza,qiqra ose misri si dhe 

bukë vetëm me miell misri.Buka e thekrës gatuhej rrallë.Mielli i thekrës, në disa zona përdorej 

për të bërë kulaç e peksimadhe dhe përdorej nga barinjtë,pasi ruhej gjatë. 

Në Malësi të Gjakovës dhe Tropojës është bërë 

buka dhe nga gështenja të miellëzuara,në 

mungesë të drithit. Buka piqej sipas rastit, 

vendit dhe kohës në prushin e zjarrit të vatrës.  

Përgjithësisht,më së shumti në shek. XVIII-XX, 

në fshatra buka është pjekur në furrë me 

argjil,që e kishte çdo shtëpi. Pjekja e bukës ishte 

një nga punët më të çmuara dhe më të 

vlerësuara të punëve të shtëpisë për gratë e 

fshatit. Kjo teknikë trashëgohej nga gjenerata në 

gjeneratë. 

Buka është respektuar si gjë e shenjtë dhe para saj bëheshin lutje.Në popull dëgjohen dendur 

shprehje të tilla me simbolika të caktuara: "Për këtë bukë!", "Më vraftë buka!" etj.  

Ishte e ndaluar që mbetjet e bukës të hidheshin në vende të papastra apo të shkeleshin më këmbë. 

Ato mund të hidheshin në hirin e zjarrit,në vende ku nuk i shkel njeri,varroseshin në tokë,apo 

edhe u jepeshin shpendëve a bagëtive.  

Bukët rituale ishin kudo të pranishme në festa me rite pagane,në ato krishtere a islame,që 

shoqëronin ritualet e urimet për mbarësi,për shëndet,për fat të mirë në të ardhmen.   

 

1.4. Evolucioni i Teknologjisë së përpunimit të brumrave. 

 

Në ditët e sotme,me zhvillimin ekonomik të vendit si në çdo fushë tjetër edhe në fushën e 

përpunimit të prodhimeve me bazë brumi vihen re ndryshime të shpejta. Kështu janëpërmirësuar 
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dhe modernizuar teknologjitë e prodhimit; janështuar prodhimet e tregëtuara,ështëpërmirësuar 

cilësia e prodhimeve; janë huazuar nga vende të ndryshme prodhime e teknologji të  përpunimit 

të brumërave, është përmirësuar kultura e tregëtimit; janë gërshetuar tradicionalia me modernen 

në pothuajse çdo linjë të prodhimeve me bazë brumi si:bukë, 

makarona,biskota,lakrorë,byrekë,kulaçë,pica,kruasan,sanduiçe,pite, petulla etj. 

 

 

 

 

2. Higjena ne teknologjine e prodhimeve 

2.1. Roli i higjenës në teknologjinë e prodhimeve prej brumi. 
 

Higjiena ushqimore në teknologjinë e prodhimeve të brumit përcakton kërkesat dhe normat 

shëndetësore që kanë të bëjnë me cilësine e prodhimeve ushqimore, me lëndën e parë,me lëndët 

ndihmëse e produktin e gatshëm me qëllim mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. 

Ajo përpunon e përcakton masat që duhet të merren për zbatimin e procesit teknologjik të 

prodhimit, si dhe kushtet e përpunimit të ruajtjes,transportimit dhe tregëtimit të prodhimeve 

ushqimore prej brumi. 

Higjiena ushqimore  në teknologjinë e prodhimeve të brumit përcakton dhe kërkon zbatimin në 

praktikë të sigurimit të hapësirës së përgjithshme të punës,të pajisjes me mjetet e nevojshme për 

zbatimin e procesit teknologjik,në përputhje me natyrën e prodhimeve.Ajo përcakton kërkesat 

shëndetësore dhe veshjen përkatëse të personelit të shërbimit.  

Një ndër detyrat e veçanta dhe kryesore të higjenës në teknologjinë e prodhimeve prej brumi 

është edhe studimi i faktorëve që çojnë në prishjen e ushqimeve,të cilat mund të bëhen shkaktarë 

për shfaqjen dhe përhapjen e helmimeve ushqimore.  
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Rregulloret higjieno-shëndetësore e kushtet teknike për produktet ushqimore që janë në fuqi,që 

janë hartuar mbi bazën e nivelit teknologjik të prodhimit që zbatohen në vendin tonë,kanë 

përcaktuar afatet e ruajtjes e te tregëtimit të prodhimeve ushqimore. 

 
Punonjësit e ndërrmarjeve ushqimore të përpunimit të brumit,për t’i dhënë konsumatorit në 

vazhdimësi produkte ushqimore me vlera të larta e higjenikisht të garantuara,duhet ti kushtojnë 

rëndësi:higjienës vetiake,higjienës së mjedisit dhe vendit të punës, higjienës së pajisjeve dhe 

mjeteve të punës;higjienës së lëndëve të para,ndihmëse dhe shtesave të ndryshme, higjienës së 

prodhimeve të ndërmjetmëe përfundimtare, higjienës së ambalazheve e mjeteve të transportit, 

higjienës së shërbimit ndaj klientit. 

 

2.2. Zgjedhja e vendit dhe kushtet fizike  të ndërmarrjeve të 

përpunimit të brumit 

 

Për të siguruar zbatimin e normave e  të kërkesave higjeno–

shëndetësore në prodhim,ruajtjen e tregëtimin e prodhimeve 

ushqimore e kushte të përshtatshme  pune  për punonjesit e 

shërbimit, ndërrmarjet  ushqimore,në bazë të ligjit,janë të 

detyruara të marrin leje nga organet e Inspektoriatit higjeno 

shëndetësor, shtetëror. 

 

Të dhënat higjienike janë: 

 plani i sipërfaqes,karakteristikat e vendit  të ndërtimit,largësia nga banesat dhe vija e 

verdhë,orjentimi i objektit,burimet e furnizimit me ujë,rrjeti i  kanalizimit, shkarkimet;numri i 

fuqisë punëtore,ngarkesa e tyre, mjediset si:garderoba,dhoma higjenike, tualetet,dushet. 

Përcaktimet teknologjike janë:shtrirja e linjës dhe vendosja e reparteve të ndryshme sipas 

përpunimit,gatimit,prodhimit,tregëtimit etj;vendosja e aparaturave dhe vëndet e larjes së enëve; 

vendosja e depove dhe kushtet e ruajtjes së prodhimeve ushqimore;lidhjet e sallave midis 

depove,shitjeve dhe reklamimeve 
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. 

Ajrimi arihet nga ajrosja natyrore nëpërmjet hapjes së dritareve e  ajrosjes artificiale nëpërmjet 

ventilimit,aspirimit  dhe ajrit te kondicionuar.Ai bëhet disa here gjate dites. 

Ndriçimi,duhet të sigurojë shikim të imtësishëm.  

Furnizimi me ujë,duhet të jetë i pastër e i bollshëm gjatë gjithë kohës së punës.Në mungesë të tij 

depozitat duhet që patjetër të disifektohen të paktën dy herë në vit.   

 

2.3. Kërkesat higjieno–shëndetësore. 

 

Në depo e magazina si kërkesë specifike është pastërtia,temperatura e lagështia relative e 

ajrit,prania e dhomave të veçanta për mbajtjen e prodhimeve të dyshimta,ndërtimi i rafteve,vendi 

për ambalazhim dhe dhomat frigoriferike.  

 

Kërkesat higjieno–shëndetësore për repartet e bukës,byrektoret.  

Repartet e bukës,byrektoret përbëhen nga salla e tregtimit dhe mjediset e prodhimit. 

Në varësi të lokalit në sallë vendoset  banaku i shitjes me ose pa ngrohje.Në këto ambjente 

organizohet nje aneks për larjen e mjeteve të punës e vendosjen e tavave.Mjediset e prodhimit 

kanë sallën e përpunimit e të pjekjes dhe tavolina pune të mbuluara me mermer/inoks.Këtu 

vendosen makinat brumgatuese,furat e pjekjes,tryeza,dollape,mjedise për larjen e 

enëve,frigoriferë. 

 

Kërkesat higjieno–shëndetësore për ëmbëltoret. 

Ëmbëltoret mund të jenë me tryeza shërbimi ose me vetshërbim.Në sallën e shërbimit vendoset 

banaku e kundërbanaku.Vendosja e mjeteve dhe e tryezave s’duhet të pengojë 

qarkullimin,pastrimin e ajrimin.Salla duhet të jetë e ndriçuar e ajrosur,e pastër. Anekset duhet të 

kenë: depot e veçanta për çdo repart shërbimi,dhomë frigoriferike,depo për ambalazhet,vend për 

larjen e enëve e mjeteve,dollap për mbajtjen e enëve,vaskë për ftohje,dollap për 

personelin,tualete.  

Ndriçimi duhet të jetë natyral,dritaret të pajisura me rrjetë teli.  

 

Kërkesat higjieno–shëndetësore për larjen e enëve dhe makinerive në repart. Këtu përfshihen 

pastrimi,larja e dezinfektimi i enëve,pajisjeve e mjeteve të tjera të punës, pas përdorimit.Larja e 

enëve bëhet e mekanizuar/me dorë. 

Veprimet që kryhen: 

Pastrimi mekanik për heqjen e mbeturinave; 

Larja me ujë të ngrohtë me lënde larëse; 

Dezinfektimi me lëndë kimike,me avull/ ujë 100⁰C; 

Shpëlarja me ujë të pastër dhe të bollshëm. 
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2.4. Kërkesat higjieno-sanitare për ambalazhimin. 

 

Paketimi kërkon zbatim merreptësi të normave 

higjenike. Një shkelje sado e vogël në 

teknologjinë e përgatitjes, në ambalazhim,në 

kushtet e ruajtjes e afatet e tregëtimit, ndikojnë në 

cilësinë, vlerën ushqyese e shëndetin e 

konsumatorëve. 

Kërkesat më kryesore për ambalazhim janë: 

ushqimet që paketohen duhet të kenë natyrë të 

njëjtë, shkallë të lartë pastërtie e të mos kenë 

dëmtime mekanike e ndotje të ndryshme, të jenë 

me cilësi të lartë, të mos përmbajnë lëndë që 

ndikojnë negativisht në cilësitë e produktit;të jenë 

të qëndrueshme e të ruajnë e të mbrojnë produktet, mjetet e ambalazhimit duhet të ruhen në 

mjedise me ajrim e ndriçim të mjaftueshëm e të transportohen  me mjete të përshtatshme, të 

përdoren brenda afateve të caktuara. 

 

2.5. Kërkesat higjieno-sanitare gjatë prodhimit. 

 

Si lëndë e parë për prodhimet e brumit përdoret mielli i grurit,i misrit, i thekrës etj.  Mielli duhet 

të jetë i cilësisë së mirë i paprekur nga mikroorganizmat,duhet të mbahet në vëndet pa lagështi e 

të ajrosura që të mos myket. 

Shtesat ushqimore duhet të përmbushin 

kërkesat sipas standardeve.Uji duhet të 

përmbushë kërkesat standarde të ujit të 

pijshëm.Majaja duhet të jetë e freskët dhe brënda 

datës së skadencës.Kripaduhet të jetë e pastër. 

Shpesh ndodh që lëndët e para e ndihmëse edhe 

kur plotësojnë kërkesat standarde mund të bëhen 

objekt i ndotjes nga ambjenti,makineritë,pajisjet 

e punëtorët.Për mos u shfaqur probleme gjatë 

prodhimit lind nevoja të bëhet higjenizimi i 

ambjenteve të fabrikës,furave/reparteve para e 

pas përfundimit të punës,makinerive e paisjeve të tjera që përdoren për prodhimin e brumrave 
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3. Sistemi teknologjik ushqimor, sigurimi teknik dhe mbrojtja e 

 mjedisit 

 

3.1. Sistemi teknologjik ushqimor. 

 

Teknologjia ushqimore është një sistem teknologjik, nga e cila, si nënsisteme teknologjike 

janë prodhimi i prodhimeve ushqimore të veçanta,që brenda sisemit teknologjik mund të 

kenë lidhje të drejtpërdrejta/të ndërmjetme.Ky sistem përbëhet nga 4 element: 

1-Qëllimi:ka lidhje të drejtpërdrejtë me ekzistencën e shoqërisë njerëzore,pasi ai përmbush 

domosdoshmërinë jetësore të prodhimeve ushqimore.Tre elementët e tjerë (2-inpute,3-

procese, 4-outpute) janë të vendosur sipas skemës: 

 

2.INPUTE 

 

3.PROCESE 4.AUTPUTE 

Fuqi punëtore 

Lëndë e parë (psh:miell) 

Paisje 

Vlera monetare 

Ambjente (ku zhvillohet 

procesi) 

Burime energjie 

Hapat  e nevojshëm për të 

mundësuar shndërrimet e 

lëndës së parë dhe atyre 

ndihmëse, në përputhje me 

parametrat e kërkuara deri në 

përftimin e produktit 

përfundimtar 

Produkti i përftuar 

(miell, bukë, biskota, 

makarona, pica etj)  

 

 

3.2. Siguria dhe shëndeti në punë. 

 

Në mjedisin e punës shpesh ndeshemi me rreziqe të ndryshme,që kërcënojnë shëndetin, jetën e 

pasurinë.Është e nevojshme që punonjësit të trajnohen 

vazhdimisht e 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. 
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Dëmtuesit në vendin e punës ndahen në: 

- Dëmtues fizikë:Procese e makineri të ndryshme,pluhurat toksikë, zhurmat,vibracionet, 

ndriçimi jo i përshtatshëm, rrezatimet. 

- Dëmtuesi kimikë: Substanca të ndryshme kimike. 

- Dëmtuesi biologjikë:Mikroorganizmat në vendin e punës që na dëmtojnë. 

- Dëmtuesit psikosocialë:Stresi në punë çon jo rrallë në dobësim të sistemit 

imunitar,hipertension,probleme të zemrës,ulçera në stomak,  depresion. 

 

Reziqe të shpeshta në vendin e punës janë:djegiet,goditja elektrike,dëmtime nga makineritë, 

rrëshqitjet,rrëzimet,dëmtimet nga substancat kimike,asfiksitë,temperaturat ekstreme, sëmundjet e 

zemrës,goditjet në tru,që shfaqen kur hapësirat e mjedisit janë të  kufizuara,mungesa e 

oksigjenit,zhurmat, 

rrezatimi. 

 

 

4. Drithrat, veqorit botanike, struktura dhe përberja e kokrrës 
 

4.1. Drithërat e bukes, rëndësia. 

 

Drithërat janë bimë që njeriu i ka shfrytëzuar për përdorim që në fazat e herëshme të lindjes së 

tij. Në grupin e drithërave bëjnë pjesë: gruri, thekra, elbi, orizi, misër, tërshëra, meli etj.  

Drithërat kultivohen në të gjitha rajonet e botës dhe në çdo lartësi mbi nivelin e detit. Në zonat 

veriore kultivohen: thekra, elbi dhe tërshëra. Në zonat me klimë mesatare kultivohet misri. Në 

zonat e nxehta:misri,meli e orizi. Drithërat përdoren si: ushqimi i njeriut–ato janë lëndë e parë 

për përfitimin e produktit ushqimor themelor bukës e prodhimeve të ndryshme me bazë brumi;si 

ushqimi për bagëti–përdoren frytet e disa drithërave,si dhe mbeturinat e tyre;si lëndë e parë 

industriale–nga drithëra të ndryshëm mund të fitohen shumë produkte,si për shembull:niseshte, 

alkool,birrë,vaj për ushqim,letër etj. 
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4.2. Llojet më të rëndësishme të drithërave 

 

Thekra zë vendin e dytë ndërmjet drithërave,të cilat shfrytëzohen për përfitimin e bukës.Në 

dallim nga gruri përmban më pak proteina, ka gluten të ulët.  

Elbi duron klimë të ashpër e tokë jo të pasur.Për ushqimin e njerëzve shfrytëzohet pak.Ai më 

tepër mbillet si i pranverës (jaret),posaçërisht për industrinë e birrës.Më pak mbillet si e vjeshtës 

(ozimet) për bluarje.  

