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RM1: Nxënësi përshkruan frutat dhe perimet dhe rëndësinë e përpunimit të 

tyre 

1. Teknologjia e konservimit të frutave dhe perimeve. Lëndët 
nistore dhe ndihmëse 

1.1. Vlera e frutve e perimeve për konsum dhe si lendë nistore në industrinë e 

konservimit dhe kërkesat ndaj tyre 

 

Njeriu I ka shfrytëzuar frutat dhe perimet si ushqim dhe mjete kuruese që me lindjen e tij. Qysh 

në lashtësi ai është interesuar për dobinë e tyre, dhe ka kërkuar mënyrat për t’I pasur ato gjithë 

vitin. Njohuritë e tij për këto  çështje janë thelluar dhe plotësuar vazhdimisht. 

Arritjet e shkencës vërtetojnë lavdinë shekullore të frutave dhe perimeve, dëshmojnë rëndësinë e 

madhe që kanë ato për jetën e shëndetin e njeriut. Jeta dinamike të cilën përjeton njeriu I sotëm 

çon në lodhje, veçanarisht te njerzit që punojnë të tensionuar. Shumë prej tyre përpiqen të 

shmangin pasojat e lodhjesë, duke përdorur mjete stimuluese, si: kafe, çaj, cigare, koka-kola etj. 

Por asnjë prej këtyre mjeteve nuk shmang pasojat e punës së tensionuar mendore e fizike. 

Ndikimi pozitiv në organizmin e njeriut I lendëve që përmbajnë frutat dhe perimet e freskëta 

(vitamina, enzima, kripa minerale etj.) nuk mund të zëvendësohen kurrë me stimulues artificial.. 

Frutat dhe perimet e freskëta janë ushqim me vlerë të lartë, për shkak të përmbajtjes së lëndëve 

biologjike aktive.     

Pemët dhe perimet Për 0.47 litra lëng Kaloriti Sheqer (g0 

Karrota 900ml 352 41 

Panxhari  900ml 384 64 

Trangulli 1.350ml 192 16 

Lakëra 1.120ml 560 24 

Molla  900ml 480 96 

Spinaqi  1.800ml 384 6 

Selino  32 gjethe 192 32 

Mango  900ml 576 128 

Të gjitha N/A 390 51 

 

Është vërtetuar që nëpërmjet enzimave, vitaminave dhe kripërave minerale, stimulohet 

shkëmbimi i lëndëve, funksionimi i organëve të brendshme, largimi i mbeturinave (ekstrektimi), 

rritja e aftësisë për punë fizike dhe mendore, rritja e rezistencës ndaj sëmundjeve etj. Frutat dhe  

perimet e freskëta janë kundër veprues të shkëlqyer ndaj pasojave të dëmshme të ushqimit me 

mish, i cili vështirëson penstaltikën e zorrëve përfton mjaft lëndë të helmëta, që dëmtojnë 

mëlçinë, veshkat dhe enët e gjakut. Njeriu I sotëm duhet të ndërgjegjësohet që në menunë e 

përditëshme të përfshihen patjetër fruta dhe perime të freskëta. 
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 Duke u nisur nga faktet që frutat dhe perimet kanë karakter sezonal dhe gjatë sezonit prodhimi I 

tyre është tepër I bollshëm, lind problem I përpunimit të tyre me metoda  të ndryshme. Kështu që 

frutat dhe perimet përveç konsumit në gjendje të freskët, shërbejnë edhe si lëndë nistore në 

industrinë e konservimit. Metodat me të cilat përpunohen frutat dhe perimet janë kryesisht 

fiziko-kimike, si: pasterizimi, sterilizimi, tharja,trajtimi me sheqer, kripë gjelle,acid acetik etj. 

Produktet e përfituara janë: marmalata, prevedeja, reçeli,lëngjet e frutave e perimeve, frutat dhe 

perimet e thata ose të ngrira, turshitë, marinadat, etj.  

Në përpunimin e frutave e perimeve duhet pasur parasysh faktorët, të cilët lidhen me veçoritë e 

tyre, si përmbajtja  e lartë e lagështisë, konsistenca e tyre delikat. Frutat dhe perimet e freskëta 

përmbajnë sasi të lartë lagështienga 72 deri në 96%. Për këtë arsye ata janë të prirura për t’u 

prekur nga mikrogjallesat, të cilat zhvillohen shpejt dhe pasojnë me dëme të pallogaritshme. 

Prandaj përpunimi i i tyre  synon të frenojë ose të asgjësoj veprimtarinë e mikrogjallesave.  

Frutat dhe perimet duhet të përpunohen sa më shpejt, sepse mund të pësojnë ndryshime me 

karakter të pa prapsueshëm, si vyshkje, thartim, kalbje etj. Në përpunimin e frutave dhe perimeve 

duhet pasur parasysh shkalla e pjekurisë, nëse është teknike, konsumative apo fiziologjike. Në 

pjekurinë teknike frutat nuk janë plotësisht të pjekura. Ato vazhdojnë të piqen gjatë transportit 

ose gjatë periudhës së ruajtjes. Në fazën e pjekurisë teknike vilen ftonjtë, hurmat, disa kultivarë 

mollësh e dardhësh, kajsitë, pjeshkët etj. Këto vilen rreth një javë parapjekurisë konsumative. 

 Në fazën e pjekurisë konsumative frutat dhe perimet kanë shije, erë dhe ngjyrë specifike të llojit 

dhe kultivarit përkatës. Në fazën e pjekurisë fiziologjike tuli i frutit fillon të vyshket, farat janë 

afër qastit të mbirjes. Shumica e frutave në këtë fazë, vlerën ushqimore e kanë nën kufijtë e 

zakonshëm dhe nuk janë të përshtatëshme për t’u përpunuar.  

Faktorë të tjerë që ndikojnë në cilësinë e frutave dhe të perimëve si lëndë nistore janë toka, 

mosha e tyre, shërbimet agroteknike, kultivimi etj. 

Përpunimi i frutave dhe perimëve ka për qëllim të shmangë stinësinë e tyre dhe të përfitojë 

produkte tërheqëse që ruajnë shijen e këndëshme dhe deri diku vlerën e tyre biologjike. 

Pyetje 

Si do ta argumentoni që frutat dhe perimet, megjithëse me vlerë të cilët kolonive, janë 

ushqim i pazëvendësueshëmpër njeriun? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Keni lexuar ose dëgjuar për vlerën kërkuese të frutave dhe perimeve? Përmendni disa 

raste. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’na shtyn që t’i përpunojmë frutat dhe perimet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

Cilët faktorë duhet të kemi parasysh në zgjedhjen e frutave dhe perimeve si lëndë nistore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Duke u nisur nga fakti që frutat dhe perimet përmbajnë sasi të lartë lagështire ç’masa 

duhet të marrim për përpunimin e tyre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’kuptoni me pjekuri, dhe cilat janë ato? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

1.2. Karakteristikat teknologjike të përbërësve kryesorë të frutave  dhe 

perimeve 
 

Për të siguruar një proces teknologjik të rregullt është e domosdoshme të njihet përbërja kimike e 

frutave dhe perimeve, kjo varet kryesisht nga lloji, kultivari, shkalla e pjekurisë, toka, klima, 

shërbimet agroteknike etj.Frutat dhe perimet përmbajnë ujë, karbohidrate, kripëra minerale, acide 

organike, lëndë aromatike, tanina, vitamina, enzimaetj. Proteina dhe lyrë përmbajnë farat e tyre. 

Përbërja kimike e frutave dhe e perimeve e shprehur në përqindje për 100g produkt, jepet në 

tabelën me poshtë. 

 Ujë Proteina  Lyrë Karbohidrate  Acide organike Kripëra 

Fruta  78-82 0,4-1,3 0,1-0,6 7,5 1-3,5 0,2-0,9 

Perime 80-96 1,4-6,3 0,1-0,5 4,5-12,8 0,7-1,1 1,02-1,9 
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Lagështira.Në frutat dhe perimet uji ndodhet në dy forma: i lirë dhe i lidhur. Luhatjet në kufijtë 

78-96%. Roli i tij për organizimin është shumë i madh. Në ujë treten karbohidratet, kripërat 

minerale, albuminat, hidrovitaminat etj. 

 Përbërsit kimik të fruta – perimeve, përveç ujit, përbëjnë lëndën e thatë, e cila mund të jetë e 

tretshme dhe e patretshme. 

Lënda e thatë e tretshme , ose siç quhet ndryshe ekstrakti, përbëhet nga karbohidratet (glukoza, 

fruktoza, sakarozi etj.), alkoolet polivalente, acidet organike ( acidi citrik, tartrik, malik, benzoik, 

oksalik, salicilik etj.), kripërat minerale dhe organike etj. 

Karbohidratet. Frutatdhe perimet përmbajnë më shumë glukozë dhe fruktozë, në disa raste dhe 

sakaroz. Sheqeri i frutave (glukoza dhe fruktoza) përvetohen më lehtë nga organizmi i njeriut 

sesa sheqeri i perimeve (sakarozi), sepse është në trajtë të invertuar. 

Glukoza është pa ngjyrë dhe kristalizohet e fermentohet shpejt. Fruktoza tretet shumë mirë në ujë 

në trajtë shurupi të trashë, por kristalizohet dhe fermentohet më me vështirësi se glukoza. 

Tretësira ujore e sakarozit në të nxehtë, në prani të acideve organike e inorganike invertohet në 

glukozë dhe fruktozë (sheqer invert). Nxitës për këtë reaksion është enzima invertazë. 

acide 

C₁₂H₂₂O₁₁   +    H₂O                                      C₆H₁₂O₆     +     C₆H₁₂O₆ 

Sakarozë Ujë  Invertazë  Glukozë  Fruktozë 

Shkalla e ëmbëlsisë së këtyre tre sheqernave është si më poshtë: më e ëmbël është fruktoza pastaj 

vjen glukoza dhe në fund sakarozi. 

Amidoni. (C₆H₁₀O₅)n gjendet në drithëra dhe në shumë perime (patate, bizele etj.). Nuk tretet 

me ujë të ftohtë, gjatë zierjes peltëzohet. Sheqeri i mashurkave dhe i bizeleve të njoma, nën 

veprimin e enzimave polimerizohet në amidon. Pra rritet sasia e amidonit në kurriz të sheqerit 

invert. Kjo dukuri vërehet të konservat e mashurkave ose bizeleve të njoma, nëse këto nuk 

përpunohen shpejtë. Lëngu i tyre është i trubullt, për shkak të amidonit të përftuar. Pra cilësia e 

këtyre konservave është e dobët. 

Celuloza. (C₆H₁₀O₅)nSasia e celulozës në fruta e perime varet nga lloji, pjesa anatomike dhe 

shkalla e pjekurisë. Megjithëse e papërvetueshme, roli i saj për organizmin është i madhë, pasi 

celuloza nxit peristalikëne zorrëve. 