Tërshëra (Avena sativa) rritet në toka të varfëra e mund të durojë klimë të ftohtë.Ajo ka vlerë 

ushqyese jashtëzakonisht të madhe.Për këtë arsye gjithnjë e më shpesh shfrytëzohet si ushqim 

për njeriun,respektivisht për prodhimin e produkteve ushqimore speciale si miell,qull.  

Misri (Zea mays) vjen nga Amerika jugore e ritet në vende të ngrohta.Kokrrat e misrit janë të 

vendosura në kallinjë,të renditura në rreshta gjatësore.Për ushqimin e njerëzve shfrytëzohet 

mielli prej misri, që shpesh përzihet me lloje të tjera të miellit për përfitimin e bukës.  

Meli ka shërbyer si drithë buke qysh në kohën para historike.Me përparimin e bujqësisë e 

zhvillimit të kulturës së përgjithshme,drithërat e tjerë kanë marë vendin e melit.  

Gruriështë kultura më e rëndësishme në drithrat e bukës e i perket klasës njëthelbore familjes se 

graminorve e gjinisë Tritikum.Përbërësi kryesor është amidoni.  

 

4.3. Klasifikimi botanik i grurit 

 

Grurë i butë (Tritikum sativa vulgaris) qëështë më i përhapuri,ky quhet dhe gruri i zakonshëm e 

jep kalli me hala e pa hala.Ndahet në grurë që mbillet në pranverë dhe ai që mbillet në 

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

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

pushi ose mjekërza e gjatë,në sipërfaqe e thyer te grurit duket pjesa djellore si shkumës. 

Grurë i fortë (Tritikum durum),që mbillet në zona më të ngrohta se ato të grurit të butë.Kokrat e 

grurit të fortë kanë formë të zgjatur,ngjyrë të verdhë si qelibari në të murrme,kanë kallëz të 

dëndur me hala.Kërcelli i bimës në të gjithë gjatësinë ose në pjesën e sipërme të tij është i 

mbushur me palcë.Kokrat e grurit kanë formë 

të zgjatur,kurse në prerje tërthore paraqiten 

këndore,në pjesën më të madhe kokrat janë me 

kosistencë qelqore,kurse pushi nuk dallohet pa 

lente zmadhuse.Gruri i fortë përdoret kryesisht 

për prodhimin e miellit të makaronave. 

Gruri i butë “me forcë” ka cilësi të përafërta 

me ato të grurit të fortë.Mielli që përftohet nga 

bluarja e grurëvë të mësipërm duhet të 

ketëcilësi të lartë.Nga cilësia e miellit varen 

aroma e veçantë,ngjyra e cilësia e zierjes së 

produktit final. 
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4.4. Klasifikimi botanik i misrit. 

 
Misri është bimë njëvjeçare,mbillet në pranverë e jep produktin në vjeshtë/verë. Kërkon shumë 

dritë e nxehtësi,me cikël biologjik prej 5 fazash: 

1. Fillon me mbjelljen e misrit, që në vendin tonë realizohet për zonat klimatike mesdhetare 

atlantike e tranzitore nga 15 Marsi deri në 15 Prill;  

2. Fillon nga mbirja deri në nxjerjen e lules mashkullore; 

3. Vazhdon deri në lidhjen e kokrave të misrit me kallirin; 

4. Vazhdon deri në pjekjen e qumështit; 

5. Mbaron me pjekjen e plotë të kokrës.  

Misri është një kulturë me shumë varietete.Forma e kokrave mund të jetë katrore,e 

rrumbullakët,piramidike,konike,si dhëmb kali.  

Raporti si masë kokër kalli (rezja) zakonisht është 75%. 

Gjatë kultivimit të misrit kanë rëndësi jo vetëm zgjedhja e farës por dhe klima,toka dhe 

plehërimi.  

Kur kësaj bime i plotësohen të gjitha këto kërkesa,atëherë mund të meren rendimente të larta që 

arrijnë 80-100 kv/ha.Misri mund të mbillet i bashkëshoqëruar me fasule,me melkuq për fshesa, 

me farë kërpi etj.  

Misri klasifikohet dhe sipas ngjyrës së kokrës:i bardhë e i verdhë. 

Misri është një bimë e familjes Graminaceae e gjinisë Zea dhe species Zea Mais,nga ku rëndësi 

të madhe ekonomike paraqesin:zea mais indurate (misër i fortë qelqor);zea mais indentata (misri 

dhëmbëkali);zea mais everta (misër për kokoshka);zea mais amylacea (misër amidonoz); zea 

mais saksharata (misër i ëmbël).  

 

4.5. Ndërtimi i kokrrës së drithit 

 

Për të studiuar ndërtimin anatomik e përbërjen 

kimike të kokrës së drithrave,po marrim kokrën e 

grurit,se ajo si për ndërtim dhe për përbërje është 

tipike për gjithë drithërat.Po ti bëhet një prerje për së 

gjati kokres se grurit shihet se ajo ka:Cipa mbulesë 

(9-10% e masës) mbështjell kokrën e drithit;shtresa 

aleuronike (7-8%e masës) ndodhet midis perispermes 

e endospermes; endosperma(80% e masës);Embrioni 

(3% e masës se kokres se drithit).Te misri embrioni 

zë rreth 9-15 % të kokrës. 

 

4.6. Përbërja kimike e drithërave 

 

Karbohidratet - Vendin e parë ndër karbohidratet e zëamidoni,i cili në grurë dhe misër zë rreth 

60-75%, në elb 50-60%, në oriz zë rreth 75-80%. Ndër sheqernat,sasinë më të madhe e përbën 



 

 
17 

 

sakarozi,në drithin e mirëështë 0,2%, kurse në drithin e mbirëështë 0,5-0,8%. 

Subtancat e azotuara - zënë 80-95% të azotit të kokrrës së drithit e përbëjnë proteinat si, 

albumina,globulina, glutelina ato zene nga 5-21% te kokrrës së drithit. 

Në grurë zënë 9-25%, në thekër zënë rreth 7-25%, në misër 5-20%, në oriz 5-11% etj.Një nga 

vetitë teknologjike të glutenit është aftësia për të thithur ujë.Të gjitha llojet e grurit qelqor japin 

gluten me aftësi ujëthithëse shumë të lartë,glutenina ka aftësi ujëthithëse më të madhe se 

gliadina. 

Substancat minerale - drithërat përmbajne rreth 2% substancë minerale,që pas djegies mbeten 

në formë hiri.Afërsisht gjysma e hirit është P2O5, rreth 30%  

K2O dhe reth 20% është Ca, Mg, Fe, Na, S.  

Enzimat - Në drith gjejmë këto lloje enzimash: amilazat, proteinazat, lipazat,maltaza,fitaza etj. 

Më e rëndësishme është alfa-amilaza. 

Vitaminat - janë të përqëndruara kryesisht në embrion,në shtresë aleuronike e një sasi e vogel në 

endospermë.Në drithëra janë gjetur vitamina të grupit B (B1,B2,B6) e PP, A, E.  

 

4.7. Karakteristikat që përcaktojnë cilësinë e drithërave 

 

Cilësia e drithit përcaktohet gjate pranimit,ruajtjes,perpunimit/eksportimit te tij,duke përcaktuar 

karakteristikat më të përgjithshme cilësore që kanë hyrë në praktikën e trajtimit te drithit.Në keta 

tregues përmëndim:pamjen e jashtme;freskia e kokrrës, lagështira e kokrrës, kokrrat më të mëdha 

e me masë më të madhe kane vlerë më të madhe, njëtrajtshmeria e drithit, përmbajtja e 

përzjerjeve të huaja, pamja qelqore e kokrave. 
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RM2: Nxënësi pranon dhe analizon drithërat dhe prodhimet 

 

5. Ruajtja e drithrave. 

5.1. Proceset biokimike që ndodhin në drithëra dhe fakorët që ndikojnë. 

 

Gjatë furnizimit me grurë të fabrikës duhen 

patur parasysh faktorët atmosferikë,pasi në 

kushte me shi rezikohet që gruri të dëmtohet 

deri në prishje si pasojë e vetive absorbuese të 

tij.Gjatë furnizimit me grurë (drithëra) bëhet 

peshimi i kamionëve për të ditur sasinë e 

lëndës së parë që futet në fabrike. 

Shkarkimi i grurit bëhet në gropën shkarkuese 

ku bëhet dhe një shoshitje e tij për të larguar 

papastërtitë e mëdha e nëpërmjet një shneku 

shkon në elevator ku bëhet transporti i tij për 

në siloset e ruajtjes.Siloset e ruajtjes kanë përmasa të mëdha,ato duhet ti plotësojnë grurit disa 

nevoja të domosdoshme për ruajtje siç janë:temperaturë e lagështia.  

Proceset biokimike që ndodhin në drithëra.  

Drithërat kanë nevojë për energji për zhvillimin e tyre, atë e sigurojnë nëpërmjet sistemit të 

frymëmarrjes,që ka për qëllim shpërbërjen e lëndës organike duke zbërthyer 

glucidet,lyrat,acidet.Si pasojë frymëmarrja shkakton humbjen e lëndës së thatë.  

Faktorët kryesorë që ndikojnë në frymëmarrjen e drithërave janë: lagështia,temperatura, 

plotshmëria e kokrrave,aftësia mbirëse.Rritja e lagështisë favorizon frymëmarrjen pasi aktivizon 

fermentet e reaksionet e hidrolizës në përbërësit e drithit. Është vënë re që me një përmbajtje të 

ulët të lagështires intensiteti i frymëmarrjes është pothuaj zero,me ritjen e lagështisë kemi dhe 

ritjen e intensitetit të frymëmarjes.Ajo lagështi ku shfaqet uji i lirë quhet lagështi 

kritike.Temperatura rit gjithashtu intensitetin e frymëmarjes që ndikon në pakësimin eviskozitetit 

të solucioneve tëqelizave të gjalla e mbi aktivitetin e fermenteve.Në 0-10⁰C s’kemi frymëmarje 

në drithë.Me ritjen e temp,frymëmarja rritet dukshëm.Me rritjen e temp mbi 50˚C s’kemi ritje të 

intensitetit të frymëmarjes për arsye të inaktivizimit të fermenteve e denatyrimit të 

proteinave.Intesiteti i frymëmarrjes matet me sasinë e CO2 të çliruar.Faktorë të tjerë që ndikojnë 

në frymëmarrje janë gjendja e drithit si pasojë e pranisë të kokrave jo të plota apo dhe farat e 

mbira,që kanë një intensitet të lartë të frymëmarrjes. Pasojat që rjedhin nga frymëmarrja 

janë:humbja e lëndës së thatë;përftimi i nxehtësisë si pasojë e ritjes sëtemperaturës në drithë, ritja 
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e lagështisë në masën e drithit e ritja e lagështisë së ajrit midis kokrave;ndryshim i përbërjes së 

atmosferës duke bërë që O2  të zëvendësohet me CO2. 

 

5.2. Vetënxehja e masës së drithërave. 
 

Vetënxehja (vetëndezja) është një proces që ndodh si pasojë e ngritjes së temperaturës të drithit 

dhe e dëmton atë. 

Ajo kalon në 3 faza: 

1:Gjatë kësaj faze temperature shkon 25-28˚C,drithi mer erën e bukës së pjekur.Në drithë 

zhvillohen bakteret herbicidet që më pas zëvendësohen me ato mezofile.2:Gjatë kësaj faze e cila 

është edhe diçka më e shpejtë dhe arrin temperaturën 28-30˚C ku zhvillohen bakteret mezofile 

dhe kërpudhat.Kemi humbje totale të aftësisë mbirëse dhe ky drithë tashmëështë i papërdorshëm 

edhe për kafshët.3: Konsiston në arritjen e temperaturave 50-60˚C ku zhvillohen bakteret 

termofile,drithi mban erë alkooli dhe formohen 

blloqe të ngjitura.Drithi humbet të gjitha aftësitë 

mbirëse dhe nuk përdoret më për asgjë. Zhvillimi i 

fazës së tretë të vetëngrohjes në farat vajore çon në 

djegie totale të drithit. Kemi vetëngrohje:në shtresa 

horizontale;vertikale; në shtresë të ulët ose të lartë; 

në formë çerdheje e cila ndodh në çdo pjesë të 

silosit ku gjenden kushte e 

përshtatshme,lagështie,ndotje, 

mikroorganizmash,etj. Forma tjetër e vetëngrohjes 

është ajo e gjithë silosit dhe kjo ndodh atëherë kur 

nuk janë eliminuar format e para të vetëngrohjes. 

 

5.3. Vetitë fizike të drithrave dhe ndikimi i tyre në ruajtjen e 

drithërave 

 

Disa nga vetite fizike të drithërave janë: 

Përcaktimi dhe njohja e vetive fizike të drithrave na ndihmon të kuptojmë më qartë 

domosdoshmërinë e masave që duhen të merren  për teknologjinë e ruajtjes se tyre. 

Aftësia e derdhjesështë aftësia e drithit për të lëvizur më shumë ose me pak ne mënyre të 

vetëvetishme. Ajo kushtezohet nga disa faktore si p.sh nga forma e kokrres,nga permbajtja e 

papastertive,nga lageshtira etj. 

Vetëklasifikimi: shkaktohet nga vetë drithi ose kur shkarkojme masa drithi te pa klasifikuara 

dhe të pa pastruara,që përmbajne kokrra me peshë dhe madhësi të ndryshme. Shkaku këtu është 
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fërkimi që kryhet midis kokrrave të masës së drithit,e lidhur me dendësinë e ndryshme dhe 

rezistencën jo të barabartë të kokrrave të drithit gjatë rënies së lirë. 

Shkrifërimi përcaktohet nga raporti që zënë cilësia në një vëllim të caktuar,masa e kokrrave te 

drithit,kundrejt hapësirës ndërmjet kokrrave. 

Vëllimi i kokrrave 

Shkrifërim   =   --------------------- 

Vëllimi i hapsirave 

Përmes tyre qarkullon ajër në masën e kokrrave duke siguruar që procesi i frymarjes dhe largimit 

të dioksidit të karbonit të kryhet normalisht. 

Nxehtësia specifike:është sasia e nxehtësisë që kalon në njësinë e sipërfaqes së materialit prej 

1m
2
,me trashësi 1 m në njësinë e kohës,kur ndryshimi i temperatures në fillim e në fund të 

shtresës është 1 gradë celcius.Kjo madhësi quhet koficenti  nxehtësisë specifike. 

Ndryshushmëria e temperaturës:përcaktohet nga shpejtësia në të cilën ndryshon temperatuara 

në materialin që studiohet si dhe nga përcjellshmëria e ulët që karakterizon drithin. 

Koficenti termik është sasia e nxehtësisë që nevojitet për të rritur temperaturën e 1 kg drithi me 

një gradë celcius.  

Higroskopiciteti:është aftësia e drithit për tiu nënshtruar proceseve të thithjes dhe nxjerrjes së 

avullit te ujit. 

Njohja e vetive fiziko-kimike bën të mundur përsosjen e mënyrave dhe afatit te ruajtjes së 

drithrave. 

 

5.4. Mënyrat e ruajtjes së drithrave: 

 

1. Ruajtja e drithit në gjendje të thatëështë mënyra e ruajtjes kur  drithi ka lagështirë të ulët 

deri 14%.Si masë e domosdoshme për ruajtjen 

e mirëështë tharja me rrugë natyrore ose 

artificiale. 

2. Ruajtja e drithit në gjëndje të ftohtë: 

përdoret për drithrat me përmbajtje të lartë 

lagështire, ose të porsa korrura në kushte 

atmosferike me lagështirë ose me kohë me 

rreshje.Ruajtja e drithit me ftohje pakëson 

frymëmarjen dhe veprimatarinë jetësore të 

kokrrave të tij dhe të mikrogjallesave.Kur në të 

gjitha masën e drithit temp është  + 10
0
C, themi që drithi është në gjëndje të ftohtë të shkallës së 

parë  dhe kur temperatura në masën e drithit ka arritur 0-5
0
C  kemi ftohje  të shkallës së dytë.  