Pektinat  gjenden më shumë në lëkurën dhe zemrën e frutave, p.sh: të mollës, dardhës, ftoit, 

portokallit etj. Pektina, në mjedis acid, me sheëerin formon xhele (pelte). Kjo veti e saj 

shfrytëzohet në industrinë e konservimit për prodhimin e marmalatës, reçel konfiturës, prevedesë 
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etj  Xhelimi shprehet në gradë.  Me gradë xhelim do të kuptojmë sesa kilogram sheqeri lidhet me 

1kg pektinë. 

Shembull. Sa kilogram pektinë 120°-she duhen përdoeue për prodhimin e reçelit me 62% lëndë 

të thatë:     
    

   
         

Pra, në 100kg reqel duhet të hedhim 0,516 kg  pektinë. 

Lëndët tanine. Prania e tyre ndihet lehtë nga shija karakteristike që të rrudhin gjuhën. Taninat e 

tretshme në ujë ndikojnë mjaftë në cilësinë e konservave të frutave. Ato oksidohen shumë 

shpejtë, për pasojë tuli i frutave nxihet. Kjo dukuri e dëmshme duhet shmangur duke frenuar 

veprimin e enzimave që e shkaktojnë (teknoloksidaza dhe politeknoloksidaza). Prandaj frutet e 

qëruara ose të prera, menjëherë trajtohen me dioksid squfuri ose tretësirë të klorurit të natriumit, 

pastaj shpëlahen me ujë të rrjedhshëm. 

Më shumë taninë përmbajnë mollët, ftonjët, shegët, dardhat, qershitë, vishnjet, pjeshkët etj., dhe 

veçanarishtë kur këto vilen në fazën e pjekurisë teknike (ende të gjelbra dhe të papjekura). 

Acide organike kryesore janë acidi malik ( i mollës), citrik ( i limonit), tatrik ( i rrushit). Gjenden 

dhe acide të tjera si salicilik, benzoik dhe oksalik.  Acidet organike, sasi e të cilave arrin 6-8%, 

ndikojnë në shijen e frutave e perimeve, për pasojë dhe në teknologjinë e përpunimit të tyre. 

Sasia e acidit citrik në agrume, sidomos te limoni, arrin 6-8%. 

Vjarat eterike u japin aromën karakteristike frutave dhe perimeve. Të pasura me vajra eterike 

janë mollët, pjeshkët, agrumet, majdanozi, qepa dhe hudhra. Sasia e tyre varet nga kushtet 

klimatike.  Në vendet me klimë të nxehtë, prania e vajrave eterike ndjehet shumë. 

Lëndët ngjyruese në frutat dhe perimet janë të shumta dhe të shumëllojshme. Më të rëndësishmet 

janë: 

Klorofila, që u jep ngjyrën e gjelbër frutave dhe perimeve. Nuk tretet në ujë. Merr pjesë në 

procesin e fotosintezës gjatë të cilit  përfitohet sheqer dhe komponime të tjera organike të frutat e 

perimet. Për të ruajtur ngjyrën e gjelbër, perimet që konservohen, duhet të përpunohen sa më të 

freskëta, në temperaturë nën 100°C, dhe të trajtohen me tretësirë të dobët bazike. 

Karotina, që u jep ngjyrë të verdhë portokalleve, karotave, pjeshkëve, kajsive etj. Nga shpërbërja 

e karotinës  përftohen vitamina A. 

Likopina, që u jep ngjyrën e kuqe, domateve dhe në lëkurën e frutave.  

Antocianet, lëndë ngjyruese, që gjenden në lëngunqelizor të frutave dhe në lëkurë, kanë rëndësi 

të madhe për organizmin. Ato gjenden në lëkurën e rrushit, kumbullave, pjeshkëve dhe në lëkurë, 

kanë  rëndësi të madhe për organizmin. Ato gjenden në lëkurën e rrushit, kumbllave, pjeshkave 

dhe në tulin e qershive, vishnjeve etj. Ngjyra e antocianeve ndryshon nën veprimin e 
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temperaturës dhe të pH-it. Në mjedis acid ato kanë ngjyrë të kuqe, kurse në mjedisin bazik 

marrin ngjyrë blu. 

Kripërat minerale. Në krahasim me frutat, perimet përmbajnë më shumë kripëra minerale. 

Spinaqi, karotat, domatet, lakra përmbajnë shumë më tepër kripëra minerale se vishnjet kajsitë, 

pjeshkët, kumbullat et., permbajtja e proteinave dhe lyrave është e papërfillshme, me përjashtim 

të bimëve vajore ( ulliri, lule dielli etj.) dhe atyre eterovajore. 

Glikozidet kanë shije të hidhur tepër të ndjeshme. Glikozidet që gjenden më shumë në fruta, 

perime janë amigdalina dhe solanina. 

Amigdalina gjendet në farën e shumicës së frutave. Tek bajamet e hidhura sasia e amigdalinës 

arrin 2,5 – 3% dhe shpesh bëhet shkak për helmime. 

Solanina gjendet në tubenin e patates dhe në sipërfaqe kur ato marrin ngjyrë të gjelbër. Sasia prej 

0,002 – 0,01% e solaninës në patate është normale, mbi këtë kufi patatja merr shije të hidhur, dhe 

nuk është e përshtatshme për konsum,rrezikon për helmatisje. 

Vitaminat: Frutat e perimet janë të pasura me vitamina dhe konsiderohen si burimi kryesor i 

vitaminave. Megjithëse vitaminat nuk janë as burim energjetik as material plastik, roli i tyre për 

organizimin është i pazëvendësueshëm, sepse mungesa e tyre sjell çrregullime të ndryshme të 

organizmit. 

Frutat dhe perimet përmbajnë vitamina të tretëshme në ujë (hidro – vitaminat), si: vitaminë C, 

B₁, B₂,B₆, B₁₂, PP, K etj.  

Enzimat ose katalizator biologjikë, luajnë rol të rëndësishëm në teknologjinë e përpunimit të 

frutave dhe perimeve.Në disa raste veprimi i tyre ndaj lëndës së parë është i dobishëm. I tillë 

është veprimi i invertazës,që katalizon hidrolizën e sakarozit në glukozë dhe fruktozë. Ose 

veprimi i á dhe â amilazës, që katalizojnë hidrolizën e amidonit në dekstrinë dhe maltazë. Më tej 

maltoza nën veprimin e enzimës maltozë shpërbëhet në dy molekula glukozë. 

Por në shumicën e rastëve veprimi i enzimave sjell dëme. P.sh. enzimat polifenoloksidazë, në 

prani të oksigjenit të ajrit, oksidon komponimet fenolike të frutave në kinone. Kështu mollët, 

dardhët dhe ftonjët e qëruar ose të prerë nxihen nga veprimi i saj. Prandaj gjatë procesit 

teknologjiktë përpunimit të frutave, duhen marrë të gjitha masat, për të ndaluar veprimin e 

polifenoloksidazës. Një nga mënyrat është trajtimi i tyre në temperatura të larta (përvëlimi). 

Përbërja kimike mesatare e disa frutave (në %) 

Fruta  Lagështirë Sheqer   Tanina  Pektina  Celulozë Hi  

  I invertuar Sakaroz  Sheqer i 

përgjithshëm 

Aciditeti i 

shperhur 

në acid 

malik 
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Mollë 83,40 10,10 0,86 0,96 0,21 - 0,18 1,2 0,33 

Dardhë 85,68 8,59 0,91 9,41 0,21 0,02 0,55 0,81 - 

Ftua 84,40 9,53 4,02 10,85 1,15 0,66 - - 0.73 

Kajsi  85.88 2,84 6,40 9,24 1,11 1,07 0,70 0,48 0,2 

Pjeshkë 84,50 3,66 7,20 10,35 - 0,15 0,93 0,49 0.58 

Kumbull

a  

83,48 4,92 6,70 11,62 0,64 - - - - 

Qershi 85,00 9,29 0,08 - 0,80 0,05 0,61 4,71 0,51 

Portokall

e  

85,89 - - 5,59 1,29 - 0,27 2,31 0,73 

Limona  82,33 0,91 0,85 1,80 2,31 0,10 1,04 - 0.64 

Mandari

na 

87,65 - - 3,49 0,62 - 0,84 0,59 0,47 

Përbërja kimike mesatare e disa perimeve (në %) 

Perimja Lagështirë Lëndë e 

thatë 

Albuminë Lyra Karbohidrate Celulozë Hi  

Qepë 88,17 11,83 1,27 0,14 9,13 0,74 0,54 

Hudhër 69,42 30,58 5,58 0,13 22,26 0,88 0,31 

Mashurka  89,10 10,90 2,51 0,21 6,22 1,22 0,74 

Lakër 90,85 9,15 2,34 0,32 4,52 0,94 0,98 

Lulelakër 92,49 7,51 1,60 0.15 4,06 0,95 0,76 

Karota  88,10 11,90 1,16 0,27 8,24 1,13 0,93 

Trangull  96,57 3,43 0,77 0,13 1,59 0,50 0,45 

Spinaq  91,50 8,50 2,69 0,38 2,93 0,68 0,68 

Kungull  90,41 9,59 1,15 0,16 6,25 1,26 0,78 

Marule  95,04 4,96 1,35 0,24 1,92 0,59 0,86 

Majdanoz 84,85 15,55 3,60 0,85 7,10 1,80 1,70 

 

Frutat dhe perimet gjatë procesit  të pjekjes pësojnë ndryshime në përbërjen kimike. Sasia e 

sheqerit shtohet, kurse amidoni, celuloza dhe acidet pakësohen. Protopektina hidrolizohet, për 

pasojë shtohet sasia e pektinës së tretshme dhe frutat bëhen më të buta. Në procesin e pjekjes, në 

fruta dhe perime ndhodhin ndryshime në përmbajtjen e vitaminave (të vitaminës C dhe vitaminës 

A). P.sh. në specin e pjekur, vitamina C dhe A janë shumë më tepër sesa në specin e papjekur. 

Prandaj themi se duhet marrë në konsideratë shkalla e pjekurisë së frutave dhe perimëve për t’u 

shfrytëzuar si lëndë nistore në industrinë e konservimit. Roli i përbërësve kimik të frutave dhe 

perimeve në përpunimin e tyre është i gjithanshëm. Sasia e acideve që ato përmbajnë ndikon në 

teknikën e përpunimit. 

Aciditeti i lartë pengon zhvillimin e baktereve kalbëzuese dhe baktereve në përgjithësi, me 

përjashtim të myqeve. Aciditeti ndikon si rregullator i kohës së sterilizimit të konservave. 