3. Ruajtja e drithit ne kushtet e mungeses se oksigjenit: mund të bëhet duke krijuar zbrazëti 

(duke larguar ajrin nga drithi) ose duke zëvëndësuar ajrin e  masës së drithit me gaze (dioksid 

karboni).Ruajtja mund të bëhet dhe duke u mbështetur tek vetitë konservuse të dioksidit të 

karbonit i cili çlirohet gjate zhvillimit të frymëmarjes.  
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RM3: Nxënësi përpunon drithërat dhe përfiton miellin 

 

 

 

6.Teknologjia e prodhimit të miellit 

 

Hyrje 

 

Prodhimi I miellrave është një proces shumë delikat dhe njëkohësisht për të ardhur deri te 

produkti përfundimtar dhe të kalojm në disa faza të cilat janë të pashmangshme nëse dëshirojm 

cilësi të mirë të miellit.                                

 Prodhimi I meillrave me cilësi kërkon që të merren të gjitha masat për zbatimin e një teknologjie 

bloje dhe pastrim sa më të mirë. Kjo teknologji duhet ti përshtatet vetive cilësore të drithit. 

Veprimet kryesore në teknologjinë e blojes janë:  Depozitimi, Pastrimi dhe përgaditja e drithit 

për blojë, Bloja dhe kthimi I drithit në miell e nënprodukte, Ambalazhimi, magazinimi dhe 

shperndarja e prodhimëve të blojes. Drithi para se të kaloj në sistemin e blojës pastrohet nga 

pjeset metalike. Makinat qe bëjnë pastrimin e drithit në siperfaqe quhen makina zhveshëse, 

pastramii sipërfaqës së drithit bëhët për të hequr pluhurin dhe papastëritit e tjera. Pastrimi 

thelbësor është pastrami përfundimtar dhe kryesor i drithit. Nëpërmjet tij drithi pastrohet nga 

papastëritë e sipërfaqes përmisohen vetitë strukturore dhe bëhet i gatshëm për të kaluar në 

procesin e blojes. Kushtezimi ka rëndësi të madhe, sepse ndikon drejtpërdrejt në përmisimin e 

cilësive teknologjike të miellit duke ndryshuar vetitë mekanike dhe strukturore të drithit. 

Nëprocesin e blojes rol të madh luajnë cilësite mekanike të kokrrës së drithit, në varësi të të 

cilave zgjidhet dhe mënyra e blojes, regjimi i punës së makinerive, parimet e copëtimit në tërësi 

dhe diagrami I procesit të copëtimit e të sitjes. Makinat e blojes me cilindra janë të ndërtuar nga 

dyçifte cilindrash të vendosura shpinë me shpinë në të njëjtin trup.  

Diametri i cilindrave është 250  mm, kurse gjatësia e tyre është e ndryshme: 600 mm, 800mm, 

1000 mm,1250 mm, 1500mm. Cilindri i sipërm është i lidhur me cilindrin e poshtëm me një 

ingranazh helikoidal ose me një zinxhir te montuar me aks nga ana e kundert e pulexhes, clindri i 

sipërm që rrotullohet me shpejt dhe cilindrii poshtem qe rrotullohet me ngadalë.                                                               

 Kur kemi nje cilesi të mirë të drithit patjetër se produkti përfundimtar mielli do të jetë I cilësis 

shumë të mirë. 
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6.1.Teknologjia e Prodhimit te Miellit 

 

Pastrimi paraprak i drithërave: 

Duhet të merren te gjitha masat për zbatimin e nje teknologjie bloje dhe pastrimi sa më të mirë. 

Kjo teknologji duhet ti përshtatet vetive cilësore të drithit që përpunohet, që rendimenti të jetë sa 

më i lartë            Veprimet kryesore në teknologjine e blojës janë:  

 Depozitimi    

  Pastrimi dhe përgatitja e drithit për blojë 

 Bloja dhe kthimi i drithit në miell e nënprodukte                                           

 Ambalazhimi, magazinimi dhe shpërndarja e prodhimeve të blojës 

 

 

6.2 Qëllimi i pastrimit të drithërave nga lëndët e huaja 

 
Drithi që dërgohet në fabrikat e blojës përbehet nga kultura kryesore dhe nga përzierje 

të huaja, që duhet të hiqen. Përzierjet ndahen:   

a)Përzierje Inerte: gurë te vegjel, rërë, pluhur, kashtë, pjesëza metalike etj.     

 b)Përzierje farash bimore jo të kulturës që pastrohet: tërshërë e egër, thekër, elb, urth, bisht 

dhlpre etj.                                                                                                            

 c)Përzierje të Kulturës që Pastrohet: kokrra të pazhvilluara dhe të kalbura, të dëmtuara nga 

dëmtuesit, të dëmtuara gjatë tharrjes, kokrra të thyera etj.                             

Përzierjet që duhet të largohen gjatë pastrimit dallohen nga drithi prej: formës, përmasave, 

dendësisë, vetive aerodinamike, vetitë magnetike etj.   

   

 Pastrimi siolozik                              1. Peshore automatike 

                                                           2. Shoshë 

                                                           3. Trior 
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 Pastrimi Paraprak                           1. Tararaspirator 

                                                           2. Aparat Magnetik 

                                                           3. Trior 

      4. Makine Rrahëse me   

                                                                             Mantel Qeliku 

 

 Pastrimi Thelbësor1.Larëse Gruri    

2.Hambar për kushtëzimin e grurit 

                                                         3.Makinë Rrahëse me Smeril 

                                                         4.Makinë Rrahëse me Furça 

                                                         5.Tararaspirator 

                                                         6.Aparat Magnetik 

                                                         7.Peshore Automatike. 

 

Makinat e Pastrimit te Drithit ndahen: 

a) Makinat për pastrimin e dritherave nga lëndët e huaja. 

b) Makinat për pastrimin e sipërfaqes së drithit.                          

c) Makinat për pastrimin e njomë të drithit. 

 

 

6.3 Karakteristikat Kryesore të Pajisjeve që bëjnë pjesë në Skemën e     

Pastrimit 

 

Makinat Shoshitese 

Këto makina kanë sitatë vendosura njëra mbi tjetrën. Përmasat e vrimave të sitës ndërtohen duke 

marrë parasysh përmasat kryesore të kokrrës së drithit. 

 

Fig.6.1. Përmasat e kokrrës së drithit 
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Në fig.7.2 jepet skema e lëvizjes së produktit. Në sitë drithi lëviz mbi sipërfaqen e sitës, pjesët që 

kanë përmasa më të vogla”a”se madhësia e vrimave të sitës bien nën të(nën sitje). Pjesët e tjera 

me përmasa më të mëdha mbeten mbi site(mbisitje). 

 

Fig.6.2.Lëvizja e produktit në sitë. 

Ne fig.6.2. Vrimat e sitave mund te jene me forma te ndryshme, zakonisht perdoren vrima me 

forme te rrumbullaket, te zgjatur dhe trekendeshe. 

 

Fig.6.3. Forma e vrimave tv sitave. 

Ne makinat shoshitese Fig.7.4. produkti qe do te pastrohet nepermjet sistemit te ushqimit, futet 

ne siten e pare, kjo site ka vrima me te medha se permasa e kokrres se drithit dhe si pasoj mbeten 

mbi site lendet e huaja me permasa te medha, si: gure, kashte, koçane, etj.                                                                                                

Ne figuren 6.4. jepet skema e nje shoshe vibruese (Dridhese).                                                 

1.Dhoma e hyrjes 2.Mekanizmi I rregullimit te ushqimit 3.Sita e pare  4.Sita e dyte 5.Sita e trete 

6.Dalja e grurit te pastruar 7.Dhoma e ajrit 8.Dalja e ajrit ne ciklon 9.Rregullues I thithjes se ajrit 

10.Kllapa e shkarkimit te pluhurave te dekantuara 11.Boshti eksentrik       I,II,III,IV,V: jane 

kanalet ku dalin papastertite. 
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Fig,6.4. Shoshe Vibruese 

 

Pastrimi i Pjesëve Metalike me Ndarëse Magnetike 

Drithi parase te kaloje ne sistemet e blojes, pastrohet nga pjeset metalike. Per kete qellim 

perdoren ndaresit magnetik me magnet permament ose elektromagnet. Ne skemen e pastrimit, 

ndaresit magnetic vendosen pas shoshave, perpara pershoreve automatike, para makinave 

zhveshese dhe larese. Magnetet vendosen ne trajte shkalle ne nje kulle me pjerresi ndaj horizontit 

45°. 

 

Fig.6.5. Ndaresit Magnetik 

1.Magneti ne forme patkoi,  2.Mbulona e Fiksimit, 3.Pllaka Jomagnetike 

 

Makinat për Pastrimin e Sipërfaqes së Drithit 

Makinat Zhveshëse 

Makinat qe bejne pastrimin e drithit ne siperfaqe quhen makina zhveshese(shellmakina). Keto 

jane me mantel te lemuar, me smeril ose me furça(furçmakina).Pastrimi I siperfaqes se drithit 
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behet per te hequr pluhurin, balten, per te zhvendosur kokrrat e pazhveshura dhe per lustrimin e 

kokrres. Ne fig.6.6. eshte treguar zhveshesi me mantel qeliku dhe aftesi 40k/ore. 

 

Fig,6.6. Makina Zhveshëse 

1.Kanali I hyrjes se drithit                                                                                                         

2.Cilindri qe vishet me llamarinen e xinguar me vrima. Permasat e sites:       1,5x25mm,trashesia 

e llamarines se mantelit duhet te jete 1,5mm                                             3.Boshti I rrotullimit ku 

fiksohen sprangot                                                                                        4.Sprangat                                                                                                                                           

5.Tubi I futjes se ajrit                                                                                                                      

6.Shneku I nxjerrjes se mbeturinave                                                                                                   

7.Kanali I daljes se drithit te pastruar                                                                                    

8.Farfala e rregullimit te sasise se ajrit 

Makinat për heqjen e papastërtive që dallohen nga drithërat nga format e përmasat 

Ne skemen teknologjike te pastrimit vendosen makina qe sherbejne per heqjen e perzierjeve qe 

dallohen nga drithi prej formes dhe gjatesis, qe quhen triore. Ne fig.6.7. a tregohet skema e 

funksionimit te triorit. Makina perbehet prej cilindrit 1, I cili ne siperfaqen e brendshme ka 

xhepin 2, prej shnekut 3 dhe govates 4 . 

 

Fig.6.7 Triorë 
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Përcaktimi i numrit të rrotullimeve në triorin cilindrik 

Per te percaktuar numrin e rrotullimeve ne triorin cilindrik , studiojme pozicionin me te larte te 

kokrres se grurit gjate r rrotullimit te cilindrit. 

 

Fig.6.8. Pozicioni I ekuilibrit te kokrres se grurit 

 

6.4. Pastrimi thelbësor i drithërave 

Operacionet dhe pajisjet kryesore 

Pastrimi thelbesor eshte pastrimi perfundimtar dhe kryesor I drithit . Drithi pastrohet nga 

papastertite e siperfaqes dhe permisohen vetite strukturore dhe behet I gatshem per te kaluar ne 

procesin e blojes. Gjate ketij pastrami drithi kalon neper keto operacione pune: Larje dhe 

shtrydhje , kushtezimi , zhveshje dhe lustrim I siperaqes , shoshitje , ndarje e pjeseve metalike 

dhe se fundi peshohet. Makina per largimin e perzierjeve me dendesi te ndryshme nga ajo e 

drithit ,Makina larese e kombinuar. Kjo makine perdoret per pastrimin paraprak te drithit, ajo e 

pastron drithin nga gure , rere dhe copezat e metaleve etj. Makina larese perbehet prej dy pjesesh 

kryesore : nga govata e larjes dhe centrifuga per shtrydhje. Govata larese perbehet prej dy 

shnekeve horizontal , qe vendosen njera mbi tjetren ne gjatesin e govates, shneku I siperm 

fig.7.10. sherben per transportin e drithit nga govata ne centrifugen 2 dhedhe larjen e tij nga 

papastertite , kur shenku I poshtem 5 rrotullohet ne drejtim te kundert transporton guret dhe 

pjeset me te renda se kokrra e grurit , te cilat grumbullohen ne nje ene te veqante .                                                               

Centrifuga nga jashte eshte e  veshur me llamarine me vrima. Ne boshtin e centrifuges jan 

montuar lopata ( spranga ) me pjerresi nga poshte , qe krijojne nje spirale me drejtim nga 

poshte—lart.Sprangat gjate rrotullimit e perplasin grurin me njerfare  ekendi, duke e ngjitur larte 

me llamarinen me vrima , qe eshte veshur centrifuga , duke e ngjitur grurin vazhdimisht deri ne 

gryken e daljes.       Nga perplasja e grurit ne siperfaqen e brendshme te centrifuges behet 

shtrydhje e tij ,  duke larguar nje pjese te ujit nepermjet vrimave te llamarines 
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Fig6.9. Skema e makines larese 

Kushtëzimi 

Pas pastrimit nga te gjitha llojet e lendeve te huaja , problemi me I veshtire eshte ai I veprimit te 

drejtperdrejt mbi kokrren e drithit.                                              

Ndryshimi I jashtem k ate beje me largimin e kujdesshem te pluhurit dhe te mikrogjallesave, me 

ndarjen dhe veçimin e plete te veshjes se mjekres.            

Ndryshimi I brendshem k ate beje me dobesimin e lidhjes se struktures ne kufirin e zones midis 

shtrese aleuronike dhe endospermes. Kushtezimi ka rendesi te madhe , sepse ndikon drejtperdrejt 

ne permisimin e cilesive teknologjike te miellit duke ndryshuar vetite mekanike dhe strukturore 

te drithit, kushtezimi eshte process hidrodinamik .Kushtezimi behet ne te ftohte dhe ne te ngohte 

por ne vendin tone zbatohet gjithmone kushtezimi ne te ftohte, ai fillon gjate pastrimit thelbesor , 

pas larjes dhe gjate kohes qe qendron ne hambar(6-8 ore per grurin e bute dhe 12-16 ore per 

grurin e forte).  Ne kushtet e prodhimi, per kushtezimin e grurit normal keto ndryshime fizike 

diktohen edhe me sy , kurse ato biokimike shfaqen kryesisht gjate zhvillimit te procesve 

teknologjike. Kushtezimi ka per qellim te permiresoje karakteristikat fiziko-kimike dhe te 

lehtesoje procesin e blojes se grurit , qe veprimtaria mekanike e blojes te jete sa me frytdhenese. 

Gjate kushtezimit rregullohet ndarja e lehte e endospermes nga himet me ditje . Himet fitojne 

elasticitetin e duhur per te mos u therrmuar gjate blojes , kurse endosperma therrmohet ne miell 

me kosto sa me te ulet. Cipa e kokrres duhet te jete e laget , aq sa himet te mos copetohen deri ne 

pluhur , port e mbeten copa sa me te medha .  

Ato duhet te lagen as shume sa te demtoje endospermen, shkalla e lageshtires se himeve duhet te 

jete me e larte per miellra me rreze te ulet. Endosperma e secilit lloj gruri duhet te kete  

lageshtire te mjaftueshme per tu kthyer ne miell , por jo aq sa te pengoj makinat sitese .  Gjate 

kushtezimit permisohen vetit e glutenit te grurit te bute, qe kane terheqje te gjate  , ne menyre qe 

secili qe ndodhet ne perzierje , te arrije maksimumin e terheqjes dhe te qendreses, kjo arrihet me 

nje trajtim ne te ngohte , ne temperature 47°C, per nje kohe nga 8 min deri 1 ore. 
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6.5. Bloja e drithërave me cilindra  

Ne procesin e blojes rol te madh luajne cilesit mekanike te kokrres se drithit, ne varesi te te 

cilave zgjidhet dhe menyra e blojes , regjimi I punes se makinerive , parimet e copetimit ne teresi 

dhe diagrami I procesit te copetimit te sitjes Kokrra duhet bluar teresisht , deri ne trashesine e 

caktuar te miellit. Trashesia e miellit ndikon ne cilesine e bukes, sa me te medha te jene kokrrizat 

e miellit , aq me ngadale behet ardhja e bukes. 