Produktet me aciditet të lartë sterilizohen për kohë më të shkurtër. Prandaj konservat e frutave 

sterilizohen me leht se ato të perimeve. Albuminat, që ndodhen të lidhura me lëngune qelizave, 

pengojnë daljen e tij jashtë. Kjo është e dukshme te frutat. Prandaj shtrydhja e tyre bëhet duke i 
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trajtuar ne temperaturë 70-80°C, që albuminat të koagulojnë. Koagulimi i albuminave shkrifterin 

strukturën e indeve, i bën këto më poroz.Trubullimi i lëngjëve të frutave e të perimeve 

shkaktohet nga prania e lëndëve albuminozë. Për të shmangur këtë defekt përdorim tanina, me të 

cilat përfitohen komponime të patretshme që fundërrojnë. Frutat dhe perimet që thahen, duhet të 

përmbajnë sa më pak taninë që të mos nxihen. Ngjyra e frutave dhe perimeve ndikon në pamjen 

e konservave dhe për pasojë në përvetimin e tyre. Zierja për kohë të gjatë i shkatërron 

antociantet. Prandaj përpunimi i tyrë në aparate me sbrazëti, ku ziejnë në temperatura relativisht 

të ulëta, ka shumë përparsi për ruajtjen e përbërjes kimike të pandryshuar. 

 

Pyetje 

Ç’rol luan lagështia në përpunimin e frutave e të perimëve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si ndahet lënda e thatë e frutave e perimeve dhe cilët janë komponentët e tyre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Thoni se cilët nga këto sheqere janë invert: 

  Glukoza 

  Fruktoza 

  Sakarozi  

  Maltozi 

Në çfarë kushte invertohet sheqeri? Pse duhet të invertohet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cili është roli i pektinave në përpunimin e frutave e të perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Përmendni lëndët ngjyruese të frutave e të perimeve. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’ndryshime ndodhin në përbërsit kimik të frutave e perimeve gjatë pjekjes? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cili përbërës kimik ndikon ne sterilizimin e lehtë të konzervave të frutave? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1.3. Lëndët ndihmëse që përdoren në prodhimin e konservave të frutave 

– perimeve. Kërkesa ndaj tyre 
 

Lëndët ndihmëse janë ato pa të cilat nuk mund të përfitohen produkte të gatshme me tregues të 

caktuar organoleptik, fiziko- kimik dhe qëndrueshmëri.Të tilla janë: uji, sheqëeri, faqoli 

(glukoza), pektina, uthulla, acidet, caji, lëndët aromatike etj.Uji. Në industrinë e konservimit uji 

përdoret për disa qëllime: për larjen e frutave 

e perimeve dhe ambalazhit, për kaldaja, për 

larjen e mjediseve të punës, për zierje, ftohje, 

përgatitjen e tretësiravetë ndryshme etj.Uji që 

është në takim të drejtpërdrejtë me prutat dhe 

perimet gjatë përpunimit të tyre quhet ujë 

teknologjik. nga pjesa organoleptike duhet të 

plotësoj këto kërkesa: të jetë i tejdukshëm, pa 

asnjëlloj fundërrie ose trubullire të lehtë, pa 

erë dhe shije të huaj. Kërkesa tjetër është 

fortësia. Në industrinë e konservimit të frutave e perimeve përdoret ujë me fortësi nën 10 - 

16°Gj. Kur uji është i fortë, gjatë përvëlimit, bishtajoret ( mashurkat dhe bizelet e njoma), jo 

vetëm që nuk zbuten,por humbasin dhe ngjyrën natyrore. Disa fruta nga uji i fortë ashpërsohen. 

Uji i fortë është i përshtatshëm vetëm për tranguj Nga pikpamja higjenike, uji nuk duhet të 

përmbajë as gjurmë të amoniakut, prania e të cilit dëshmon zhvillimin e proceseve kalbësuese të 

lëndës organike. Prania e elementeve të 

ndryshme kimike të tretura në ujë ndikon në 

treguesit organoleptik të konservave me fruta e 

perime. P.sh. kalciumi dhe magnezi, nëpërmjet 

kripërave të patretshme që përftojnë, errësojnë 

ngjyrën e lëngut të konservave. Metalet e rënda 

nxitin proceset oksiduese. Kripërat e magnezit, 

shijen e tyre të hidhur e përçojnë nga uji në 

produktet e konservuara. Bakteriologjikisht uji 

Figure 2 

Figure 1 
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duhet të jetë i pastër. Të mos përmbajë baktere patogjene, baktere të grupit Coli – Aerogenes dhe 

baktere kalbëzuese. 

Sheqeri. Në marmalatë, reçel, konfiturë, pervede etj., sheqeri përbën rreth 50% të lëndës së thatë. 

Sheqeri duhet të jetë i bardhë, kristalor, me ëmbëlsinë e tij karakteristike, pa erë të huaj, të mos 

ngjitet nëpër gishtërinj, të tretet lehtë në ujë. 

Tretësira ujore e sheqerit të jetë pa ngjyrë, pa erë dhe e tejdukshme. Sheqeri duhet të përmbajë 

99,7 – 99,8% sakaroz,dhe jo më shumë se 0,20 – 0,30% lëndë jo sheqerore. 

Faqoli. Përdoret për të penguar sheqerosjen e marmalatës, reçel – konfiturës e pervedesë. Në disa 

raste zëvendëson edhe sheqerin. Faqoli përgatitet nga nishesteja ( amidoni) në këtë mënyrë, 

fillimisht përgatitet tretësirë ujore e niseshtesë me dëndësi 20 - 20°Be ( 36 – 38% ...), zihet, 

pastaj me kujdes hidhet në tretësirë ujore të holluar të acidit klorhidrik. Vazhdohet zierja derisa 

amidoni të kthehet në glukozë (bëhet prova me jod). Pas zierjes masa e përftuar asnjësohet me 

karbonat natriumi, kizelgur dhe karbon aktiv ( për t’u çngjyrosur), filtrohet, përqendrohet në 

vakum parat deri në 45 – 50% lëndë të thatë, përsëri filtrohet, dhe së fundi përqendrohet deri në 

80% lëndë e thatë. I gjithë ky proces kryhet në temperaturë 100 - 120°C dhe trysni 0,1 – 0,2 

Mpa. Së fundi ambalazhohet. Faqoli ka shije të ëmbël, ngjyrë të bardhë, dhe kosistencë 

veshtullore. 

 

Pektina. Është substancë e bardhë, amorfe, pa erë e 

shije. Tretet në ujë në trajtë tretësire koloidale. Pektina 

ka vetinë e çmuar të xhelimit në prani të sheqerit në 

mjedis acid. Kjo cilësi shfrytëzohet në përgatitjen e 

marmalates, reçel –konfiture, pervedesë, për trashjen e 

lëngut të tyre. 

 

Kripa e gjellës. Përdoret si lëndë ndihmëse me synim të 

përmirësojë shijen e konservave të perimeve.por qëllimi 

kryesor i përdorimit të saj është veprimi konservues. 

Kripa duhet të jetë e bardhë, kristarole, pa shije të huaj, 

e thatë (nuk duhet të përmbajë dhe pisllëqe tjera), të 

mos përmbajnë më shumë se 0,2% kripëra  të magnezit. 

Mund të jetë kripë detit ( siçpërdoret në industrinë tonë 

ushqimore ose kripë guri. 

Figure 3 

Figure 4 
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Uthulla përdoret në përgatitjen e marinadave, në 

trajtë tretësire ujore4 – 10%-she të acidit acetik. 

Ajo mund të jetë uthull vere, e përgatitur nga 

verërat me mbi 90% alkool, ose uthull alkooli, e 

përfituar gjatë fermentimit acetik të alkoolit të 

holluar.Pavarësisht nga mënyra e përgatitjes, 

uthulla duhet të jetë e pastër dhe pa mbeturina, me 

shije të thartë karakteristike, pa erë të huaj, të mos 

përmbajë alkool metilik dhe kripëra të metaleve të 

rënda. Për të përmirësuar shijen dhe aromën e 

turshive, uthullës i hedhim erëza të ndryshme, si piper i zi, sinap, koper etj. Në përgatitjen e 

konservave me fruta përdoren edhe acide, si citrik, tartirik etj. Roli i tyre është vendimtar në 

xhelimin e pektinës. Sasia dhe lloji i acidit që do të përdoret, përcaktohet në recepturën e 

produktit që do të prodhohet. 

 

Vaji. Përdoret në konservat me perime. Duhet të jetë i 

rafinuar,i asnjanësuar, pa ngjyrë dhe me aciditet jo më 

shumë se 0,5% të shprehur në acid oleik. 

 

Lëndët aromatike. Si vanilja, karafili, 

piperi i zi, piperi i kuq, sinapi etj., 

përdoren për të përmirësuar shijen dhe 

aromën e produktit të gatshëm. Ndalohet 

përdorimi i lëndëve ngjyruese në 

industrinë tonë ushqimore. 

 

 

Pyetje  

Çfarë roli luajnë lëndët ndihmëse në industrinë e konservimit të frutave dhe të perimeve?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

Klasifikoni lëndët ndihmëse që përdoren për konservimin e frutave dhe ato që përdoren 

në konservimin e perimeve? 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Çka janë enzimat? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’kuptoni me ujë teknologjik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse reçeli me përqindje më të lartë të sheqerit ruhet për kohë më të gjatë se reçeli me 

përqindje më të ulët sheqer? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si përgatitet faqoli?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse pektina trash lëngun e reçelnave? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Çfarë roli luan kripa e gjellës në konservat e perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ç’kushe duhet ti plotësoj uthulla për të qenë lëndë ndihmëse cilësore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

RM2: Nxënësi pranon, klasifikon, analizon, deponon frutat dhe perimet 



17 

 

2.  Operacionet përgatitore kryesore për prodhimin e konservave të 
fruta – perime. 

 

2.1. Pranimi, përzgjedhja, larja 

Operacionet përgatitore kryesore për prodhimin e konservave të ndryshme të frutave e perimeve 

janë: pranimi (marrja në dorëzim e lëndës nistore) përzgjedhja, larja, pastrimi nga pjesët e 

padobishme, copëtimi, përvëlimi etj. 

Pranimi ose marrja në dorëzim e lëndës nistore dhe ruajtja e saj. Në fabrikat e përpunimit të 

frutave e perimeve, lënda nistore merret në dorëzim menjëherë pas mbërritjes. Vlerësohet cilësia 

e saj, kushtet e ambalazhit, transportit etj. Ky vlerësim bëhet mbi bazën e kërkesave të procesit 

teknologjik që pason dhe standardeve dhe kushteve teknike shtetërore. 

Vlerësimi bëhet nga laboratori bashkë me kontrollin e cilësisë, të cilët lëshojnë dokument nëse 

produkti është i përshtatshëm për t’u përpunuar. Faktorët kryesorë që ndikojnë në vlerësim janë: 

afati i dorëzimit dhe cilësia e produktit. Afati i dorëzimit lidhet me grafikun dhe kapacitetin 

prodhues të fabrikës. Shkelja e afatit të dorëzimit mund të shkaktojë ndërprerjen e procesit 

teknologjik të fabrikës, lënien e punëtorëve pa punë, rritjen e kostos së prodhimit. Cilësia e 

frutave e perimeve ( lloji, kultivari, shkalla e pjekurisë, përbërja kimike etj.) ndikon drejtpërdrejt 

në procesin teknologjik dhe në cilësinë e produktit të gatshëm.Prandaj, nëpërmjet fermave 

kryesore dhe fabrikave të konservave, lidhen kontrata me fuqi ligjore dhe detyruese për të dyja 

palët. 