 Ne produktet e blojes nuk duhet te kete perzierje, qe ndahen veshtiresi dhe qe konsumojne 

siperfaqen punuese.  Gjate bluarjes duhet te nxirret sasia maksimale e endospermes(miellit), e 

vequar nga cipa dhe nga embrioni. Rendesi  te madhe  gjate procesit  te copetimit e te blojes , ka 

njohja e cilesive fiziko-kimike te drithit , qe do te perpunohet. Rendesi ne procesin e blojes ka 

edhe kultivari I drithit qe bluhet .  Gjate blojes se drithit kryhen veprime te tilla , si shtypje, 

prerje, veprim I perbere(shtypje dhe prerje), kurarje etj. Ne industrin e blojes perdoren mullinjte 

me cilinder , me gure , me çekiç etj .                                                                       

 Bluarja e dritherave deri ne miell ne mullinjte me cilindra , ndryshe nga bloja ne mullinjte me 

gure behet duke shfrytezuar ndryshimet ne vetite fiziko-mekanike , aerodinamike dhe kimike te 

kokrres ne teresi, te endospermes , cipes mbeshtjellese dhe embrionit ne veçanti.                                                                    

Para çlirimit te vendit mullinjte me gure ishin te vetmet makina bloje te drithit . Tani pothuajse 

ne qdo qytet ka fabrika mielli me makineri dhe preces teknologjik te perpunuar. 

Ndërtimi i makinave të blojës me cilindra 

Makinat  e blojes me cilindra jane te ndertuar nga dy çifte cilindrash , te vendosura shpine me 

shpine ne te njejtin trup. Keta perbejne dy makina te veçanta me nga nje çift cilindrik , qe 

ushqehen dhe punojne te pavarur njeri nga tjetri. Diametri I cilindrave eshte 250mm,kurse 

gjatesia e tyre eshte e ndryshme: 600mm,800mm,1000mm,1250mm,1500mm. Cilindri I siperm 

eshte I lidhur me cilindrin e poshtem me nje ingranazh helikoidal ose me nje zinxhir te montuar 

me aks nga ana e kundert e pulexhes. Ne fig.7.11. tregohet ne prerjen nje nga bluareset me 

cilinder.Drithi ose produkti I copetuar vjen ne drejtim tangjencial ne zonen e blojes se formuar 

nga cilindri I siperm qe rrotullohet me shpejt dhe cilindri I poshtem qe rrotullohet me ngadale. 

Per pastrimin e brumit e te miellit nga siperfaqja e cilindrave punues jane montuar pajisje 

pastrami ne forme furçe (per cilindrat e dhembezuar) 6 dhe ne forme thike(per cilindrat lisho) 7.       

Cilindrat e ushqimit vihen ne levizje me nje pulexhe , qe merr rrotullime nga bucela e pulexhesse 

transmisionit kryesor.                                                             

Cilindrit te shperndarjes(I poshtmi) levizja I transmetohet nga pulexha nepermjet xhuntes me 

dhembe, te lidhur ne boshtin e vet me nje kiavete rreshqitese , e pastaj nepermjet ingranazhit , 

levizja I kalon cilindrit te siperm ushqyes.               

Per venien  ne pune te makines se blojes ,ne fillim kontrollohet nese jane te larguar cilindrat e 

blojes dhe nese ushqyesi I makines e ka sasine e nevojshme te drithit dhe pasi te sigurohemi per 

keto , ngrihet leva menjehere , ne menyre automatike , vihen ne levizje cilindrat e ushqimit dhe 

afrohen cilindrat e blojes . Qe te mos demtohet siperfaqja e cilindrave te blojes nga kalimi I 
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pjeseve te huaja te forta , makina e blojes edhe e pajisur me mekanizimin suste qe lejon kalimin e 

tyre pa sforcim. 

Vendosja e ndërsjellë e cilindrave te blojës 

Ne pozicionin e vendosjes se cilindrave punues varet edhe konstruksioni I trupit te makines se 

blojes. Gjenden disa lloje pozicionesh te vendosjes se cilindrave punues si:                                                                                                                                

a) Boshtet e dy cilindrave qendrojne ne nje rrafsh horizontal , si pasoje cilindrat qendrojne  prane 

njeri-tjetrit (fig.7.12 a). Kjo menyre e vendosjes se cilindrave punues favorizon ushqimin e 

drejtperdrejte te hapsires punuese me materialin qe vjen per t’u bluar , sepse produkti bie drejt 

mbi cilindrat e ngadalshem.  

 

Fig.7.11. Bluarësi me cilindër 

1. Trupi , 2. Cilindrat punues , 3. Lindrat ushqyes , 4. Mekanizmi per rregullimi e hapesires 

punuese midis cilindrave. 

b) Boshtet e dy cilindrave qendrojne ne rrafsh  vertikal (fig7.12.). Kjo lloj vendosjeje e 

cilindrave punuese ka dis ate meta: Makina behet shume e larte dhe e paqendrueshme , 

gjate punes cilindri I siperm kryen edhe goditje shtypese ndaj produktit qe bluhet , 

ushqimi I hapesires punuese me product behet me veshtiresi , etj.  

 

Fig.7.12.a,b,c. Vendosja reciproke e cilindrave të blojës. 
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c) Boshtet e dy cilindrave punuese vendosen nw njw rrafsh tw pjerrwt 45°.  Ky ndertim I 

makinës sw blojes shmang tw metat e dy pozicioneve qe permendem me lart. Makina e blojes 

wshtw me e pwrmbledhur se nw rastet e tjera , ushqehet mw mirw dhe kontrolli I blojws  gjatw 

procesit tw punws bwhet me lehtwsi. 

 

7. Lëndet ndihmëse dhe shtresat përmirsuese në teknologjine e 

prodhimeve prej brumi. 

 

7.1. Lëndët ndihmëse. 

 

Në prodhimin e brumit përveç miellit, përdoren: uji, kripa dhe majatë.  

 
 

Uji shërben si lëndë kryesore në përgatitjen e brumit.Ai duhet të jetë i pijshëm. Uji, në sajë të 

tensionit sipërfaqësor,mbahet në miell e pastaj futet në brendësi të kokrizave të miellit duke 

njomur xhelet e thata (amidonin,proteinat,celulozën etj).Grimcat e amidonit në temperaturë të 

zakonshme njomen pak rreth 30%,kurse proteinat hidratohen shumë.  

 

Kripa që përdoret në përgatitjen e brumit ka si qëllim:përmirësimin e shijes,përmirësimin e 

cilësisë së brumit dhe ndryshimin e kohës së ciklit të zënies së brumit.Përdorimi i kripës deri në 

masën 2 – 2. 5 % në brumin kryesor,përmirëson tërheqshmërinë e glutenit, rrit aftësitë 

gazmbajtëse të brumit etj.Ndërsa përdorimi i kripës në sasi mbi 2%–2. 5 % keqëson cilësinë dhe 

dobëson elasticitetin të brumit dhe ul aftësinë gazformuese të tij.Me ritjen e përmbajtjes së kripës 

në brumë deri në njëfarë mase rritet aftësia ujëthithëse e brumit.  
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Majatë në prodhimin e bukës përdoren për shkrifërimin e brumit,për ti dhënë bukës shijen dhe 

aromën karakteristike,porozitetin dhe vëllimin e nevojshëm.  

Majatë që përdoren në prodhimin e bukës janë:majaja e presuar;majaja e lupolos,majaja e thartë; 

majaja e qiqrës. 

 

7.2.Veçoritë teknologjike të përbërësve kimikë kryesorë të miellit. 
 

Llojet e ndryshme të miellit kanë përbërje kimike të ndryshme.Kjo varet si nga lloji e veçoritë 

cilësore të drithit,si dhe nga rrezja e miellit.Kështu miellrat me rreze të ndryshme kanë përbërës 

kimikë në sasi të ndryshme.Më poshtë jepet mesatarja e disa përbërësve kryesorë kimikë për 

miellrat e grurërave,që kultivohen në vendin tonë sipas rezeve përkatëse.  

 

 

r Përbërësit kimikë 

kryesorë 

Vlerat e përafërta mesatare sipas rrezeve 

0-70 0-75 0-85 0-90 0-96 

1.  Proteina 8.46 9.12 9.29 9.42 9.64 

2.  Lyra 0.90 0.81 1.10 1.24 2.02 

3.  Sheqerna 0.60 0.70 0.92 1.10 1.80 

4.  Celuloza 0.21 0.28 0.85 1.34 1.64 

5.  Lëndë minerale 0.49 0.57 0.84 1.03 1.26 

 

Sasia dhe cilësia e glutenit ka rëndësi të veçantë për cilësinë e bukës.Gluteni ka këto cilësi: 

elasticitetin,tërheqshmërinë,lëshueshmërinë,fortësinë,aftësinë ujëthithëse etj.Gluteni është me 

elasticitet të mirë kur rikthehet në gjendjen e mëparshme.  

 

Aftësia ujëthithëse e miellit përcaktohet nga sasia e ujit,që nevojitet për të formuar brumë me 

konsistencë normale.Ajo varet kryesisht nga cilësia e miellit (përmbajtja e lëndëve proteinike, 

përqindja e hirit, imtësia e blojës dhe përqindja e lagështirës në miell).Për miellin e grurit aftësia 

ujëthithëse ndryshon në kufijtë 55 – 70 % në varësi të tipit të miellit e cilësisë së tij për 

prodhimin e bukës. 

 

Forca e miellit tregon aftësinë që ka ai për të formuar brumë me strukturë dhe veti fizike të 

qëndrueshme gjatë gjithë procesit të prodhimit të bukës.Ajo përcaktohet nga përbërja e 

proteinave të miellit,kryesisht nga sasia dhe cilësia e glutenit. 

 

Aftësia gazformuese e miellit matet me sasinë e mili-litrave të dioksidit të karbonit,që çlirohet 

gjatë ardhjes së brumit të formuar nga 100 g miell,60 ml ujë dhe 10 g maja për 5 orë në 30 ºC. 

Aftësia gazformuese e miellit ndikon në treguesit cilësor të bukës,si:në vëllimin,porozitetin, 

shkallën e përvetimit,ngjyrën e kores e shijen e saj. 
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Në prodhimet me bazë brumi përveç miellit përdoren edhe lëndët ndihmëse e shtesat 

përmirësuese.Shtesat përmirësojnë cilësinë e prodhimeve e krijojnë prodhime të reja me vlerë të 

lartë ushqyese.Si shtesa përdoren:lyra,veza,qumështi e nënproduktet e tij,erëzat,sheqeri,lëndët 

ekstraktive të maltos,vitamina,produkte me vlerë proteinike etj.  

 

7.3Aditivët ushqimorë. 

 

Janë substanca,që shtohen në produktet ushqimore në sasi të vogël me qëllim: ritjen e afatit të 

ruajtjes e të përdorimit të ushqimeve, përmirësimin e shijes,aromës,pamjes,ngjyrës e 

konsistencës.Ato përdoren gjerësisht në industrinë e prodhimit të brumrave.Me përdorimin e 

aditivëve ritet gama e prodhimeve,kohëzgjatja,përmirësohet shija,pamja,aroma e ngjyra. 

Ekzistojnë rreth 3000 lloje të aditivëve, të ndarë në 14 grupe.  

Aditivët nuk duhet:të ulin vlerat ushqimore të produktit;të ndryshojnë thellësisht shijen e 

aromën e tyre;të dëmtojnë shëndetin;të krijojnë produkte degraduese toksike gjatë përpunimit, 

ruajtjes dhe përdorimit të produkteve ushqimore.  

 

Aditivët përdoren për: parandalimin e oksidimit, për konservim, aromatizim, përforcimin e 

aromës, emulgim, trashje, lidhje, xhelatinim, ngjyrosje, parandalimin e mpiksjes, arritjen e 

shkëlqimit, shtimi në formë të acideve, bazave dhe kripërave, trajtim enzimatik dhe 

ëmbëltim.Ato përdoren edhe si mjete ndihmëse gjatë procesit të prodhimit (për parandalimin e 

shkumosjes,si katalizator, për qartësim,filtrim dhe adsopcim,gjatë yndyrosjes,për lagështi,për 

imobilizimin e enzimave,si bartës,si tretës e ekstraktues,si modifikues gjatë kristalizimit në 

yndyrave,si gazra,si mjete për lyerje e si mjete për trajtimin e miellit). 
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RM4: Nxënësi përpunon miellin, prodhon bukën dhe pjekurina furrtare 

 

 

 

8. Teknologjia e prodhimit të bukës. 

8.1. Lëndët e para,ndihmëse dhe shtesate ndryshme që përdoren për 

prodhimin e bukës. 

 

Miellrat emërtohen sipas llojit të drithit nga i cili janë prodhuar. Pra,kemi miell 

gruri,misri,thekre,elbi,tërshëre etj.Miellrat e prodhuara nga i njëjti drithë dallohen nga njëri-tjetri 

nga rezja e tyre.Rrezja e miellit tregon sasinë e miellit në kilogram që prodhohet nga bloja e 100 

kg drithë.Kështu,psh, mielli i grurit me rreze 0-85 (85%) tregon se nga bloja e 100 kg grurë janë 

marrë 85 kg miell. I njëjti arsyetim vlen edhe për miellrat e drithërave të tjera.  

 

Mielli i grurit prodhohet nga të gjitha llojet e 

blojës njëtipëshe dhe shumëtipëshe të grurit. Sipas 

standardeve tona shtetërore, në prodhimin e bukës 

përdoren këta tipa lrash:miell me rreze 0-70,0-

75,0-85,0-90 dhe 0-95.Treguesit kryesorë të 

standardeve të miellrave të grurit, në varësi të 

rezeve përkatëse.Siç e kemi parë dhe në pasqyrën 

e tregusve kryesor të cilësisë, mielli i grurit me 

rreze 0-70 dhe 0-75 është miell i bardhë me 

nuancë të verdhë.Ai përdoret kryesisht për bukët e 

bardha dhe për bukët e formave të vogla.Në këtë miell sasia e glutenit të njomë duhet të jetë jo 

më pak se 28%, kurse sasia e hirit të përgjithshëm është 0.7-0.8 %.  

Mielli me rreze 0-85 dhe 0-90 është më pak i errët se ai me rreze 0-70 dhe 0-75.Ai përmban jo 

më pak se 23–24 % gluten dhe 1.4–1.6 % hi.  

Në strukturën përbërëse të miellit bëjnë pjesë:karbohidratet,lëndët e azotuara(proteinat),lyra, hiri, 

uji dhe tharmet.  

 

Karbohidratet e miellit janë:amidoni,sheqernat e tretshëm dhe celuloza.  
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Amidoniështë përbërësi kryesor i miellit dhe zë afërsisht 2/3 e peshës së miellit të grurit. Ai ka 

strukturë kristalore, eshtë i patretshëm në ujë dhe në gjendje të pastër nuk ka erë dhe shije.Në ujë 

të nxehtë amidoni mbufatet dhe formon kollën,kurse i nxehur,në prani të acideve të holluara 

(HCl, H2SO4), hidrolizohet deri në glukozë.  

 

Lëndët e azotuara (proteinat) përcaktojnë vetitë dhe cilësitë e miellit si për brumin,ashtu dhe 

për bukën si prodhim i gatshëm.Rëndësi të veçantë teknologjike kanë proteinat e patretshme në 

ujë,që gjenden në miell në sasi shumë më të madhe se ato të tretshmet.  

 

Lyra.Përmbajtja e saj në miell është e vogël nga 1-3%.Prania e lyrës në miellin e grurit 

përmirëson vetitë e glutenit dhe vetitë plastike të brumit.  