 Në vlerësimin cilësor të lëndës nistore, përveҫ analizave organoleptike, rëndësi ka përmbajtja e 

lëndës së thatë dhe veҫanërisht e sheqerit. P.sh. Rrushi, pranohet dhe shpërblehet nga fabrika e 

verës, në bazë të përmbajtjes së sheqerit. Frutat dhe perimet e marra në dorëzim, duhet të 

përpunohen menjëherë, sepse janë të prirura për t’u prishur shpejt. Në periudhën e pikut, kur 

prodhimet bujqësore janë të shumta dhe nuk përballohen nga kapaciteti i fabrikave të konsumit, 

ato mund të ruhen në frigorifer në gjendje të ftohur ose të ngrirë (nëse fabrikat kanë frigorifer) 

Lënda nistore kalon në përpunim sipas radhës së pranimit. Por ndodh që në raste të veҫanta, të 

merret parasysh cilësia dhe lloji (për frutat me konsistencë delikate) dhe të bëhen lëshime. 

Përzgjedhja bëhet për të vëҫuar nga lënda nistore frutat dhe perimet që nuk plotësojnë kushtet e 

nevojshme për t’u përpunuar. Veҫohen frutat dhe perimet e vrara pjesërisht ose tërësisht, të 

kalbura, të papjekura ose të tejpjekura, të dëmtuara nga insektet, nga goditjet mekanike si dhe 

lëndët e huaja. Përzgjedhja dhe përmasimi mund të bëhen më thjesht me dorë, nga puntorë të 

specializuar në këtë proces, ose me mënyra mekanike. Frutat dhe perimet kalojnë me transportier 

me shirit, punëtorët qëndrojnë në të dyja anët e tij dhe bëjnë përzgjedhjen. 
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Figure 8Skema e transportierit shirit: 1. Shiriti, 2. Tamburi, 3. Rulat mbështetës, 4. Koshi i ngarkimit 

Laraj. Me larje hiqen papastërtitë (dhera, balta), lëndët e huaja; pesticidet, që janë përdorur për 

rja bëhet me ujë të pastërt e të rrjedhshëm. Mund të jetë e mekanizuar ose jo si në njërin rast 

edhe tjetrin, larja quhet e përfunduar kur ujët larës del i pastër frutat e perimet nuk kanë 

papastërti. Reparti ndërmjet lëndës nistore dhe ujit larës 1:2 ose 3. Frutat e perimet me shumë 

dhe e baltë mbahen për një farë kohe në ujë për t’u zbutur  dheu e balta, pastaj lahen. Larja e 

mekanizuar bëhet me makina të tipeve të ndryshme, si në larëse me furҫa, larësedush, 

larësepneumatike, larëse tabor etj. 

Larëse me furҫapërdoren për larjen e perimevë rrënjore dhe frutave të forta ( mollë, dardhë etj.). 

lënda nistore  futet në larëse me dorë ose me transporter shirit. Larja arrihet nëpërmjet njomjes 

(zbutës së papastërtive në sipërfaqe të frutave e perimeve) dhe fërkimit me anë të furçave që 

rrotullohen. 

 

Figure 9Larëse me furqa   1.Vaska, 2. Grupi i furqave, 3. Transportieri shirit, 4. Transmisioni, 5. Elektr 

Larëse dush. Uji, nga dushi bie me trysni mbi transportierin shirit mbi të cilin janë të vendosur 

frutat e perimet. 
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Figure 10Larëse dush 

Larëse penumatike, e cila quhet edhe larëse universal. Në to lahen të gjitha llojet e frutave, edhe 

ato me konsistencë delikate. 

 

Figure11Larëse pneumatike 

Larëse me tambur, është e pajisur me tela të butë qërrotullohen në një govatë gjysmëcilindrike të 

mbushur me ujë. Cilindri me produktin që do të lahet, rrotullohen Brenda govatës me ujë. Uji I 

ndotur zëvendësohet kohë pas kohe. Uji mund të jetë dhe I rrjedhshëm. 
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Figure 12Larëse me tambur 

Pyetje  

Cilat janë operacionet përgatitore kryesore për përpunimin e frutave e perimeve në 

fabreikat e konservimit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’rol luan laboratori për marrjen në dorëzim të lëndës nistore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilët janë faktorët që nxitin zhvillimin e proceseve fermentative të frutave e perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si mund të zgjidhet problemi i pikut në kushtet e prodhimit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________.Çka synohet me larjes e frutave dhe të perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Skema teknologjie e përpunimit të pemëve 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Pastrimi, përmasimi, copëtimi, riskimi 

 

Pastrimi. Frutat dhe perimet kanë dhe pjesë të pangrënshme, si: bërthama, farë, bishta, lëkurë etj. 

Prania e tyre ndikon në cilësinë e produktit të gatshëm në shijen, ngjyrën, dhe pamjen e jashtme 

të tij. Heqja e bishtave është e detyrueshme, ndërsa heqja e farërave, bërthamës dhe lëkurës bëhet 

kur e kërkon procesi teknologjik i produktit që do të prodhohet.  

Pastrimi bëhet me dorë, me mjete të thjeshta ose i mekanizuar me makina të pocaçme, me 

veprim të pandërprerë.   

Pranimi i lëndës së parë 

Seleksionimi 

Larja 

Pastrimi , permasimi, coptimi 

,d,rriskimi 

Zierja 

 
Mbushja e ambalazheve  

Pasterizimi 

Ftohja 

Mbyllja hermetike 

Magazinimi 
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Figure 13Lloje thikash 

Bishtat hiqen me dorë, ose dhe me makina, sikurse dhe lëkura. Makinat për heqjen e lëkurës janë 

cilindra të veshur me material me sipërvaqe të ashpër dhe që rrotullohen me shpejtësi. Lëkura 

mund të hiqet dhe me trajtim termik: me avuj uji, ujë të valuar, përzhitje, si dhe me trajtim kimik 

e termik. Avulli i ujit ose uji i valuar shkrifërojnë dhe hidrolizojnë pektinën dhe celulozën, që e 

mban të ngjitur pas tulit lëkurën e frutave ose të perimeve. P.sh. domateve të zbutura në ujë të 

valuar për 10 – 20s u hiqet shumë shpejt lëkura.  

Me mënyrë kimike, lëkura hiqet, duke i zhytur frutat në tretësirë të dobët alkaline (0,5% -she 

NaOH, ose 2% -she Na₂CO₃). Me këtë mënyrë veprohet për kumbullat, pjeshkët, kajsitë etj. 

Heëja e lëkurës me këtë mënyrë bëhet e mundur pasi tretësira alkaline në temperatura të larta 

hidrolizon pektinën. Kujdes! Frutat dhe perimet e trajtuara me tretësirë alkaline, para se të 

përpunohen, duhet të shpërlahen me ujë të bollshëm. 

Mund të hiqen me dorë, me thikë ose në mënyrë të mekanizuar me makina të posaçme. Këto 

makina kanë një tambur në foletë e të cilit zënë vend frutar ( qershitë, vishnjet etj.) në fund të 

çdo foleje ka vrima në të cilat fruta shtypet nga nj pllakëz me gjilpëra. Kështu ndahet bërthama 

nga kokrra. 

Përmasimi, ndarja e frutave sipas madhësisë, ka rëndësi të veçantë në prodhimin e komposteve, 

sepse frutat duhet të jenë me të njejtën madhësi. Por kjo lidhet dhe me llojin kultivarin dhe 

shkallën e pjekurisë. Përmasimi bëhet me dorë, me mjete të thjeshta, ose i mekanizuar, në 

makina me veprim të pandërprerë. Përmasimi i mollëve, për t’u përpunuar ose që do të shiten në 

treg, bëhet me dërrasa me vrima. Diametri i vrimave është sipas kërkesave të standardit shtetëror. 

Frutat e perimet me përmasa të vogla ( qershitë, vishnjet, ullinjët, bizelet etj.) kalohen nëpër sita 

prej çeliku të paoksidueshëm, të vendosura njëra mbi tjetrën. Vrimat e sitave janë me përmasa të 

ndryshme sipas kërkesave të standardit shtetëror. Makinat përmasuese janë të tipave të ndryshme 

më të përdorshme janë makinat permasuese me tambur.ina ka një tambur në trajtë hinke, nga i 
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cili hyn produkti dhe bie në hapsirën ndërmjet tamburit rrotullues dhe sitave cilindrike. Vrimat e 

sitave janë me përmasa të ndryshme, sipas kërkesave të standardit shtetëror. 

 

 

Figure 14Makinë përmasuese me tambur 

 

Copëtimi dhe riskimi. Copëtohen frutat e perimet, nga të cilatdo të prodhohen lëngje frutash e 

perimesh, marmelatë, salcë etj. Qëllimi i copëtimit është të lehtësohet dalja e lëngut jashtë. 

Këtij operacionii nënshtrohen frutat e perimet me konsistencë të fortë të ngjeshur, si: mollët, 

dardhët, kumbullat etj. Ftutat me konsistencë të butë, si: agrumet, pjeshkët, zerdelitë etj., nuk 

coptohen.  

Frutat me farë, para coptimit, nuk u hiqen farët, ndërsa frutave me bërtham, si pjeshkëve, 

kumbullave e kajsive, u hiqet bërthama. Disa frutave, si qershive, vishnjëve nuk u hiqet 

bërthama, madje një pjesë e tyre shtypern për të përforcuar buketin.  

Copëtimi i frutave e perimeve bëhet me makina të tipave të ndryshme. Në figurë  tregohet një 

copëtuese e cila përbëhet nga dy cilindra me thika, të cilët rrotullohen në drejtime të kundërta. 

Hapsira ndërmjet cilindrave regjistrohet sipas llojit të frutës. 
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Figure 15Copëtues 

 

Për mollët, dardhët, domatet etj, përdoren edhe coptues më të thjeshta, të pajisura vetëm me një 

cilindër me thika të vogla të dhëmbëzuara. 

Riskimit i nënshtrohen frutat dhe perimet që do të thahen (mollë, dardhë, kumbulla, qepë, spinaq, 

karota etj.), si dhe lakra për turshi. Në punishtet e vogla, riskimibëhet me dorë me vegla të 

thjeshta. Në fabrika me kapacitet të madh, bëhet i mekanizuar, në makina me veprim të 

pandërprerë. Produkti i riskuar mund të ketë formë shiriti, i rrumbullakët, katror, drejtkëndësh 

etj. 

 Makinat riskuese janë të pajisura me një bosht, tek i cili janë ngjitur thika me një farë pjerrëse. 

Gjatë rrotullimit të boshtit rrotullohen edhe thikat, të cilat riskojnë produktin. 

 

Pyetje  

Nga ç’pjesë pastrohen frutat e perimet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat nga frutat perimet përmasohen? Pse?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse copëtohen frutat?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2.3. Zbatimi i rregullave të  sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së 

mjedisit 

 

Figure 16 

Gjatë përpunimit të pemëve mbajtja e higjienës është njëra prej kushteve më kryesore për një 

punë të rregullt dhe normale. Pastrimi dhe dezinfektimi i vendit, mjeteve të punës dhe 

ambalazheve duhet të bëhet para fillimit të punës. Po ashtu edhe higjiena vetjake duhet të jetë në 

nivelin e duhur. 