 

Hiri formohet nga lëndët minerale,që mbeten pas djegies së miellit në temperaturë të lartë. 

Miellrat me reze të ndryshme kanë sasi të ndryshme hiri.Faktorët që ndikojnë në sasinë e hirit 

janë:pastrimi i drithit,mënyra e blojës,sitja etj.  

 

Tharmet (enzimat) e vet miellit luajnë rol të rëndësishëm në procesin e prodhimit të bukës.Ato 

janë të afta të kryejnë procese të ndryshme kimike,duke luajtur rolin e katalizatorit.Tharmet më 

të rëndësishme në prodhimin e bukës janë:diastaza që shpërbën amidonin fillimisht në dekstrinë 

dhe pastaj në një sasi të vogël sheqeri;maltaza shpërbën maltozin në dy molekula glukozë; 

invertaza shpërbën sakarozin në një molekulë glukozë e në një molekulë fruktozë;zimaza 

shpërbën monosakaridet në alkool e dioksid karboni;proteaza shpërbën proteinat e patretshme 

në aminoacide të tretshme;lipaza shpërbën lyrën në glicerinë e acide lyrore.  

 

8.2. Përgatitja e miellit dhe përgatitja e lëndëve ndihmëse 
 

Përgatitja e miellitNë repartin e përgatitjes 

së lëndës së parë zbatohet receptura e 

përzierjes së miellrave sipas kërkesave të 

standardit shtetëror për prodhimin e bukës 

sipas asortimentit përkatës.Kujdes i veçantë 

tregohet për harmonizimin e 

miellrave.Miellrat e përziera harminizohen 

duke qarkulluar në një sërë pajisjesh.Mielli 

nga bunkeri nëpërmjet një elevatori mbush 

sillosët.Që këtej mielli kalon në dozatorët 

shkarkues dhe shpërndarës.Kështu bëhet 

harmonizimi i miellit.Largimi i mbeturinave të miellit bëhet nëpërmjet një kapse magnetike dhe 

sitave.Kalon në dozatorët që furnizojnë brumëgatueset.Të gjitha veprimet kryhen në mënyrë 

automatike.  
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Përgatitja e lëndëve ndihmëse. 

 

Përgatitja e kripës.Kripa që përdoret në prodhimin e bukës duhet të jetë e pastër.Ajo nuk duhet 

të përmbajë kripëra të magnezit,që i japin brumit shije të hidhur.Kripa tretet në ujë me 

përqëndrim të caktuar (24–25 %) që të shpërndahet më lehtë e në mënyrë të njëtrajtshme në 

brumë.  

 

Përgatitja e ujit.Uji që nevojitet në përgatitjen e brumit,mbahet në disa enë të posaçme të 

pajisura me matës vëllimi e me sistem ngrohjeje me avull ose rrymë elektrike për ngrohjen e tij 

deri në temeraturën e dëshiruar.Nëpërmjet nxehtësisë së ujit bëhet korrigjimi i temperaturës së 

brumit.  

 

Përgatitja e majasë.Para se të përdoren majatë,duhet të termostatohen sipas temperaturës së 

repartit ku përgatitet brumi.Pas termostatimit majaja e presuar,në raport të caktuar,hollohet me 

ujë të ngrohtë duke e përzier vazhdimisht,derisa të formohet një pezulli e homogjenizuar mirë.  

 

Përgatitja e lëndëve përmirësuese. 

Lëndët përmirësuese,si:lyra,qumështi,sheqeri,erëzat,vezët, etj,duhet t’i përgjigjen kërkesave të 

standardit shtetëror.Që këto lëndë të shpërndahen në mënyrë të njëtrajtshme në brumë,përgatiten 

në gjendje të lëngët ose të bluar imët,sipas veçorive të tyre fizike.Praktikisht: sheqeri tretet në 

ujë,lyrat e ngurta shkrihen me nxehtësi,qumështi hollohet me ujë,kurse erëzat bluhen imët etj.  

 

 

8.3. Përgatitja e brumit,fermentimi i brumit dhe përcaktimi i 

gatishmërisë së brumit. 

 

Përgatitja e brumitpërftohet nga përzierja e miellit me ujë,kripë,maja dhe shtesa përmirësuese. 

Formimi i brumit është rezultat i lidhjes së dy pjesëve kryesore të miellit:glutenit e amidonit.  

Mënyrat përgatitjes së brumit janë:të drejtëpërdrejtë dhe të tërthorta.  

Mënyra e drejtëpërdrejtë.Në të njëjtën kohë gatuhet i gjithë mielli,uji,majaja dhe kripa. Pastaj 

brumi lihet të fermentojë.  

Mënyra e tërthortë. Fillmisht,me 30% të miellit dhe të gjithë sasinë e majasë,gatuhet brumë-

majaja. Dhe me brumë-majanë, pasi të jetë fermentuar,gatuhet pjesa tjetër e miellit,ujit dhe 

kripës.Brumi gatuhet në brumëgatuese.Që brumi të përzihet dhe të homogjenizohet kazani,në të 

cilin ai gatuhet, bën lëvizje rrotulluese.  

Qëllimet kryesore të zënies së brumit janë:homogjenizimi i lëndëve të para ndihmëse,ajrosja, 

hidratimi i zheleve të thata,formimi i glutenit dhe formimi i brumit me veti të mira fizike. Gjatë 

zënies së brumit zhvillohen dukuri fizike,fiziko–kimike dhe biokimike. 
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8.4. Faktorët që ndikojnë në cilësinë e përgatitjes së brumit 

 

Cilësia e miellit.  

Përpjestimi ujë-miell.Përcaktimi dhe zbatimi i raportit ujë-miell në përgatitjen e brumit ka 

rëndësi teknologjike. Nga ky raport varet konsistenca dhe vetitë e tjera të brumit.  

Temperatura e zënies së brumit.Temperatura me të cilën duhet zënë brumi ka rëndësi të 

madhe,sepse ndikon në proceset fizike,kimike e biologjike,gjatë këtij operacioni teknologjik.  

Mënyra dhe koha e gatimit të brumit. Mënyra direkte e zënies së brumit kërkon kohë më të 

shkurtër se ajo jodirekte.  

Në praktikë çasti i duhur i përgatitjes së brumit përcaktohet me rrugë organoshqisore,kur masa e 

brumit është homogjene,elastike,me fortësinë e duhur,e pangjitshme në duar dhe në faqet e 

pajisjes etj.  

 

8.5. Përcaktimi i gatishmërisë së brumit 

 

Gatishmëria e brumit të zënë përcaktohet me 

anë të kontrollit organoshqisor e analizave 

kimike.  

Treguesit organoshqisoreë që përcaktojnë 

gatishmërinë e brumit janë:ngjyra e 

sipërfaqessë brumit-duhet të jetë kafe e çelët 

në kafe më të errët;elasticiteti i brumit-në 

prekje brumi duhet të jetë elastik;mesi i 

sipërfaqes së brumit është i ulur;pothuajse 

nuk vërehen plasje të flluskave e nuk 

dëgjohet zhurma e daljes së gazeve (dioksid 

karboni,avuj alkooli etj);brumi i ardhur ka aromën e tij karakteristike.Këta tregues dëshmojnë se 

qelizat e majasë e kanë pakësuar aktivitetin e tyre.  

Rëndësi të madhe kanë analizat kimike e kryesisht grada e aciditetit të brumit.  

Zakonisht brumi i zënë me maja të presuar është i gatshëm kur aciditeti i tij arrinë 5º–6º (gradë 

aciditeti).  

Kur aciditeti është nën 5º, brumi nuk është i tharmuar plotësisht,kurse brumi me aciditet 6º–6.5º 

e ka kaluar kufirin e gatishmërisë.Prandaj,duhet matur herë pas here aciditeti i brumit që të 

përcaktohet me përpikëri çasti i mbarimit të tharmimit. 



 

 
38 

 

8.6. Teknika e përgatitjes të brumit në maja të presuar,maja të thartë dhe të 

kombinuara 

 

Në industrinë e bukës njihen dy mënyra të zënies së brumit me maja të presuar, mënyra e 

drejtpërdrejtë dhe ajo e tërthortë. Zënia e drejtpërdrjetë e brumit. Zënia e drejtëpërdrejtë e brumit 

fillon me përzierjen e majasë në ujë, dhe vazhdon deri në homogjenizimin e plotë të brumit. Në 

brumëgatuese hidhet e gjithë sasia e ujit,ku do tretet majaja.Pastaj hidhet dora-dorës mielli e në 

fund tretësira e kripës. Uji që përdoret s’duhet të ketëtemperaturë mbi 40-45ºC, pasi dëmtohet 

majaja. Mielli,në dimër, duhet të ketë temeratruë mbi 15ºC (aq sa temperatura e repartit ku zihet 

brumi). 

 

 
Kemi 5 lloje te përgatitjes se brumit: 

 

1. Zënia e drejtpërdrjetë e brumit. Zënia e drejtëpërdrejtë e brumit fillon me përzierjen e 

majasë në ujë, dhe vazhdon deri në homogjenizimin e plotë të brumit. 

2. Zënia e brumit në mënyrë të tërthortë. Fillimisht zihet ajo që quhet brumë-majaja.3 

3. Zënia e brumit kryesor. Brumë-majaja hollohet 

me ujë derisa të formohet një qull pa kokrriza të 

thata. 

4. Zënia e brumit me maja të thartë. Majaja e 

thartëështë majaja më e hershme,qëështë përdorur në 

prodhimin e bukës. 
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5. Zënia e brumit me maja të kombinuar. Përdoret gjerësisht në vendin tonë për prodhimin e 

bukës me rreze mielli 0-85 dhe 0-90. 

 

 

8.7. Punimi i dytë i brumit dhe ardhja e dytë e tij 

 

Punimi i dytë i brumit bëhet për 2-3 min në brumëgatues para se të perfundojë plotësisht 

tharmimi i tij.Ai ka për qëllim të nxjerr jashtë gazet e formuara gjatë tharmimit,të ajros brumin 

me ajër të freskët për të gjallëruar aktivitetin e qelizave të majasë,si pasojë të përmisojë 

strukturën e brumit e të rrit vëllimin e porozitetin e bukës.Punimi i dytë i brumit ripërtërin qelizat 

e majasë e i bën të afta për të vazhduar tharmimin me intensitet më të madh.Zakonisht brumrat e 

miellrave të forta me reze të ulët,me gluten të cilësisë së mirë,përpunohen në brum gatues për një 

kohë të shkurtër.Brumrat e miellrave me cilësi të dobët s’mund të durojnë një punim të dytë si 

miellrat e forta,sepse struktura e tyre dobësohet,skeleti i glukenit humbet qëndrueshmërinë e 

elasticitetin e tij,si pasojë brumi lëshohet e nuk e përballon tharmimin e dytë.Për këto brumra,si 

punim i dytë shërbejnë operacionet përfundimtare,si:prerja,dozimi,rumbullakimi e formimi i 

brumit.Copëtimi e peshimi (dozimi) i brumit kryhet me dorë ose me mjete të mekanizuara.  

Ardhja e dytë e brumit.Përpunimi mekank i brumit dobëson e prish deri në një farë mase 

strukturën e tij,kështu brumi duhet të fitojë vëllimin e duhur me anë të ardhjes së dytë.Tharmimi 

i copave të brumit kryhet në disa dhoma të veçanta ku temperatura,koha e ardhjes dhe lagështira 

relative e ajrit varet nga disa faktorë,si: lloji i miellit,cilësia e tij,sasia e lloji i majasë,mënyrat e 

zënies së brumit,fortësia e brumit,asortimenti i bukës etj.Kështu,brumi i zënë me miell të fortë 

ose brumi i fortë ka nevojë të qëndrojë për tharmim një kohë të gjatë.Në fabrikat e mekanizuara 

të vendit tonë ardhja e brumit kryhet në disa dhoma të pajisura me konvejer me djepa.Rruga që 

bën brumi në këtë dhomë fermentimi është llogaritur me shpejtësi të caktuar që ti përgjigjet 

kohës,që i duhet brumit për tu fermentuar.Zakonisht koha e fermentimit të tij është 45-55 minuta 

në varësi të asortimentit të bukës,kurse temperatura e fermentimit është 30
o
C.Lagështira relative 

e ajrit në dhomën e fermentimit duhet të jetë 75%-85% në varësi të përmbajtjes së lagështirës në 

brumë.Temperatura në dhomën e fermentimit rregullohet me ndihmën e serpentinës ngrohëse me 

ujë ose me avull.Dhomat tharëse të mekanizuara e me konvejerë mund të jenë të lidhura me 

furrën e pjekjes ose të shkëputura. 

Zbatimi me rreptësi i parametrave të fermentimit si:koha,temperatura e lagështira relative ka 

rëndësi të madhe teknologjike për të prodhuar bukë me cilësi të lartë.  
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8.8. Pjekja dhe faktorët që ndikojnë në pjekjen e bukës 

 

Buka është një masë e ngjeshur,e qëndrueshme,poroze,me shkallë të lartë përvetimi,me shije e 

aromë të këndshme e me vlera të larta ushqyese.  

Brumi i disa asortimenteve të bukës para se të futet në furrë lyhet në sipërfaqeritet e shpohet. 

Lyerja e sipërfaqes ka për qëllim të përmirësojë pamjen e jashtme të bukës,të bëjë koren më 

elastike,që të durojë fryerjen më të madhe pa çarje,ti japë ngjyrë e shkëlqim të kores.Lyerja e 

sipërfaqes së brumit bëhet me lëndë të ndryshme,si:vezë,vaj,gjalp,shurup etj.  

Prerja dhe vrimosja e sipërfaqes së brumit ka si qëllim të lehtësojë daljen e gazeve pa shkaktuar 

çarjen e të ndryshojë pamjen e jashtme të bukës.  

 

 

 

 

 

 

 

8.9. Faktorët që ndikojnë në pjekjen e bukës. 

 

Faktorët kryesorë që ndikojnë në pjekjen e bukës janë:avulli i ujit,temperatura,koha dhe mënyra 

e pjekjes,madhësia,forma e mënyra e vendosjes së bukës,fortësia e brumit e shkalla e ardhjes së 

tij.  

Prania e avullit të ujit në furrë siguron pjekjen normale dhe përmirëson pamjen e jashtme të 

bukës. Duhet theksuar se prania e avullit në furrëështë e nevojshme gjatë gjithë kohës së pjekjes.  
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Temperatura e furrës ndikon në cilësinë e në kohën e pjekjes së bukës.Përcaktimi i temperaturës 

së pjekjes varet nga shumë faktorë si: pesha e bukës,cilësia e miellit dhe brumit, sasia e 

lagështirës së furrës,aftësia ngrohëse e furrës etj.  

Në përcaktimin e kohës së pjekjes ndikojnë faktorë si:lloji i bukës,pesha,cilësia miellit, 

temperatura e pjekjes etj.  

Madhësia e bukës. Bukët e mëdha në peshë piqen për një kohë më të gjatë,pasi nxehtësia 

depërton më ngadalë brenda tyre 

Koha e pjekjes së bukës varet nga mënyra e pjekjes:në tava ose pa tava,drejtpërdrejt në furrë. 

Buka që piqet në tava kërkon kohë më të gjatë për tu pjekur në varësi të madhësisë e formës së 

saj. 

Forma e bukës.Është vërtetuar se bukët me peshë e cilësi brumi të njëjta,por me forma të 

ndryshme,piqen në kohë të ndryshme.Psh;bukët e rrumbullakta piqen për një kohë më të gjatë se 

ato me forma të zgjatura.Kjo shpjegohet me anë të raportit të sipërfaqes së bukës ndaj peshës së 

saj.Sa më e madhe të jetë sipërfaqja ndaj peshës,aq më e shkurtër do të jetë edhe koha e pjekjes.  