Prodhuesi çdo herë duhet ti lajë duart para fillimit të punës, pasi që gishtat janë në kontakt të 

vazhdueshëm me të gjitha pajisjet dhe lëndën e parë. Veshja duhet të jetë e pastër, e rregullt dhe 

e përshtatshme që e mban temperaturën e trupit në nivel të qëndrueshëm. 

 

Figure 17 
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Pemët po ashtu duhet larë në mënyrë të duhur pasi që mikrobet sulmojnë cipën e dëmtuar të 

pemëve me’ ç rast ato konsumojnë pjesët më të mira të tyre 

Për dezinfektim shfrytëzohen materie të cilat kanë 

aftësi të zhdukjes së mikroorganizmave dhe që janë të 

parrezikshme për njeriun. Po ashtu ato duhet të jenë 

lehtë të tretshme në ujë. 

Në industrinë  e përpunimit të pemëve zakonisht 

përdoren preparatet në bazë të klorit, fenolit dhe disa 

baza dhe acide. 

Preparatet në bazë të klorit më së shpeshti përdoren 

për dezinfektimin e ujit, dezinfektimin e vendit dhe mjeteve të punës. 

Si preparate kimike më të njohura janë: 

 detergjentet bazike: soda kaustike, karbonet sodiumi, karbonet natriumi etj, 

 detergjentet acidike: acidi klorhidrik, fosforik, tartrik etj, 

 preparatet sipërfaqësor aktiv-kation, anion dhe të pa disosuar.  

 

2.4. Proceset parapërgatitore për përpunimin e pemëve 
 

Proceset parapërgatitore për përpunimin e pemëve janë: pranimi, seleksionimi, larja, pastrimi nga 

pjesët e padobishme, copëtimi etj. 

Mbasi që është bërë pranimi i lëndës së parë, pastaj bëhet seleksionimi duke i marrë pemët të 

cilat janë të përshtatshme për përpunim, pra ato duhet ta kenë arritur shkallën e pjekurisë së 

kërkuar, të jenë të cilësisë së lartë dhe të mos jenë të dëmtuara nga mikroorganizmat e ndryshëm 

apo nga transporti. 

Pemët pastaj lahen me qëllim të largimit të papastërtive siç është dheu, lëndët e huaja, pesticidet 

dhe mikroorganizmat që ndodhen në sipërfaqen e tyre.  

Pastrimi bëhet duke i larguar lëkuren, bërthamat, farat dhe bishtat e pemëve, mbasi që prania e 

tyre do ti japë shije dhe ngjyrë të padëshiruar produktit përfundimtarë. 

Copëtimi i pemëve ka rëndësi të veçantë posaçërisht gjatë prodhimit të kompostove, sepse 

kërkohet që pemët të kenë të njëjtën madhësi. 

Figure 18 
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Përveç përgatitjes së lëndës së parë, kujdes i veçantë i kushtohet edhe vendit dhe mjeteve të  

punës ku do të kryhet përpunimi i cili duhet të jetë i rregullt dhe i pastër. 

2.4.1 Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës për përpunimin e pemëve 

 

Para se të fillohet me përpunimin e pemëve dhe perimeve, vendi dhe mjetet e punës duhet të jenë 

të përgatitura paraprakisht. Vendi i punës pastrohet me detergjente të posaçme që nuk lirojnë 

gazra helmues. Gjithashtu përgatiten enët adekuate që përdoren gjatë procesit të përpunimit, 

pastrohen dhe dezinfektohen. 

2.4.2. Kryerja e transportit të lëndëve të para, ndihmëse dhe produktit të gatshëm 

 

Gjatë kohës së transportimit lëndët e para, ndihmëse dhe ato të përpunuara mund të pësojnë 

ndryshime në përbërjen e tyre. Këto ndryshime mund të vijnë në varësi nga lloji i mjetit, aftësisë 

mbrojtëse të tij, kohës dhe mënyrës së transportimit. Prandaj këto lëndë ushqimore transportohen 

në ambalazhe të përshtatshme me qëllim të ruajtjes së tyre nga dëmtimet mekanike, temperaturat 

e ulëta dhe të larta, mikroorganizmat etj. 

Çdo produkt ushqimor ruhet në kushte të caktuara temperature, lagështie, ajrimi etj. Këto kushte 

duhet të zbatohen edhe gjatë transportimit në distanca të shkurtra por edhe gjatë lëvizjes nga 

magazinat dhe vendet e ruajtjes deri te vendi i përpunimit, në mënyrë që ushqimet të mos 

pësojnë ndryshime të përbërësve fiziko-kimik dhe mikroorganizmat të mos gjejnë kushte 

zhvillimi. 

Pas përpunimit të pemëve dhe perimeve produkti final zakonisht vendoset në kavanoza apo 

shishe nga qelqi dhe në enë të ndryshme nga plastika. Këto ambalazhe pastaj transportohen në 

vendet e parapara për ruajtje, të cilat vende duhet ti plotësojnë kushtet e caktuara, me qëllim të 

ruajtjes së produktit për një kohe sa më te gjatë. 

Materialet ambalazhuese bashkëkohore, mënyra e transportit dhe kushtet për deponim 

mundësojnë që prodhimi final për një kohë të gjatë të ruajë vetitë e veta në pikëpamje të 

pandryshuar, e në ketë mënyrë pemët dhe prodhimet e tyre të gjenden në dispozicion gjatë tërë 

vitit vijues. 

2.4.3. Seleksionimi, larja, qërimi dhe heqja e bërthamave 

Para se pemët të dërgohen në përpunim është e nevojshme që ato së pari të seleksionohen, ku 

seleksionimi  bëhet sipas llojit, pjekurisë dhe largimit të pemëve të dëmtuar gjatë transportimit 

apo nga mikroorganizmat e ndryshëm. 
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Pemët pastaj i nënshtrohen larjes me qëllim të largimit të pluhurit, zvogëlimit të numrit të 

mikroorganizmave dhe largimit të mjeteve  pesticide. 

Larja bëhet duke i zhytur pemët në vaska ku uji mbahet vazhdimisht në lëvizje . 

Larja mund të bëhet edhe me zhytjen e pemëve në tretësire të acidit  klorhidrik, ose me substanca 

tjera si janë: hipokloriti, kloramina, steramina, fosfati i natriumit etj. 

Pemët mbas larjes dhe mbas heqjes së bishtave qërohen dhe ju hiqen bërthamat apo farat. 

Qërimi dhe heqja e bërthamës mund të bëhet me dorë, ose në industrinë  e përpunimit përdoren 

makinat e veçanta për ketë proces. 

2.4.4 Larja e ambalazheve dhe mjeteve të punës 

Për  të mënjanuar pasojat që rrjedhin nga ambalazhet dhe mjetet e punës, higjiena kërkon regjim 

të caktuar dhe rreptësishtë të disiplinuar ku përfshin  larjen dhe dezinfektimin e ambalazheve dhe 

mjeteve të punës. Larja bëhet me qëllim të vrasjes dhe kufizimit të mundësive të zhvillimit të 

mikroorganizmave të ndryshëm. Larja bëhet e mekanizuar apo me dorë. 

2.4.5 Sterilizimi i ambalazheve 

 

Të gjitha produktet ushqimore të përpunuara nga pemët dhe perimet që ruhen në kavanoza apo 

shishe qelqi duhet të sterilizohen me qëllim të ruajtjes së produktit për një kohë më të gjatë. 

Sterilizimi bëhet në temperaturë mbi 100˚ C me’ ç rast shkatërrohen të gjithë mikroorganizmat 

dhe mënjanohet mundësia e ri infektimit të tyre.  

Të gjitha ambalazhet e sterilizuara, pa marrë parasysh formën dhe llojin, ruhen në depot e 

mbyllura mirë, të ajrosura, të thata dhe të pastra. Ambalazhet vendosen në arka te ndryshme të 

cilat duhet të kontrollohen vazhdimisht në mënyre që ndonjë kavanoz të jetë prishur, të largohet 

nga depoja e ruajtjes. 

2.4.6 Matja  e lëndës së thatë dhe lagështirës së produktit 

 

Përcaktimi i lëndës së thatë te pemët e freskëta dhe të konservuara, reçelrat, marmelatat dhe 

pekmezet bëhet në disa mënyra siç janë: përcaktimi i lëndës së thatë me metodë të përgjithshme, 

metoda me tharje në vakum dhe  metoda me refraktometër. 

Metoda e përgjithshme  bëhet me tharjen e mostrës në termostat. Mbetja pas tharjes, e shprehur 

në 100 gram produkt, jep përqindjen e lëndës së thatë. 



29 

 

Merren 5-6 gram mostër për analize, përzihen me 12-15 gram rëre të pastër dhe të terur dhe 

maten në një enë porcelani, pastaj vendosen në termostat  për  tharje në temperature 100˚ C. 

Koha e tharjes për pemë dhe perime është përcaktuar 4 orë. Pas ftohjes në eksikator dhe 

peshimit, llogaritet lënda e thatë e përgjithshme me anë të ndryshimit në peshë të mostrës. 

Metoda me tharje në vakum 

Peshohen rreth 20 gram mostër, pastaj vendosen në termostat për tharje në 70 ˚ C nën vakum. 

Mbas çdo dy orë tharje, ndryshimi në peshë nuk do të jetë më i madh se 0,003 gram. Pas ftohjes 

në eksikator dhe peshimit llogaritet lënda e thatë e përgjithshme, me anë të ndryshimit të peshës 

së mostrës. 

Metoda me refraktometër 

Mostra që do tëanalizohet  përzihet mirë e nëse është e nevojshme filtrohet në një letër filtri ose 

shtrydhet në një garzë, pikat e para hidhen , kurse pjesa tjetër merret për analize. 

Vendosen disa pika nga mostra në refraktometër, i cili më parë është kontrolluar me ujë të 

distiluar dhe pastaj mbyllen prizmat që masa mos të avullohet. 

Pas rregullimit me okularin e refraktometrit bëhet leximi. 

 

 

 

2.4.7 Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit 

 

Gjatë përpunimit të pemëve mbajtja e higjienës është njëra prej kushteve më kryesore për një 

punë të rregullt dhe normale. 

Pastrimi dhe dezinfektimi i vendit, mjeteve të punës dhe ambalazheve duhet të bëhet para fillimit 

të punës. Po ashtu edhe higjiena vetjake duhet të jetë në nivelin e duhur. 

Figure 19 Refraktometri i dorës dhe refraktometri statik 
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Prodhuesi çdo herë duhet ti lajë duart para fillimit të punës, pasi që gishtat janë në kontakt të 

vazhdueshëm me të gjitha pajisjet dhe lëndën e parë. 

Veshja duhet të jetë e pastër, e rregullt dhe e përshtatshme që e mban temperature e trupit në 

nivel të qëndrueshëm. Pemët po ashtu duhet larë në mënyrë të duhur pasi që mikroorganizmat 

sulmojnë cipën e dëmtuar të pemëve me’ ç rast ato konsumojnë pjesët më të mira të tyre. 

Për dezinfektim shfrytëzohen materie të cilat kanë aftësi të zhdukjes së mikroorganizmave dhe 

që janë të parrezikshme për njeriun. Po ashtu ato duhet të jenë lehtë të tretshme në ujë. 

Në industrinë  e përpunimit të pemëve zakonisht përdoren preparatet në bazë të klorit, fenolit dhe 

disa baza dhe acide. 

Preparatet në bazë të klorit më së shpeshti përdoren për dezinfektimin e ujit, dezinfektimin e 

vendit dhe mjeteve të  punës. 

Si preparate kimike më të njohura janë: 

 detergjentet bazike: soda kaustike, karbonet sodiumi, karbonet natriumi etj, 

 detergjentet acidike : acidi klorhidrik, fosforik, tartrik etj, 

 preparatet sipërfaqësor aktiv-kation,anion dhe të  pa disosuar.  

Pas kryerjes së përpunimit, i tërë vendi i punës duke përfshirë tavolinat, dyshemenë, por edhe 

pajisjet me të cilatkemi punuar pastrohen me detergjente adekuate për pastrim, pastaj shpërlahen 

me ujë të pijshëm dhe në fund dezinfektohen me alkool etilik. Kështu që vendi i punës dhe të 

gjitha pajisjet  lihen të gatshme për përpunimin e radhës. 

 

2.5.  Përvëlimi. Qëllimi dhe mënyrat e përvëlimit 
 

Përvëlimi është përpunim termik i frutave e perimeve me avull ose ujë të valuar për një afat 

kohor rreptësisht të caktuar, dhe që pason me ftohje të shpejtë e të menjëhershme. Ky operacion 

është mjaft i rëndësishëm. Nga zbatimi i tij i rregullt varet mjaft cilësia e produktit të 

gatshëm.Faktor të rëndësishëm në operacionin e përvëlimt janë: mbjatja e temperaturës së 

përvëlimit e pandryshuar, dhe zbatimi me saktësi i kohës së përvelimit (1 – 5 min sipas llojit të 

frutave ose perimeve). Përvëlimi shoqërohet me ndryshime, të cilat mund të jenë pozitivi ose 

negative.  

Ndryshimet pozitive të cilat realizojnë qëllimin për të cilin bëhet përvëlimi janë:Nën veprimin e 

temperaturave të larta, numri i përgjithshëm i mikrogjallesave ulet dukshëm.Konsistenca e tulit 

të frutave e perimeve zbutet, për pasojë lehtësohen operacionet që pasojnë përvelimin.Ruhet 
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ngjyra origjinale. Kjo ndodh pasi enzimat fenoloksidazë dhe polifenoloksidazë (shkaktare për 

oksidimin e taninave) shkatërrohen në temperatura të larta. Për t’u përforcuar ngjyra e produktit, 

në ujin në të cilin do të bëhet përvëlimi, hidhet kripë deri në masën 1,5 – 3%.Shija e frutave e 

perimeve, në shumicën e rasteve, bëhet më e mirë. 

Vitamina C ruhet, sepse në temperatura të larta enzima askorbatoksidazë ( nxitëse p1r oksidimin 

e acidit askorbik në acid dehidroaskorbik) shkatërrohet.  

Ruajtja e vitaminës C varet nga mënyra dhe mjeti me të cilën bëhet përvëlimi.Shtresa dyllore ( te 

rrushi, kumbullat etj.) shkrin, për pasojë lehtësohet avullimi ( në rastin kur këto produkte do të 

konservohen me tharje).Oksigjeni që gjendet në hapsirën ndërqelizore ( sasia e tij arrin6 – 14%) 

largohet. Në të kundërt prania e oksigjenit bëhet shkak për nxirrjen e produktit të gatshëm, 

shkatërrimin e vitaminës C etj.Masa e frutave e perimeve tkurret rreth 10 – 15%. Kjo ndikon në 

mbushjen më të plotë dhe më të mirë të ambalazheve. 

Ndryshimet negative janë: 

 

- Një pjesë e lëndëve ekstraktive (sheqer, kripëra, acide etj.), për shkak të dukurisë 

së shpërhapjes kalojnë në mjedisin ujor. Pra, ulet vlera e produktit. 

- Një pjesë e vitaminave të tretshme ( vitaminat e grupit B dhe vitamina C) dhe 

enzimat kalojnë në mjedisin ujor, në rastin më të keë shkatërrohen. 

Frutat përvëlohen duke i zhytur për 0,5 – 2 min në ujë me temperaturë 80 - 100°C, ndërsa për 

perimet koha e zhytjes mund të zgjatë deri në 5min. Për të përmirësuar ngjyrën e disa frutave e 

perimeve përvëlimi i tyre bëhet në ujë që përmbanë ngjyrues ( p.sh. qershitë përvëlohen një me 

ngjyrues eozin) ose lëndë kimike të tjera.  

Kështu mund të përmendet fiksimi i ngjyrës së gjelbër te bizelet duke zbatuar këtë proces: 

kokrrat e bizeles për 30-60min mbahen në ujë me 2% Na₂CO₃ dhe pastaj përvëlohen në tretësirë 

që përmbanë 0,005 mole Ca(OH)₂ për litër.  

Përvëlimi zgjat 3-4min në kavanoza që përmbajnë 1,5% NaCl dhe 0,02 mole për litër Mg(OH)₂ 

në trajtë pezullie). Në industrinë ushqimore përdoren përvëlues të thjeshtë, të cilët janë kazan me 

këmish avulli. Në to zhyten produktet e vendosura në sita ose në vaska. Në industri përdoren dhe 

përvëlues të mekanizuar me veprim të pandërprerë dhe me kapacitet të lartë në përpunim. 
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Figure 20Përvëluese 

Përvëluesi në formë kërmilli përbëhet nga një rezervuar horizontal në formë drejtkëndëshi të 

zgjatur, brenda të cilit mbarten prodhimet e zhytura në ujë në temperaturën e duhur të përvëlimit 

(80-100°C) me mekanizmin në formë kërmilli, që rrotullohet rreth boshtit, paralel me fundin e 

rezervuarit. Me ndryshimin e shpejtësisë së rrotullimit të mekanizimit në formë kërmilli, 

rregullohet koha e përvëlimit. Përvëluesit shirit përbëhen nga një koritë ( rezervuar) që përmban 

ujë në temperaturën e duhur. Në masën e ujit të koritës lëviz mbartësi shirit me produktet. 

Menjëherë pas përvëlimit produkti duhet të ftohet. 

 

Pyetje  

Ҫ’synohet me përvëlimin e fruta-perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse ruajtja e vitaminës C varet nga mënyra dhe mjeti me të cilin bëhet përvëlimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tregoni ndryshimin ndërmjet përvëluesit shirit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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RM3: Nxënësi përpunon frutat e perimet dhe prodhon lëngun 

 

 

3. Skema teknologjike e prodhimit të lëngjëve të frutave e të 
perimeve 

 

 

Lëngjet e frutave e të primeve përftoen nga shtrydhja e frutave e perimeve, duke hequr pjesët e 

forta e të pangrënshme (bërthamë, fare, lëkurë etj.)në shume raste ato janë ushqim më ivlefshëm 

se vetë frutat e perimet, nga të cilat përftohen. 

 Vlera e lëngjëve të frutave qëndron në përbërjen e seqernave të përvetueshme (glukozë, 

fruktozë), vitaminave të shumëllojshme dhe kripërave minerale. 

 Lëngjet e perimeve përmbajn kryesisht proteina, kripëra minerale e vitamina. 

 Lëngjet kushtojnë më lire krahasuar me vlerën e tyre ushqyese, janë të përvetueshme dhe 

ruajn vlerat curative të produktit, nga I cili jan përftuar. 

 

 Sipas lëndës nistore kemi: 

 -lëngje frutash, si: lëng molle, dardhe, limoni, portokaleje, pjeshke, kajsie, kumbulle, 

rrushi, lileshtrydheje, qershie, vishnje etj. 

 -lëngje perimesh, si: lëngë domateje, lakre, spinaqi, karote etj. 

 Sipas mënyrës së prodhimit kemi: 

 -lëngje të turbullta ,me ose pa sheqer. 
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Skema teknologjike e prodhimit të lëngjëve të frutave e të perimeve: 

 

 

 

 

 

 

Pranim 

Përzgjedhje 

Larje 

Operacione paraprake për nxjerrjen e lëngut 

Nxjerrja e lëngut 

Kthjellim 

Mbeturina 

Presim 

Copëtim 

Tharje 

Depo 

Lëngje 

Konservim 

Mbushje 

Mbyllje 

Koncentrate 

Përqendrim në zbrazësi 

Mbushje 

Mbyllje 
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Frutat dhe pemët duhet të jenë të shëndetshme, pa dëmtime mekanike ose të prekura nga 

sëmundjet, të vjela në fazën e pjekurisë konsumative 

Përzgjedhja bëhet sipas cilësis, pjekurisë dhe kultivarit. Madhësia nuk merret paraysh. 

Frutat ose perimet vendosen mbi transpotier shirit që lëviz ,ose mbi tryeza të gjata, punëtorët 

qëndrijnë në të dyja anët e tyre  bëjn përzgjedhjen 

Me larje  largohen papastërtit e ndryshme si rëra, puhuri, preparatet kimike të përdorura 

Frutat dhe perimet duhet të jenë të shëndetshme, pa dëmtime mekanike ose të prekura nga 

sëmundjet, të vjelura në fazën e pjekurisë konsumative. 

Përzhedhja bëhet sipas cilësisë , pjekurise dhe kultivarit. Madhësia nu merret parasysh. Frutat 

dhe përimet vendosen mbi transportuesen shirit që lëviz, ose mbi tryeza të gjata. Punëtorët 

qëndrojnë në të dyja anët e tyrë dhe bëjnë përzgjedhjen. 

Me larje largohen papastërtit e ndryshme, si rëra pluhuri dhe papastërtit e ndryshme, preparatet 

kimike të përdorura për spërkatje dhe microflora sipërfaqësore. Frutat lahen sipas llojit të 

konsistencës. Të butat lahen lehtë dhe me shumë kujdes, për të mos humbur lëngu si rrushi, 

luleshtrydhet, manaferrat etj. Frutat e spërkatura trajtohen për 5 minuta me tretësirë acidi 

klorhidrik 0.5-1%-sh. Pastaj shpërlahen me ujë të rrjedhshëm. 

Frutat me konsistencë të butë lahen mbi transportues shirit, ku uji bie me trysni nga dushet. 

Operacionet përgaditore lehtësojnë nxjerrjen e lëngut dhe kryhen në mënyra të ndryshme: 

Mekanikë, si copëtim,Termike, si ngrihje, 

ngrirjeBiokimike, trajtim me 

biopreparate,Elektrike.Copëtimi. Këtij 

operacioni I nënhtrihen frutat me konsistencë 

të forte, si mollë, dardhë, kumbull, ftua, 

pjeshkë, kajsi, qershi etj. 