Mënyra e vendosjes.Sa më i madh të jetë numuri i bukëve të vendosura në të njëjtën sipërfaqe të 

furrës,dmth sa më afër njëra-tjetrës të vendosen bukët,aq më shumë kohë nevojitet për pjekjen e 

tyre.Bukët e vendosura ngjitur me njëra-tjetrën e risin vëllimin e përgjithshëm të tyre,kështu 

zvogëlohet sipërfaqja e takimit të tyre me nxehtësinë e furrës.Fortësia e brumit.Në kushte të 

njëjta bukët e prodhuara me brumë të fortë kanë % më të ulët lagështire,prandaj piqen për një 

kohë më të shkurtër se ato me brumë më të butë,pasi sa më shumë lagështirë të ketë brumi aq më 

shumë kohë duhet për avullimin e saj. 

Ardhja e brumit.Brumi i pa ardhur mirë,meqëështë i ngjeshur,piqet për një kohë më të gjatë, 

pasi nxehtësia depërton me vështirësi në masën e brumit.  

 

8.10. Ndryshimet që pëson brumi gjatë pjekjes. 

 

Gjatë pjekjes brumi pëson ndryshime organoshqisore,fizike e biologjike. 

Ndryshimet organoshqisore të brumit.Këto ndryshime prekin ngjyrën,vëllimin,konsistencën, 

shijen e aromën e bukës.Nga veprimi i temperaturës së lartë në furrë,sipërfaqja e brumit formon 

një cipë të hollë e të tharë,që më vonë shndërrohet në kore.Korja e sapoformuar vjen gjithnjë 

duke u trashur,forcuar,duke humbur elasticitetin.Ngjyra e bukës gradualisht vjen duke u errësuar. 

Brumi nën koren e sapoformuar shndërrohet në një shtresë tuli,që bëhet përherë e më e trashë. 
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Kjo shtresë i humbet vetitë plastike e fiton pak elasticitet. 

Ndryshimet e përmendura më lart shoqërohen edhe me përmisimin e shijes e të aromës të bukës. 

Ndryshimet fizike të brumit kanë të bëjnë me firot e pjekjes, dmth me ndryshimin ndërmjet 

masës së brumit të vendosur në furrë e masës së bukës në çastin e daljes prej saj.Gjatë pjekjes 

brumi humbet në masë,si pasojë e avullimit të një sasie uji e të një sasie të vogël alkooli,dioksidi 

karboni,acidesh e lëndësh të tjera të avullueshme. 

Ndryshimet kimike e koloidale të brumit. Në fazën e parë të pjekjes,si pasojë e vazhdimit të 

procesit të fermentimit,formohet një sasi e vogël alkoli,dioksid karboni,acidi laktik,acidi acetik 

etj. 

Amidoni i brumit gjatë pjekjes mbufatet e kthehet pjesërisht në kollë.Gjatë hidrolizës së amidonit 

formohet dekstrinë e maltoz.Hidroliza e amidonit bën të ritet lagështira e tulit në këtë fazë të 

pjekjes,kurse deskstrina e përftuar ndikon në ngjyrën e kores së bukës. 

Sheqeri që s’ka fermentuar pjesërisht karamelizohet e bashkë me dekstrinën ngjyros koren e 

bukës. 

Proteinat e tretshme vazhdojnë të shpërbëhen deri në aminoacide,që i japin bukës aromë e shije 

karakteristike e rritin vlerën e saj ushqyese. 

Ndryshimet biologjike të brumit.Gjatë pjekjes, me ndryshimin e temperaturës, ndryshon dhe 

aktiviteti i mikroflorës.Kështu, me ritjen e temperaturës deri në 35ºC aktiviteti i qelizave të 

majasë ritet.Mbi këtë temperaturë aktiviteti i tyre vjen duke rënë e kur arrin mbi 55-60ºC,ky 

aktivitet ndërpritet. 

Me ritjen e temperaturës aktiviteti i qelizave të majasë ndryshon sipas shtresave të brumit. 

Kështu,në qendër qelizat kanë aktivitet optimal,në shtresën e ndërmjetme kanë aktivitet në rënie, 

kurse në kore veprimtaria e tyre jetësore është e ndërprerë.Sipasojë në këtë fazë të pjekjes 

ndodhin fermentime të rëndësishme që bëjnë shndërrimin e brumit në bukë. 
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8.11. Transmetimi i nxehtësisë e shkëmbimi i lagështirës gjatë pjekjes 

Transmentimi i nxehtësisë 

Buka,gjatë pjekjes në furrë mer nxehtësinë e nevojshme me tri mënyra:përcjellshmëri të 

drejtpërdrejtë;rezatim;konveksion. 

Roli i secilës mënyrë të transmetimit të nxehtësisë në bukë që piqet,varet nga konstruksioni e nga 

regjimi teknologjik i pjekjes.  

1- Transmetimi i nxehtësisë me përcjellshmëri.Në furrat me ngrohje të drejtpërdrejtë kjo 

mënyrë e transmetimit të nxehtësisë gjen zbatim në rastin kur nxehtësia e dyshemesë së furës i 

kalon sipërfaqes së poshtme të bukës.Kjo nxehtësi i 

transmetohet sipërfaqes së poshtme të bukës nëpërmjet murit 

metalik të tavës.  

2- Transmetimi i nxehtësisë me rrezatim.Në furat me 

ngrohje të drejtpërdrejt,tavani, muret e dyshemeja e saj 

akumulojnë nxehtësinë e përftuar nga djegia e lëndëve të 

djegshme.  

3- Transmetimi i nxehtësisë me konveksion. Në të gjitha 

llojet e furrave,sidomos në ato të mekanizuara me ngrohje të 

tërthortë, ransmetimi i nxehtësisë me konveksion kryhet në 

këtë mënyrë: htresat e gazeve të dhomës së pjekjes (gazet për 

ngrohjen e tërthortë,janë:ajri,avujt e ujit e gazet,që 

çlirohen gjatë tharmimit përfundimtar) të cilat janë në 

kontakt me sipërfaqen ngrohëse të dhomës së pjekjes (tavani, muret,dyshemeja ose gypat 

ngrohës) 

Shtresat e gazeve e ngrohura me temperaturë të lartë bien në kontakt me sipërfaqen e bukës dhe 

shkëmbejnë nxehtësi.Si pasojë buka ngrohet,gazet ftohen e zhvendosen duke u lëshuar vendin 

shtresave të tjera të ngrohta.Në këtë mënyrë buka e mer nxehtësinë e nevojshme gjatë pjekjes. 

 

8.12. Ndryshimet e temperaturës së brumit gjatë pjekjes. 

 

Transmetimi i nxehtësisë në brumë gjatë procesit të pjekjes sjell ndryshime të temperaturës në 

shtresat e ndryshme të tij.Ndryshimet e temperaturës në brumë shoqërohen me zhvillimin e një 

vargu proceses fizike,kimike dhe biokimike,që e shndërrojnë atë në bukë.  

 Shkëmbimi i lagështirës.Gjatë procesit të pjekjes lagështira lëvizë nga buka që piqet në 

mjedisin e gaztë të dhomës së pjekjes,si dhe vete bukës 

 Lëvizja e lagështirës nga buka që piqet në mjedisin gazor të furrës.Në fazën fillestare të 

pjekjes brumi,që ka temperaturë të ulët,takohet me avujt e nxehtë të ujit,që ndodhen në 

mjedisin gazor të furrës. 
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5 zonat kryesore që krijohen janë:1-korja,2- zona e avullimit,3- tuli,4- zona e lëngëzimit,5- 

qëndra e tulit 

Lëvizja e lagështirës në shtresat e bukës.Trashja e forcimi i kores pengon kalimin e avujve nga 

shtresat e bukës në mjedisin gazor të furrës,kështu avujt e përftuar formojnë një shtresë ndërmjet 

kores e brumit,që shndërrohet në tul.Kjo shtresë në avuj uji quhet zona e avullimit me ritjen e 

mëtejshme të temperaturës së pjekjes së brumit.  

Nga ritja e trysnisë,avulli,që nuk është në gjendje të përshkojë koren e bukës,detyrohet të kalojë 

pjesërisht në pjesët më të thella të tulit.Këtu duke u takur me shtresa më të ftohta të bukës,që 

ndodhen në afërsi të qëndrës,avulli ftohet dhe kondensohet,si pasojë rritet sasia e lagështisë së 

këtyre shtresave.  

Këto përbëjnë atë që quhet zona e kondensimit të avujve 4.Me ritjen e temperaturës kjo zonë 

zvogëlohet duke iu afruar vazhdimisht qëndrës 5.  

Më shpërhapje përqëndrimi,lagështia lëviz nga shtresat e sipërfaqes, kurse me shpërhapje 

termike lagështia lëviz nga shtresat sipërfaqësore drejt qendrës së tulit.Kjo është arsyeja që 

shtresat afër qendrës së tulit kanë lagështi më të lartë se të tjerat.  

 

 

8.13. Ruajta e freskisë së bukës 

 

Korja e bukës,në orët e para të ruajtes së saj,e rit % e lagështisë nga 0 në 12-15%, si pasojë e 

lëvizjes së lagështirës nga tuli në sipërfaqje.Kjo e ndryshon koren nga e fortë dhe e thyeshme, në 

të butë e elastike.Këto ndryshime janë më të theksuara në bukët me kore të hollë e me % të lartë 

lagështie. 

Tuli ftohet më ngadalë se korja,ndaj 1-3 orët e para të ruajtes,pjesa qëndrore e tij ka temperaturë 

mbi 50-60ºC.Në këtë fazë të ruajtjes në tulin e bukës zhvillohen disa procese,që janë të ngjashme 

me ato të pjekjes.Është provuar se në tulin e bukës së thekrës me temperaturë mbi 60ºC,në dy 

orët e para mbas pjekjes,rritet përmbajtja e sheqerit,dekstrinës,sasisë së përgjithshme të 

karbohidrateve të tretshme etj, si dhe ngjitshmëria e tulit.Gjatë ftohjes rritet elasticiteti i tulit e 

arin kulmin kur temperatura e tij barazohet me atë të mjedisit rrethues.Gjatë ruajtes në 

temperaturë 15-20ºC për 10-12 orë buka bëhet bajate.Bajatisja prek disa cilësi organoshqisore të 

tulit,të kores e në tërësi të bukës.  

 

 Tuli bëhet më i fortë,shtypet më me vështirësi e thërmohet shumë. 

 Korja bëhet e butë, elastike e në raste të veçanta rrudhet.  

 Shija e aroma e këndëshme e bukës së porsapjekur zhduken gradualisht. 

 

Mendohet se humbja e shijes dhe e aromës karakteristike të bukës së freskët është pasojë e 

proceseve të oksidimit të ngadalshëm të përbërjeve kryesore,që formojnë shijen e aromën e 

bukës.Ndryshimet që pësojnë gjatë ruajtes tuli,korja,shija e aroma,kanë rëndësi të veçantë në 

zgjidhjen e problemit për konservimin e bukës në gjendje të freskët. 
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Faktorët që ndikojnë në ruajtjen e freskisë së bukës janë:cilësia e miellit,sasia e cilësia e glutenit, 

zbatimi i regjimit teknologjik të prodhimit,kushtet e ruajtjes etj. 

 

9. Siguria ushqimore, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

9.1. Ligji dhe Autoritetet e sigurisë ushqimore. 

\ 

Në Shqipëri ekziston legjislacioni ushqimor që përfshin ligjet e aktet nënligjore,që trajtojnë 

problemet e ushqimeve e tё sigurisë ushqimore në veçanti. Ky legjislacion përfshin çdo fazë të 

prodhimit,përpunimit e shpërndarjes sё ushqimit.Ligji për ushqimin përcakton:  

- Kërkesat e parimet e përgjithshme për higjienën e sigurinë e ushqimeve,detyrimet e 

operatorëve të biznesit ushqimor,kërkesat për cilësinë e ushqimeve,lëndëve të para,për 

regjistrimin e treguesve gjeografikë e emërtimin e origjinës së kontrolluar,kërkesat për 

mënyrën e etiketimit të ushqimeve,nxjerrjes në treg të ushqimeve,sistemin e kontrollit të 

ushqimeve,laboratorët e autorizuar për analiza ushqimore,menaxhimin e riskut,krizës dhe 

emergjencave. 

- Autoritetin Kombëtar të Ushqimit e përgjegjësitë e tij.  

Kontrolli i ushqimit ka qëllim të sigurojë ushqim të sigurt për konsumatorët në të gjitha stadet e 

prodhimit deri te tregu e përdorimi nga konsumatori.  

 

 

9.2. Siguria ushqimore 
 

Siguri ushqimore është garancia se 

ushqimi nuk shkakton efekte të 

dëmshme në shëndetin e 

njerëzve.Një ushqim konsiderohet i 

dëmshëm për shëndetin e njerëzve 

(Sipas Rregullores së Këshillit të 

Evropës,nr.178,datë 28 janar 

2002),nqs ai përmban: 

mikroorganizma,parazitë të 

dëmshëm për shëndetin e 

njerëzve,toksina bakteriale,mbetje 

pesticide,metale,shtesa ushqimore 

mbi normat,elemente radioaktivë etj. 

 

 emri i produktit. 

 lista e përbërësve. 

 sasia e përbërësve të veçantë. 

 sasia neto e produktit. 

 data e prodhimit dhe skadencës. 

 ruajtja, afati i përdorimit. 

 emri apo emёrtimi i biznesit dhe 

adresa e prodhuesit, ambalazhuesit. 

 vendi i origjinës. 

 udhëzimet e përdorimit. 

 përmbajtja e aditivëve, lloji, sasia. 

etj 
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Një ushqim konsiderohet i papërshtatshëm për konsum për njerëzit nëse:karakteristikat e tij 

ndryshohen gjatë përpunimit për shkak të trajtimit fizik,kimik,mikrobiologjik,kur lëndët e para 

nuk janë verifikuar si të sigurta për konsum apo kur përmban papastërti.  

Kontrolli zyrtar i ushqimeve në vendin tonëështë kompetence e kryhet nga Inspektorati i 

Kontrollit të Ushqimit e Ushqimit për Kafshë si dhe laboratorët e autorizuar të sigurisë 

ushqimore e të veterinarisë,që janë institucione të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU).Ky 

inspektorat ka në përbërje të tij specialistë të fushës,të certifikuar nga AKU-ja.  

 

9.3. Ambalazhimi e etiketimi i prodhimeve 

 
Është detyrim ligjor.Ambalazhi ose “material paketues” është çdo material,që shërben për 

paketimin e prodhimeve ushqimore,që mund ta mbulojë,tërësisht ose pjesërisht,kёtё produkt.Ai e 

mbron produktin nga ndikimi i faktorëve të jashtëm.Në prodhimet e brumit ambalazhet 

ndryshojnë në varësi të llojit të prodhimit. 

Etiketim është çdo fjalë,pamje,markë tregtare,emër tregtar,konfigurim apo simbol për një 

ushqim, që vendoset mbi çdo paketim, dokument, njoftim, etiketë, unazë/ mbajtëse, që shoqëron 

apo i referohet një ushqimi të caktuar. Etiketa duhet të shkruhet në gjuhën shqipe, të jetë e 

dallueshme, e lexueshme, e kuptueshme.Ushqimi, që nxirret në treg, pajiset me etiketën, ku 

shënohen te dhena të sakta. 
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RM5: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon makarona 

 

 

10.Teknologjia e Prodhimit të Makaronave 
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Kërkesat ndaj miellit,ujit e lëndëve të tjera ndihmëse  

 

Mielli i grurit,shërben si lëndë e parë për prodhimin e makaronave.Më i përshtatshëm është 

mielli i prodhuar nga varjetete të grurit te “fortë” nga specie T. Durumdhe varjetete të grurit të 

butë,që quhet grurë i butë me “forcë”.Bluarja e grurit për makarona dallohet nga bluarja e grurit 

për bukë.Diagrama e bluarjes së këtyre drithrave është specifike,në varësi të shkallës qelqore të 

tyre.Cilësia e miellit varet nga disa faktorë:-shkalla qelqore e grurit,-shkalla e pastërtisë së 

grurit,-prania e lëndëvë të huaja minerale dhe organike,-prania e farërave jo drithore (mollëz, 

egjër, etj),-prania e himeve,-nga përmbajtja e proteinave dhe cilësia e glutenit,-cilësia e bluarjes, 

-kushtet e ruajtjes të grurit dhe të miellit pas bluarjesj. 