Frutave me fare nuk u hidhet fara para 

copëtimit kurse frutave me bërthamë u hiqen 

bërthamat. Disa frutave, si qershisë dhe 

vishnes nuk u hiqen bërthamat, madje një 

pjesë e tyre coptohen për të plotësuar bukëtin. 

Copëtimi bëhet me makina të posaqme, siç janë coptuesit me cilindra, me disk, me shnek etj. 

 

Cilindrat me dhëmbe rrotullohen në drejtime të  

Figure 21Copëtues me cilindra me dhëmbe 

1.bunker, 2. Trupi, 3. Cilindri me dhëmbë 
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kundërta dhe me njëfar largësije nga njëri-tjetri e 

 cila varet nga lloji I produktit që do të coptohet. 

Copëtuesit me disqe me dhëmbë në trajtë sharre e coptojnë pulpën pa e bluar. 

 

Figure 22Copëtues me disk horizontal. 1. Trupi, 2. Disku, 3. Bunkeri ushqyes, 4. Reduktori me ingranazhe, 5. Dalja e 

pulpës. 

 

Ngrohja lehtësnë nxjerrjen e lëngut duke mpiksur proteninat dhe hidrolizuar supstancat piktinike. 

Ngrohja e shpejtë frenon veprimtarinë e enzimave polifenoloksidazë si rrjedhim, vitamin C 

mbrohet ng oksidimi dhe nxirja e lëngjeve shmanget. 

Lëngjet ngrohen në dublikator (në 65ᵒC) me kemishë, ku qarkullon avull ose ujë I nxehtë, ose në 

ngrohës horizontal me serpentine, ngrohja bëhet edhe duke I hedhur pulples ujë të ngrohtë, pasi 

të jetë presuar. 

Marrja e lëngut është operacioni kryesorë, lëngu merret me shumë mënyra presim, centrifugim 

etj. 

Presimi është veprim mekanik. Ai kryhet në presa me veprim të ndërprerë (presa hidraulike, 

presa me vidhë, presa të perziera), dhe me veprim të pandërprerë. 

 Për lëngjet e kthjellta përdoren preset me veprim të ndërprerë, për lëngjet e turbullta 

preset me veprim të pandërprerë. 
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 Nga preset me veprim të ndërprerë, më të përdorshme janë preset hidraulike, që arrijnë 

trysni të lartë dhe kanë prodhimtari të lartë. 

 

Figure 23Presë hidraulike 

 

 Masa e copëtuar ndahet në shtresa me trashësi 10 cm, të cilat mbështillen me bez të 

posaçme që I qëëndron trysnisë së lartë (prandaj mund të quhen edhe filter-presës). Në fund të 

presës vendoset skarë druri dhe mbi të shtresa me frutat ose perimet e copëtuara, skarë, përsëri 

shtresë me masën e copëtuar, deri sa të plotësohen 8-10 shtresa. Kjo mënyrë vendosjeje lehtëson 

vehtërrjedhjen e lëngut. Kështu te rrushi lëngu që rrjedh vetë zë 40-50% të sasisë së përgjithshme 

të lëngut që do të përftohet. 

 Presa hidraolike ka një pompë me piston me diameter të vogël, I cili ia transmeton 

trysninë e tij një pistoni tjetër me diameter më të madh, nënë të cilin është vendosur masa e 

copëtuar që do të presohet. 

 Presimi bëhet shkallë-shkallë. Fillimisht, kompresori punon në shkallën e pare. Pasi 

pakësohet vetërrjedhja e lëngut, fillon rritja e shkallëzuar e trysnisë, që arrinë në 30-36 MPa. 

 Bezet filtruese duhet të lahen me ujë të ngrohtë  gjdo 8 orë dhe pas 3-5 përdorimesh 

duhet të dezinfektohen me avull. Po kështu veprohet edhe për skarat e drurit. 

 Presat me veprim të pandërprerë sigurojnë punë të pavazhdueshme, rritin rendimentin 

dhe pakësojnë fuqin punëtore. 
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Figure 24 prespë me veprim të pa ndërprerë 

 

 Këto presa kanë një shnek, icily duke u rrotulluar mbrenda jë ene çeliku të 

paoksidueshëm, shtrydhin masën e copëtuar. Zakonisht përdoren për shtrudhjen e 

luleshtrydheve, manaferrave, limonëve, portokalleve dhe domateve të qëruara. 

 Presimi bëhet disa here. Lëngu, që del nga presimi I pare është I cilësisë shumë të mire, 

sepse përmban më shumë sheqer, vitamin dhe kripëra minerale. Lëngu I cilësisë më të dobët 

është ai I presimit të tretë. 

 Kthjellimi. Kthjellohen vetëm lëngjet që do të regohen të kthjellëta. 

 Khjellimi bëhet me: 

a) Metoda mekanike (filtrimi, dekantimi, centrifugimi, përzierje), 

b) Metoda termike (ngrohje, ftohje, ngrirje), 

c) Metoda kimike (trajtim me tanninë, xhelatinë, proteina, lëndë minerale),, 

d) Metoda biologjike ( trajtim me biopreparate). 

 

Figure 25Skema efiltrimit të lëngjëve. 1. Rezervuari me masën e copëtuar, 2. Rezervuari i përzierjes, 3. Pompë, 4. 

Rezervuari për filtrimin e pezullisë, 5. Rezervuari për grumbullimin e lëngut të filtruar 
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Turbullimi I lëngjeve shkaktohet kryesisht nga prania e acidit pektinik, por edhe e proteinave, 

amidonit etj. 

 Mënyra që do të zgjidhet për kthjellimin e lëngjeve vret nga lloji I lëngut dhe sigurisht 

nga lenda që shkakton tubullirën. 

 Vetëktjellimi (dekantimi) lëngjet dërgohen në enë të thella, ku mbahen për një fare kohe 

në temperature të ulët, derisa pjesët e patretshme (pezullina) të fundrrojnë. Kjo metodë kërkon 

kohë dhe kujdes sepse lëngu mund të fermentohet. 

 Centrifugimi bëhet në centrifuga të ngashme me ato të skremimit të qumështit. Anë e 

mire e centrifugimit është se , lëngu gjatë këtij procesi nuk pëson ndryshime biokimike. 

 Filtrimi( kullimi) Lëngu kalohet nëpër sita të paoksidueshme  me vrima më të vogla se 

pjesët e pezullta. 

 Përzierja e lëngjeve shpejton kthjellimin, sepse zhvillohen reaksione kimike ndërmjet 

taninave të njërit lëng me albuminat e lëngut tjetër, kripërat e përftuara e fundërrojnë. P.sh lëngu 

I mollës kthjellohet duke I hedhur 10-25% lëng dardhe, kurse lëngu I dardhës kthjellohet me 

lëngë kumbulle. 

 Metoda termike, singrohja që bëhet në mpiksjen e albuminave. 

 Për të ruajtur cilësin e albuminave këshillohet që ai të ngrohet në 75-85%C pë 1-3 min 

dhe të ftohet menjëherë. 

 Lëngjet e ndryshme ngrohen në temperature të ndryshme. Rezultate të mira kjo metode 

jep në kthjellimin e lëngut të rrushit dhe të mollës. 

 Metodat kimike për kthjellimin e lëngjeve bazohen në  përorimin e lëngjeve kimike ( e 

bardhë veze, qumësht, kazeinë, tanninë, xhelatinë, bentonin etj.)të cilat sshpejtojnë fundërrimin e 

pezullisë. 

 P.sh tretësirat e tanninës dhe xhelatinës nxitin mpiksjen e supstancave koloidale dhe 

përfitojnë kripëra të patretshme (tanate) që fundërrojnë. 

 Tanina dhe xhelatina përdoren në trajtë tretësirash me përqëndrim përkatësisht 0,5 dhe 

1%. Sasia e tyre që hidhet në lëngë përcaktohet me prova në laborator. 

 Kthjellimi bëhet edhe me lëndë minerale, si asbest, bentonite etj., të cilat përshkak të 

porozitetit të madh, zotërojnë veti të fuqishme ndajthithëse ndaj pjesezave të pezullta të ëngut. 
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 Metoda biologjike. Në lëng hidhen preparate  enzimatike që nxitin shpërbërjen e 

supstancave proteinike,si p.sh preparate të pektazës ose pektinazës. Epara hidrolizon pektinat, 

kurse e dyta acidin pektinik. Supstancat që përftohen janë të patretshme dhe fundërrojnë. 

 Para se të kalojne nëë operacione përfundimtare, lëngjet analizohen në laboratorë nga ana 

organoleptike, kimike dhe fizike. Kur nuk kanë shijen karakteristike për konsum, bëhet 

ndreqja(korrigjimi) e treuesve të tyre(sheqer ,aciditet, tanina etj.) 

 Korigjimi bëhet nëpërmjet kupazhimit, dmth përzierjes sikurse te vera. 

 Shpesh praktikohet dhe vitaminimi, sidomos I lëngjëve për fëmijë P.sh sipas llojit të 

lëngut shtohet ekstrakt trendafili I eger, mjalt I pasur me vitamin C. 

 

 Konservimi. Lëngjet e frutave dhe të perimeve janë produkte ushqimore që prishen 

shpejt. Për ruajtjn e tyre zbatohen mënyra të ndryshme kimike e fizike. 

 Metoda fizike janë pasterizimi, sterelizimi, trajtimi me ultravalë etj. 

 Metoda kimike janë trajtimi me antibiotic, acid benzoik, formalinë, dioksid squfuri, jone 

argjendi, dioksid karboni etj. 

 Përdorim më të gjëërë ka pasterizimi, me synim që temperaturat e larta të frenojnë 

veprimtarinë jetësore të mikrogjallesave dhe enzimave. 

 Mënyra e pasterizimit varet nga skema teknologjike e fabrikës nëse aja është e 

pandërprerë, pastreizimi bëhet ne pasterizator me pllaka( si pasterizatoret që shpjegohen në 

teknologjinë e qumështit) n` ttemperaturerreth 80ᵒC për 1-3 min dhe `që këtej lëngu kalon në 

makinën mbushëse, ku mbushen shishet, ose kutitë prej kartoni të parafinuara. 

 Kur linja e prodhimit është e ndërprerë, lëngu pasterizohet në pasterizator t hapur, të cilet 

ngrohen me ujë të nxehtë ose avull, që qarkullon në këmishën e tyre ose nëpër serpentine 

.Brenda tyre vendosen koshat prej teli me shishet e mbushura me lëng deri afër grykës .Prametrat 

e këtij pasterizimi janë : temperature 70-75ᵒC, kohe 20-30 min. Pastaj shishet mbyllen 

hermetikisht ( me dorë ose makinë). 

 Shishet me lëngë mund të pasterizohenedhe të mbyllura , por duhet pasur kujdes që të 

mos shpërthejne kapakët. 