Për makarona përdoret mielli me rreze 0-70 e me karakteristika në përputhje me kërkesat e 

standardit.Është e domosdoshme që 40-60% e miellit për makarona,të jetë nga grurë i fortë/ 

grurë i butë me “forcë 

Uji që përdoret për prodhimin e makaronave duhet të plotësojë të gjitha kërkesat organo-leptike, 

fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të e ujit të pijshëm.Të jetë i zbutur (me fortësi 15-20
0
Gj),të 

përmbajë sa më pak lëndë mineralei:Pb (jo më shumë se 0.1 mg/l),As (jo më shumë se 0.05 

mg/l),Zn (jo më shumë se 5 mg/l),Cu, (jo më shumë se 3 mg/l). 

-Lëndët ndihmësemund të përdoren për asortimente të veçanta makaronash.Vezët përmirësojnë 

pamjen e jashtme dhe rritin vlerën kalorike të makaronave dhe përdoren kryesisht në gjendje të 

freskët,në trajtë pluhurij.Qumështidhe produktet e tij ritin vlerën ushqyese e përmirësojnë shijen 

e makaronave.Perimet si:domatja,spinaqi,karota përdoren në trajtë pureje në disa asortimente të 

makaronave për supë.  
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11. Përgatitja e miellit, ujit dhe e shtesave përmirësuese. 

Përgatitja e miellit, ujit dhe shtesave përmirësuese. 

Mielli lëndë e parë për prodhimin e makaronave meret në dorëzim në depon e fabrikës sipas 

kërkesave të standardit shtetëror.Në laboratorin e fabrikës përcaktohen treguesit organshqisorë, 

fiziko-kimikë e mikrobiologjikë.Cilësia e miellit ndikon direkt në cilësinë e brumit si rjedhojë në 

cilësinë e produktit përfundimtar.  

Nqs në depon e fabrikës kemi miellra me tregues të ndryshëm të sasisë së proteinave,cilësisë së 

glutenit,hirit e ngjyrës bëhet Standardizimi(harmonizimi) deri sa përftohet “SEMOLA”me 

karakteristikat e kërkuara.Mielli para se të kalojë në brumosje i nënshtrohet pastrimit.  

Uji përdoret për prodhimin e makaronave. I nënshtrohet kontrollit laboratorik për të gjitha 

kërkesat e nëse është e nevojshme kryhet zbutja e tij. 

Lëndët ndihmëse përgatiten e hidhen në një sasi që përcaktohet në recepturat e hartuara sipas 

asortimenteve të miratuara.Në linjat moderne lëndët ndihmëse përgatiten paraprakisht (në trajtë 

lëngjesh) në mënyrë që gatimi i brumit të kryhet shpejt dhe mënyrë uniforme.  
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Formimi i brumit është një proces delikat e mjaft i rëndësishëm.Ky proces fillon kur në fund të 

presimit është aritur trysnia e duhur,nëpërmjet së cilës brumi shpërndahet njëtrajtësisht mbi 

sipërfaqen e formës e rrjedh nëpër vrimat e kanalet e saj. 

 

Forma që do përdoret për formimin e brumit të përgatitur të makaronave zgjidhet sipas formatit 

të makaronave të planifikuar për prodhim. 

Brumi i ngjeshur,nën veprimin shtytës të trysnisë,shpërndahet në mënyrë të njëtrajtshme në 

formë (TRAFILË) ose më saktë në çdo INSERT (në formë gypash me forma e përmasa të 

ndryshme), ku brënda tyre krijohen format e llojeve të ndryshme të makaronave.Forma e tipi i 

insertit përcakton formën finale të makaronave.Brumi i presuar në inserte përfaqëson bazën e 

strukturës së formuar të makaronave;në formë tubi,spirale,me vrimë etj.Mgjth makaronat janë 

prodhime nga e njëjta lëndë e parë, do formë në mënyrë të pashmangshme ka veçorinë e saj. 

Trafilat e makaronave të gjata janë me “zemër”
(z) 

e pa “zemër’,ndëra ato të makaronave të 

shkurtra janë pllaka metalike në formë disku me vrima të dimensioneve të ndryshme. 

Përveç përpunimeve të imëta mekanike,që i bëhen sipërfaqes së brëndshme të inserteve që të 

jenë sa më të lëmuara,formës në trajtë këllëfi,i vihen disa pjesë sintetike me përbërje 

fluoroplastesh,të quajtura”TEFLON”.Teflon-et sigurojnë:rrëshqitje të brumit;pamjen e lëmuar 

me ngjyrë të verdhë të njëllojtë të makaronave. 

Shpejtësia e formimit të makaronave varet nga këta faktorë:trysnia që i ushtrohet brumit,cilësia 

e brumit,konstruksioni e ndërtimi i formave. Ritja e kësaj shpejtësie pa e dëmtuar cilësinë e 

prodhimit,rit prodhimtarinë e presës së makaronave. 

Pas formimit makaronat duhet të kenë këto cilësi:Sipërfaqe të lëmuar,të ndritshme,të 

njëtrajtshme krem ne të verdhë,me njëfarë elasticiteti,mos ngjiten me njëra tjetrën,mos 

përmbajnë toptha mielli të pabrumosura e  të kenë formë të rregullt. 
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Prerja e makaronave. Pas formimit makaronat thahen pjesërisht gjatë daljes nga forma që mos 

ngjiten.Pastaj priten,radhiten në steak (kallama),nga të dy anët e konit me vrima,prej ku fryn ajri 

i nxehtë nga ventilatori.Temperatura dhe lagështia e ajrit fryrës kontrollohen reptësisht 

 

 

 

 

11.1. Tharja dhe ndryshimet që pësojnë makaronat gjatë tharjes. 

 

Tharja e makaronave është etapa më e rëndësishme e procesit teknologjik të prodhimit të 

makaronave,nga ku varet cilësia e tyre.Ajo zhvillohet në tri etapa: paratharje,zbutja e barazimi i 

lagështisë e  tharja përfundimtare. 

Paratharja/tharja paraprake-faza e parë. 

Qëllimi i tharjes paraprake:a-Të shpërndajë në të gjithë masën e brumit glutenin,që priret të 

qëndrojë në shtresat e thella të brumit ku lagështia është më e madhe.b-Të pengojë zhvillimin e 

enzimave që mund të shkaktojnë procese fermentimi/mykje të makaronave.c-Të forcojë 

konsistencën e makaronave.d-Të sigurojë vetitë organo-leptike të makaronavei:ngjyrën, 

shkëlqimin e pamjen gjysmë të tejdukshme.e-Të shkurtojë kohën e tharjes. 

Paratharja zgjat 30-60 min,duke larguar prej brumit 1/3 deri në 1/2 e sasisë së lagështisë. 

Zbutja, pushimi ose barazimi i lagështirës.Qëllimi i barazimit të lagështisë: 

Të shpërndajë njëtrajtësisht lagështinë.Mqs në etapën e parë të tharjes largohet lagështia e 

shtresave sipërfaqsore e shtresat e brendshme pothuajse s’janë tharë,krijohet ndryshim 

përqëndrimesh që do të shoqërohet me shpërhapje të lagështisës.Për pasojë makaronat pësojnë 

ndryshime të dukshme.Në këtë etapë të tharjes makaronat mbahen rreth 1 orë në ajër të 

palëvizshëm me lagështinë relative të lartë.Në këto kushte ndalon procesi i tharjes e fillon 

shpërhapja e lagështisë nga thellësia në shtresat e sipërfaqes,deri në barazimin e përqëndrimit. 

Tharja përfundimtare ka për qëllim të largojë lagështirën që ka mbetur (deri në 12.5%). Në këtë 

etapë shpejtësia e avullimit të lagështisë nga sipërfaqja duhet të jetë e barabartë me sasinë e 
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lagështisë që kalon nga brendësia në sipërfaqe e tregohet kujdes në llogaritjen e raportit 

temperaturë:lagështirë relative. 

Në tharjen e makaronave përveç cilësisë së lëndës së parë ndikojnë faktorëti:presioni i ajrit, 

temperatura,lagështira e ambienti.Ky i fundit duhet të ketë drejtim pozitiv të presionit të ajrit,të 

jetë i izoluar dhe të jetë me lagështi e temperaturë të kontrolluar.Tharja duhet bërë në kufijtë e 

standardit,që makaronat të përmbajnë sasinë e lejuar të lagështisë. 

 

 

 

11.2 Cilësia e brumit 
 

Cilësia e brumit varet nga disa faktorë:-cilësia e miellit,-sasia e ujit (raporti ujë:miell) dhe temperatua e 

tij,-temperatura në të cilin punohet,-sasia e cilësia e glutenit.Receptura e brumit të makaronave 

përpilohet në laboratorin e fabrikës.Cilësia e brumit është nën kontrollin e vazhdueshëm të laboratorit. 

Sipas përmbajtjes së lagështirës,brumi mund të jetë tri llojesh:  brumë i fortëme 28-29% 

lagështirë;brumë mesatar me 29.5-31 % lagështirë;brumë i butë me 31.5-32.5 % lagështirë. 

Për makarona,më i përshtatshëm është brumi me fortësi mesatare.Ky ka veti të mira plastike, ngjeshet 

mirë,nuk ngjitet nëpër faqet e makinerisë.Brumi i fortë thahet shpejt,kurse brumi i butë është i 

ngjitshëm,thahet me vështirësi e rrezikoh fermentimin/mykjen e makaronave.  
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Sipas temperaturës së ujit, që gatuhet brumi,dallojmë tri lloje brumërash:brumë i nxehtë (temp.e ujit 

75-85
o
C);brumë i vakët (temp. e ujit 55-65

0
C);brumëi i ftohtë (temp. e ujit 20-25

0
C).Zakonisht për 

makaronat parapëlqehet brumi i vakët.Ky brumë është më i lidhur,më kompakt e përpunohet më lehtë 

dhe më shpejt.Në miell me pak gluten,hidhet uji në temperaturën nën 30-45
0
C.  
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RM6: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon Biskota 

 

 

12. Teknologjia e Prodhimit të Biskotave 

 

 

 



 

 
56 

 

 

 



 

 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
58 

 

RM7: Nxënësi përgatit ushqime tradicionale nga mielli 

RM8: Nxënësi përgatit torte dhe desertë nga mielli 

 

 

13. Teknologjia e pergatitjes së prodhimeve tradicionale 

 

Teknologjia ushqimore është një lëndë e cila na jep informacione të shumta rreth gjithqkaje që e 

konsumojm. Na meson përbërjen strukturale,kimike të çdo produkti apo lënde të pare ushqimore. 

Në Teknologji ushqimore që të prodhojmë një produkt duhet që të kaloj nëpër disa faza deri në 

finalizimin e tij.Duhet respektur disa rregulla, si në përdorimin e makinave në bazë të manualëve 

ashtu edhe ato higjenike, sepse në Teknologjinë ushqimore  higjena është mbi të gjitha. 

Kosova është një vend ku prodhohen shum produkte ushqimore, poashtu me përfitim  të lëndës 

së par vendore, pra në tokat e këtij vendi.Teknologjia ushqimore në vendin tonëështë në zhvillim 

e sipër por besojmë që shumë shpejtë do ketë zhvillim edhe më të tutjeshëm si në  prodhimet 

nga:drithrat, qumështi dhe prodhimet e tij, konservat e mdryshme, prodhime nga brumi si biskota 

etj. Drithrat dhe prodhimet e tij njëherë për një here jan shum në zhvillim dhe gjinden shumë në 

vendin tonë. Shumë fermer sot merren me kultivimin e grurit, thekrës, misrit, elbit e  tërshërës  

dhe ne sot hasim shumë prodhime  në treg nga prodhues të ndryshëm me varjatete dhe kualitete 

të ndryshme. 

 

14. Kuzhina shqipëtare 

Si çdo vend në botë edhe ne kemi traditen dhe zakonet tona, veqënarisht përgatitjen e ushqimit. 

Kuzhina jonëështë shum e pasur me lloje të ndryshme ushqimesh tradicionale ku në secilën pjesë 

të shqiptarisë kemi receta të ndryshme të ushqimeve, e shumica e këtyre ushqimeve pëlqehen 

nga shumë vende të tjera të botës. Kuzhina Shqipëtare në botëështë e njohur për gatimet nga 

brumrat, mishi, turshit e ndryshme nga pemët e perimet, po ashtu janë të njohur edhe për 
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prodhimin e pijev alkoolike si rakia e shpisë, vera e kuqe, lëngjet nga pemët edhe shumë 

ushqime të tjera.
1
 

 
 

 

15. Prodhimet nga mielli 

Nga mielli prodhohen një numër i madh i ushqimeve tradicionale, më të shpeshtat të cilat 

prodhohen janë: 

 Resenik( pite me lakër të bardhë) 

 Bukë kollomoqe 

 Përpeq 

 Leçenik 

 Pitalka ramazani 

 Lakror misri me spinaq 

 Bukë shtëpie 

 Llokuma 

 Krelan me duqa 

 Mantija 

 Flija 

 Hithenik 

 Pogaqe (lule) 

 Gurabia 

Pra shohim se kuzhina shqiptare osht shum e pasur dhe e llojllojshme,ja vlenë që të gjitha keto 

ushqime ti provojm të paktën vetëm njëher. 

                                            
1
https://www.shqiperia.com 
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16.  Përgatitja e disa ushqimeve nga miell 

16.1. Rasenik – Pite me lakër të bardhë 
 

Raseniku eshte lloj i pites, gatim i njohur dhe i perhapur  ne shum vende te Kosoves.  

 

 Përbërësit 

 1kg.miell 

 0.5L ujë 

 1 lugë gjelle krip 

 200 gr gjalpë ose 2 dl vaj: 

 1 kokë lakre të bardhë mesatare 

 200 gr mazë 

 1 gotë qumshtë 

 1 lugë gjelle krip 

 

Përgatitja: 

Ujit me krip ua shtojmë miellin (së pari afër 600gr. pastaj duke i shtuar nga pak gjer sa të fitojmë 

brum homogjen, mesatarisht i fortë). Brumin e formuar  e ngheshim dhe e  ndajmë në 20-22 

sopëza me madhësi të vesë, I ngjeshim një nga një kuleçët dhe I lëmë te mbuluar me picetë 

kuzhine 10- 20 min. Kështu brumi është i gatshëm për pite. 

Lakrën e grime e zijmë 15 min. e kullojmë mirë ( e ndrydhim me duar deri sa e lëshon langun) 

mandej ia shtojmë një gotë qumshtë, një lugë krip dhe mazën. 

Brumin e pitës  e ndajme në dy vende nga 11  kuleqë. Kuleqtë i t’hollojmë dhe i reshtojmë  një 

mbi një duke i lyer secilin me nga një lugë yndyrë . Në njërin katmerë me 11 kuleqë, që e 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2013/02/07/rasenik-pite-me-laker-te-bardhe/
https://gatimetshqiptare.files.wordpress.com/2013/02/img_76731.jpg
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shtrijmë mbi tepsinë e lyer me yndyrë e vendosim yçin me lakëre,  pastaj sipri e shtrijmë 

katmerin tjeter dhe e formojmë  rrethin e pites duke i bashkuar skajet e dy katmerëvë. Raseniku 

pjekët  për afër 40 min. dhe servohët  me turshi e posaqërisht domate. 

 

16.2. Bukë misri 

 

Buka e kollomojtë  ose bukë  misri është  njëra nga gatimet më të vjetra në  kuzhinën kosovare. 

 

 
 

Përbërësit: 

 1 kg miell misri 

 700ml. ujë 

 3-4 lug gjelle kos 

 

Përgatitja: 

Në  drasën e gatimit e hedhim miellin e misrit dhe ne mesin e tijë  fillojmë  ta zbrazim ujin e 

vëluar duke e perzirë  vazhdimisht me lugë druri gjër sa mielli e pin gjith ujin. Kur kjo masë  

fillon të  ftohët pak ather fillojmë me e mledh brumin në  topth, cilin e nxheshim disa herë  

vertikalisht dhe horizontalisht dhe në fund e stypim duke ia dhan formen e bukës. Bukën e 

nxheshur  dhe të formuar e vendosim me kujdes në  tepsi të  lyer me vaj, pastaj e lujmë  sipri me 

kos  dhe e pjekim  afër  një  orë në temperaturë  më të lartë . Kjo është  mynyra  e moqme  

tradicionale e gatimit të  bukës kollomoqe cila kërkon shum kujdes dhe perkushtim por unë  

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2013/02/05/buk-kollomoqe/
https://gatimetshqiptare.files.wordpress.com/2013/02/img_2231e.jpg
https://gatimetshqiptare.files.wordpress.com/2013/02/img_2889.jpg
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kam  provuar  mënyren më  të  lehtë  të  këtij gatimi dhe suksesi nuk ka munguar, pra njëjtit 

përbërës e njëjta procedurë  por me ujë  të  ftohtë .2 

 

16.3. Përpeq 

 
Perpeqi është një nga llojët e piteve shumë të pëlqyera në viset tona. 

 

Përbërësit: 

 7-8 petë  të  t’holluara 

 150 gr gjalpë 

 2 vezë 

 300-500 gr djath taze 

 Ajkë  ose gjysmë teglle mazë 

 0.5 L qumësht 

 1-2 kripë 

 

Përgatitja: 

Sëpari në enë të thellë I përzijmë vezët, dhjathin, ajkën dhe kripën. Në tepsinë e lyer me gjalpë i 

shtrijmë 2-3 petë të spërkatura me yndyrë dhe me qumësht. 

                                            
2
https://gatimetshqiptare.com 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/08/18/perpeq/
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I shtojmë petët e mbetura të coptuara me dorë, pastaj e hedhim perzierjën e djathit me vezë dhe 

ajkë.Pasi që i hedhim sipër yndyrën dhe qumështin, përpeqin e fusim në furrë të nxehtë dhe e 

pjekim për afër 30 min. 

 

16.4. Leçenik 

 
Leçeniku është një nga gatimet me miell misri  i preferuar në kuzhinën kosovare. Është i njohur 

edhe me emrin krelan misri 

 
 

Përbërësit: 

 1kg miell  misri 

 3 tasa kos 

 1 ajkë 

 3 vezë 

 200gr djath 

 150gr puter të shrirë 

 1lug  gjelle kripë 

 1 pak. pluhur pecivë 

Përgatitja: 

Mielli, kosi, vezët, kripa, djati dhe puteri i shkrirë perzihën mirë dhe zbrazën ne tepsi te lyer me 

yndyrë. Leçeniku pjekët afër 45 mn. në temperaturë prej 200 C dhe servohët me kosë, turshi, 

djathë  e 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/08/17/lecenik/
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16.5. Pitalka ramazani 

 
Pitalkat e ramazanit janë gatime që kryesisht përgatiten për muajin e agjërimit,  janë shumë të 

preferuara dhe përgatiten në disa mënyra. Kemi pitalka me qaragat, me suxhuk, me gjizë dhe 

kopër. 

 
 

Përbërësit: 

 1. kg miell 

 0.5 L ujë 

 1 gotë qumësht 

 1  lugë gjelle tharm buke 

 1 lugë gjelle kripë 

Përgatitja: 
Në një gotë me qumësht hedhim një lugë tharm buke, pak kripë, pak sheqer dhe e lëmë ashtu afër 

15 min që të vije. Tharmin e ardhur e përzijmë me miell, ujë dhe kripë gjerë sa të fitojmë brum 

homogjen të cilin e lëmë të mbuluar me picetë kuzhine 90-120min. 

 Brumin e ardhur e ngjeshim me miell dhe e ndajmë në 3 -4 kuleqë të cilët i shtrijmë në picetë të 

përmillur kuzhine dhe i lëmë ashtu 20 min. Kulaqin e ardhur nga piceta e hedhim në tepsi të 

nxehtë, e shpojmë në disa vende dhe e fusim në furrë shumë të nxehur.  

Sipas dëshirës pitalkës i shtojmë suxhuk, gjizë me kopër apo farra qaragati . Pitalkat pjekën për 

15- 20 min.
3
 

 

                                            
3
http://www.kuzhinashqiptare.com 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/08/09/pitalka-ramazani/
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16.6. Lakror misri me spinaq 

 

 
 

Përbërësit: 

 1kg miell misri 

 1L ujë 

 2 lugë gjelle kripë 

 250 gr gjalpë 

 1 kg spanaq 

 1kg.  kos 

 1 vezë 

 

 

 

 

 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/08/07/lakror-misri-me-spanaq/
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Përgatitja: 

Në një tenxhere e vlojmë ujin me kripë dhe 100gr. gjalpë. E largojmë tenxheren nga zjarri, e 

hedhim miellin e misrit duke e përzier vazhdimisht dhe brumin e fituar e lëmë të ftohet. 

Spanaqin të pastruar dhe të grirë e ndrydhim me një lugë kripë, ia shtomë një vezë,disa lugë kos, 

disa qepurka sipas dëshirës dhe ashtu e bëjmë gati për lakror. Gjysmën e brumit e shtrojmë në 

tëpsi të lyer me yndyrë, hedhim disa lugë gjalpë të shrirë, e hedhim spanaqin e përgatitur dhe 

mbi të e shtrojmë gjysmën e mbetur të brumit.  Para se ta fusim në furrë të nxehur mirë, lakrorin 

e spërkasim me yndyrë dhe e pjekim afër një orë ne temperaturë maksimale. Lakrorin e skuqur e 

nxjerim nga furra, ia hedhim kosin dhe e kthejmë në furrë të ndalur për 10 min. 

 

16.7. Bukë shtëpie 

 

Buka është një nga gatimet më të vjetra në kuzhinën tonë dhe në përgjithësi. Buka e përgatitur 

sipas recetave tradicionale, pa aditiv dhe pa ngjyra është bazë e ushqimit të shëndetshëm. 

 

Përbërësit: 

 1kg miell 

 0.5 L ujë 

 1 lugë gjelle kripë 

 1lugë gjelle sheqer 

 1 lugë gjelle tharmë bukë 

 

Përgatitja: 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/08/02/buke-shtepie/
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Tharmin, sheqerin, pak kripë dhe dy lugë miell i perzijmë në një gotë me ujë të vakët dhe e lëmë 

në vend të ngrohtë qe të vije. Pastaj e përzijmë me ujë, kripë dhe miell dhe ashtu e zëmë brumin 

e bukës të cilin e lëmë të mbuluar me picetë kuzhine afër një orë. 

 Brumin e ardhur e ngjeshim me miell dhe e shtrijmë në tepsi ose e ndajmë në 7-8 kuleqë të cilët 

i ngjeshim një nga një dhe i reshtojmë në tepsi të lyer me yndyrë. Kuleqtë e bukës piqen afër 50 

min në 200C. 

 

 

16.8. Llokuma 

 
Llokumat janë gatim nga brumi i cili gatuhet në shtëpitë tona që nga kohtë e maherëshme gjër 

më sot 

.  

 

Përbërësit: 

 1 kg miell 

 3 gota jogurt 

 3 vezë 

 3 lugë çaji sodë buke 

 3 lugë të çaji krip 

Jogurti dhe vezët nuk duhet të jen të ftohta 

 

Përgatitja: 

Brumin  e fituar nga këta përbërës e ngjeshim mirë dhe e lëmë ashtu të mbuluar së paku gjysmë 

orë. Pastaj e shtrijmë me tëhollues në një  petë të trashë afër 1 cm. dhe e  presim në katrorë . 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/07/18/llokuma/
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Copëzat e prera i hedhim në vaj të nxehtë dhe i fërgojmë në zjarrë të ultë gjër sa të skuqen. 

Llokumat e nxehtë i servojmë me djath, lëng, gjem ,mjaltë etj. 

 

 

16.9. Krelan me duqa 

 
Është një ndër ushqimet që më së shpeshti gjindet në tryezat tona. 

 

 

Përbërësit: 

 1 kg miell 

 700 ml ujë 

 1 lugë kripë 

 100 gr gjalpë 

 300 gr djath 

 Kajmak ose mazë sipas dëshirës 

 

Përgatitja 

Brumin e krelanës e zëmë duke i përzier miellin, kripën dhe ujin gjerë sa të fitojmë brum 

homogjen, pak më të trashë se sa brumi i pallaqinkave.  

 Së pari e fusim tepsinë me pak vaj në furrë  të nxehur mirë, pas 5 min. e nxjerim tepsinë nga 

furra, e hedhim brumin mbi vajin e nxehtë, pastaj e fusim krelanën përsëri në furrë. Krelanën e 

pjekim 40 – 50 min, gjerë sa të skuqet mirë, pastaj e nxerim nga furra dhe ashtu të nxehtë e 

coptojmë me piru ose thikë. 

 Krelanës së coptuar sipër ia shtojmë gjalpin e shkrirë dhe djathin. Mund ti shtohet mazë ose 

kajmak sipas dëshirës. Krelana me duqa servohet e nxehtë me turshi 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/07/03/krelan-me-duqa/
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16.10. Mantija 

 

 

Përbërësit për mishin: 

 1kg mish të bluar 

 2 qepë 

 1lugë kripë 

 Biber të zi 

 Biber të kuq 

Përbërësit për brumin: 

 1kg e gjysmë miell 

 0.7L ujë (3 gota) 

 1 lugë kripë 

 1dl vaj +150g gjalpë 

 

Përgatitja: 

Mishin e bluar e kaurdisim me qepë, kripë, biber të kuq dhe biber të zi dhe e lëmë të ftohet. 

Brumin e pitës e ndajmë në 20 kuleqë dhe i lëmë të mbuluar me picetë kuzhine së paku 15 min. 

Së pari i hapim kuleqët me t‘hollues sa madhësia e pjatës, pastaj i rreshtojmë një mbi një duke i 

spërkatur me nga një lugë yndyrë (gjalpë të shkrirë dhe vaj). Petën me 20 kuleqët (katmerin) e 

hapim me duar sa madhësia e tepsisë (40cm) dhe e prejmë ne katrorë të vegjël (perafersisht 50 

copë). Në secilin katrorë e fusim nga një lugë mish të kaurdisur dhe duke i mbledhur skajet e 

brumit i formësojmë mantijat. Mantijat i rreshtojmë në tepsi, ua hedhim sipër yndyrën e mbetur 

dhe i fusim në furrë të nxehur. Mantijat i pjekim për afër 40 min. në temperaturë prej 200 °C 

 

https://gatimetshqiptare.wordpress.com/2012/07/03/mantija/
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16.11. Flija 
 

Flija e pregatitur me saça është specialitet i kuzhinës tradicionale shqiptare, por që kryesisht 

gatuhet në vende malore. 

 

 

 

Përbërësit: 

 

 3kg miell 

 2l ujë 

 2 lugë kripë 

 2 kavanoza maze 

 

Përgatitja: 

Flija është specialitet që përgatitet në mbarë Kosovën sidoqoftë me variacione rajonale. Brumi i 

flisë duhet të piqet rende, rende individualisht me saç të nxehur në prush. Pasi që derdhet një 

rend i brumit në tepsi, mbi të duhet të vendoset saçi i nxehur. 

 

 Çdo rend i flisë duhet të lyhet përsipëri me mazë të shkrirë. Flija servohet me kos, turshi, djath, 

mjaltë, pestil. 
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16.12. Hithenik 

 

 

Përbërësit: 

 300gr hithra të pastruara 

 300gr miell misri 

 50gr miell gruri 

 2 vezë 

 ½ l qumësht 

 1 gotë maze 

 200ml vaj 

 200gr djathë 

 Kripë sipas nevojës 

 

Përgatitja: 

Hithrat duhet të përdoren të njoma dhe atë mundësisht 4 gjethet në majë. Ato pastrohen, 

përvëlohen në ujë me kripë. Kullohen, futen në ujë të ftohtë që ta ruajnë ngjyrën. 

 Vendosen në kullore gjersa të gatuhet brumi. Tunden vezët, shtohet qumështi ose kosi, ajka, 

vaji, mielli i misrit dhe i grurit, vazhdimisht duke i përzier përbërësit me lugë ose tel kuzhine. 

Shtohet edhe djathi i troshitur. Hidhet pak kripë,pasiqë djathi mund të ket mjaftueshëm. Hithrat e 

kulluara priten imët dhe i shtohen brumit. Pasi të përzihet masa, derdhet në tepsi të lyer me 

yndyrë.   

Piqet në furrë të nxehtë me temperaturë 250 0 C, pas 10 min. ulet temperatura në 200 0 C. Pasi të 

piqet pas 5 min pritet. 
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16.13. Pogaqe (lule) 

 

 
Përbërësit: 

 1 kg miell 

 ½ l qumësht 

 2 vezë 

 125ml vaj 

 1-2 lugë sheqer 

 1 lugë kripë 

 1 sheqer vanileje 

 2 tharme buke 

 100gr gjalpë 

 

Përgatitja: 

Ulet tharmi në ½ gotë qumësht të vakët (merret nga masa e qumështit) me 1 lugë miell dhe pak 

sheqer. Zinet brumi me përbërësit e sipërshënuar, përpos gjalpit dhe 1 veze. Brumi ngjeshet në 

tavolinë të përmillur, pastaj vendoset në enë ku është zënë, lyhet me një lugë vaj dhe i mbuluar 

qëndron në vend të vakët afro dy orë Brumi i ardhur ngjeshet pak, pastaj ndahet në dy pjesë. 

Njëra pjesë e brumit ndahet në pesë kuleç. Kuleçët hapen sa tepsia ku do të piqet pogaçja. Lyhen 

me gjalpë 4 kuleç, i pesti nuk lyhet, por i mbulon edhe anash të tjerët. Vendosen në tepsi dhe 

priten në tetë pjesë, duke i lënë skajet afro 2 cm të pa prera. 

 Pjesët e prera përvilen nga mesi, deri në skaj të tepsisë duke formuar kështu petale lulesh. Nga 

brumi i dytë, ndahet një topth brumi për mes, kurse pjesa tjetër pritet në 5 kuleç dhe veprohet 

njëlloj sikurse me brumin e parë Petët e lyera vendosen në mesin e zbrazët të tepsisë dhe priten 

në tetë pjesë, por prerja bëhet në mes të petales së përvjelur. Edhe këto 8 pjesë të prera përvilen 

në mes të petaleve të mëparshme. Në mes vendoset brumi i gjashtë, i cili e formon lulen. Pogaçja 
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mbulohet me pecetë për 30 min pastaj lyhet me vezë, mbi i hidhet susam dhe futet në furrë të 

nxehtë me temperature 200 
o
 C. për t’u pjekur për afro 30-35 min 

 

16.14. Gurabia 
 

 
 

Përbërësit: 

 1 margarinë 

 1 gotë sheqer 

 1 gotë kos 

 2 vezë 

 1 pluhurë (peciv) 

 1 sodë bikarboni 

 700gr miell 

 

Përgatitja: 

Puteri ose margarini , shkrihet vetëm pak ,pastaj tundet me sheqer dhe i shtohen kosi , vezët, 

soda,peciva dhe mielli. Brumi duhet të jetë mesatarisht i butë, pastaj ndahët në toptha të cilat 

rreshtohen në tepsi të lyer me yndyrë. Tepsia futet në furrë të nxehtë dhe lihet për 40 – 50min. në 

temperaturë prej 200
o
C.  

Gurabijat qëndrojnë të freskëta disa ditë, dhe për këtë arsye janë përgaditur shum shpesh për 

piknik ose udhtime të gjata. 

 