 Metoda kimie e përdorur më shumë është ajo e konzervimit me dioksid aqufuri në masën 

0.70-0.20% . Kjo përdoret për konzervimin e lëngut të rrushit. 
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 Konservues kimik është edhe dioksidi I karbonit, prania e të cilit në masën 1,5% në 

temperature të zakonshme (rreth 75ᵒC) dhe me trysni 0,7 Mpa, frenon fermentimin e lëngut. 

Dioksidi I karbonit e gazon lëngun, gjë që e bënë atë më të shijshëm dhe më të freskët në pirje. 

 Lëngjet ruhen në mjedise me temperature deri në 15ᵒC, të ajrosura dhe të errëta. Rujtja në 

temperature mbi 15ᵒC sjell ndryshime në shijen dhe ngjyren e lëngjeve. 

 

Pyetyje  

Si klasifikohen lëngjet? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Përshkruani skemën tëknologjike të përgatitjes së lëngjëve?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse themi se ngrohja lehtëson nxjerrjen e lëngut? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Me ҫ’metoda kthjellohen lëngjet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si bëhet filtrimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’kuptoni me kupazhim? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Bëni krahasimin ndërmjet pasterizimit të lëngjëve që prodhohen në linjë të pandërprerë 

dhe lëngjëve në linjë të ndërprerë?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3.1.Pijet freskuese. Skema teknologjike e prodhimit të tyre 
 

 Pijet freskuese janë pridukte ushqimore që përmbajnë : uje, dioksid karbon, sheqer, 

esenca dhe shtesa ushqimore. 

 Vendin kryesor për pije freskuese e zë grupi I kolave, esenca e të cilave përbëhet nga 

kafeina dhe karameli. Ky grup ka “pushtuar” çdo treg të botës . Ndër to , më e popullarizuar 

është koka-kola, e cila ne kohën e Luftës së ftohtë ( pas Luftës së Dytë Botërore) u quajt një nga 

armët më efikase të diversionit ideologjik të SHBA në shkallë botërore.Sot, konsumin botëror I 

koka-kolës është mbi 50 milion shishe në ditë. 

 Pije të tjera të kësaj kategorie me senca, pjesërisht ose plotësisht sintetike janë : Pepsi-

kola, Fanta, &-up, Sprajt, Riko etj. 

 Shumë prodhes kanë formulen e tyre të esencës ose të aromës bazë prandaj dhe gama e 

produkteve të gazta është më e gjërë. 

 Meqë të gjitha pijet freskuese përmbajnë gaz (diosid karboni), emir I përgjithshëm I tyre 

është gazoza. 

 

 Përbërja  e gazozave 

 Faktori kryesor, që përcakton ecurinë e pijeve freskuese në treg është shija. Kjo përftohet 

nga balancimi ndërmjet thartirës dhe ëmbëlsin dhe hidhësinë, aromës, kthjelltësisë, freskisë etj. 

Të gjita këto cilësi të shijës së pijeve freskuese u detyrohen përbërësve të saj.Uji, natyrisht I 

pijshëm, mund të jetë I zakonshëm ose me përmbajtje kripërash minerale, të cilat ndikojnë në 

shijen e pijeve.Uji duhet të jetë patjetër I zbutur. Uji me fortësi të përkohshme të lartë shkakton 

turbullimin e pijeve (pas sterelizimit).  

Gjithashtu pranis në sasi të madhe  e kriprave  te metaleve alkalino-tkësore është e dëmshme, 

sepse gjat karbonatimit do te percipitojnë karbonatet e tyre.Dioksidi I karbonit është përbërësi 

kryesorë që u jep efektin freskues dhe zgjat Kohen e ruajtjes së pijeve( në masën 4 g/l, dioksidi I 

karbonit shfaq veprimin bakterostatik). Shumica e gazozave përmbajnë 4-8 g/l dioksid 

karboni.Sheqeri përdret në trajtë sakarozi ose sheqeri invert( glukozë ose fruktozë) në masë 90-

100 g/l. Në gazozat dietikesheqeri zavendësohet me zahainë. 

Shtesa te acideve ose të kriprave. Si acide përdoren kryesisht acidet: citric, tartrik, dhe malik, të 

cilët ndodhen në fruta . Shpesh përdoret dhe acidi fosforik e benzoik. Këta luajn rol të 

rregulluasit të shijes së thartë përshkak të vetive tarnpon që zotërojnë. Veprimi I tyre acid frenon 

veprimtarinë jetësore të mikrogjallesave.Esenca dhe aromat janë faktori vendimtar që 

përcaktojnë shijen e gazozës si dhe emrin e saj. Kështu kemi: - Kolat, të cilat përmbajnje një fare 
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sasie kafeine dhe karamelin ngjyrues.- Pijet e tipit UP tek të cilat përdoren ekstrakte agrumesh 

psh ekstrakt limoni, portokalleje etj. 

- Tonikët, të cilët përmbajnë sasi të bollshme alkaloidi kaninë. 

Shtesat janë një numër I pallogaritshëm substancash që përdoren në përputhje me cilësitë 

organoleptike të dëshiruara të gazozës kështu p.sh disa lloje amidni ose dekstrinash përdoren si 

reashës, për të rritur veshtullinë e lëngut, si dhe aftësinë gazëmbajtëse të tij.Agjentët turbullues 

përoren për të krijuar përshtypjen , se në lëng ka grimca frutash.Alkaloidet përdoren për tu dhënë 

shije të hidhur lëngjeve ose veprim nxitës në sistemin nervor.Mund të shtohen edhe 

vitmina(zakonisht acid askorbik) për të rritur vlerën ushqimore etj.Proces teknologjik I 

përgaditjes së gazozeve 

 

Skemat teknologjike të përgaditjes së gazozave janë të thjeshta dhe impiantet zënë sipërfaqe të 

vogël.P 

ërzierja e lëndëve instore bëhet në enë të posaçme prej materiali të paoksidueshëm. Sipas 

recepturës hidhen në enë: uji, sheqeri, esenca dhe shtesat. Duke përzier pa ndërprerje , supstancat 

e ngurta  treten në ujë . Ngrohja e tretësirës ( nëse kërkohet nga skema teknologjike), bëhet duke 

gurgulluar avull.Tretësira e përftuar ftohet me Freon.Ftohja osht e domosdoshme, sepse ndihmon 

përthithjen e dioksidit të karbonit. Në tretsiren e ftohur deri në 0ᵒC gurgullohet dioksidi I 

karbonit (gaz). 

Përzierja e lëndëve nistore dhe 
përfitimi i tretësirës  

Ftohja 

Përthithja e dioksidit të 
karbonit 

Ambalazhimi 

Sterilizimi  
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Përthithja e dioksidit të karbonit varet nga temperature pH-I dhe përqëndrimi I sheqerit në 

tretësirë.Temperatura e ulët ndikon për mire në përthithjen, kurse aciditeti dhe përqëndrimi I 

lartë vështirësojnë përthithjen.Përthithja e dioksidit të karbonit ose siç quhet gazimi bëhet në 

aparate të quajtur ngopës (saturatorë), në të cilat dioksidi I karbonit gurgullon në tretësirë me 

trysni të lartë. 

Ambalazhimi kryhet në mbushës automatikë ose jo, në varësi të automatizimit të linjës 

prodhuese, e cila varet së pari nga kapaciteti I fabricës.Gazozat ambalazhohen në shishe qelqi, 

shishe plastike ose kuti me flete alumini.Pas ambalazhimit, gazozat sterelizohen në pajisje të 

posaçme me konvejer. 

Sterelizimi bëhet në parametrat minimalë (temperature dhe kohë). Arsyet janë të kuptuesme, si 

dioksidi I karbonit ashtu edhe pH-I ulët( nga procesi I karbonitimit ose prania e acideve, si 

fosforit, tartrik, citric, malik etj.) I bëjnë gazozat mjedise të papëlqyeshme për mikrogjallesat.Për 

gazozat e ambalazhuara në shishe plastike, sterelizohet uji ( me rreze ultravjollcë dhe më rrallë 

me klorim), si dhe hidhet acid benzoik në masë 75 mg/l, si lëndë me masë konzervuese. 

 

3.2. Standardizimi I treguesve të lëngjeve 
 

Treguesi kryesor të lëngjeve janë përmbajtja e sheqerit, tanninës dhe aciditetit.Për gjdo lloj lëngu 

frutash apo perimesh, standarti shtetëror parashtron kërkesat si për treguesit organoleptic (shijen , 

aromen, ngjyren, konsistencën) dhe për ata kimik.Lëngjet , të cilat nuk u përgjigjen këtyre 

kërkesave quhen të cilëësis më të ulët ose jasht standarti. 

Prandaj është e domodoshme të merren të gjitha masat për të bërë korrigjimet përkatëse në 

përmbajtjen e sheqerit, aciditetit etj.Korigjimiet bëhen nëpërmjet kupazhimit, dmth përzierjes së 

një lëngu me tregues të ulët me një lëng tjetër, po të të njejtit lloj me tregues më të lartë ose me 

sheqer në trajtë shurupi.Llogaritjet për kupazhimin bëhen në disa mënyra p.sh me rregullën e 

kryqit, bilancit material të treguesit sheqer-aciditet etj. 

Korrigjimi I sheqerit me rregullën e kryqit. Meqë lëngu I presimit të pare përmban më shum 

sheqer se sa nga sa e kërkon standarti, përzihet me lëngun e presimit të tret, I cili përmban më 

pak sheqer. Rporti I përzierjes llogaritet me rregullin e kryqit. Sipas këtij raporti, të dy lëngjet 

përzihen në sasi të vogla. Mostra e përfitur analizohet në laborator dhe pasi del që kja mostër I 

plotëson kërkesat e standartit, bëhet kupazhimi I të gjith masës. 

Shembull. Lëngu I presimit të pare të kumbullës përmban 13% sheqer. Sipas standartit lëngu 

kumbullës duhet të përmbaj 12% sheqer. Sa duhet të jet sasia e lëngut të presimit të tretë me 10% 

sheqer, që duhet të przihet 200 l të lëngut të pare? 
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Zgjidhja 

 

Vendosim në krahë të majt njëra nën tjetrën përqindjet e sheqerit të të dy lëngjeve, në mes 

përqindjen e sheqerit që duhet të përmbaj lëngu pas standardizimit. Kryq bëjm zbritjen ( nga 

vlera më e madhe, më të voglën). 

 

    10    1 

      12 

    13    2 

 

Numrat 1 dhe 2 tregojnë përkatësisht pjesën nga lëngu I presimit të tretë që duhet të përzihen në 

ato të lëngut nga presimi I pare, që lëngu I standardizuar të përmbaj 12% sheqer. 

Dy pjesët e lëngut me 13% sheqer janë 200 l Një pjesë e këtij lëngu do të jetë   200 

litër : 2 = 100 litërPra përzihen 200 l lëng me 13% sheqer me 100 l lëng me 10% sheqer.  

Kjo mënyrë zbatohet në rastet kur të dy lëngjet I kanë të njejt treguesit e tjerë (tanninë, acidet 

etj).2.Korigjimi I përmbajtjes së sheqerit duke shtuar në lëng sheqer, në trajt pluhuri ose shurupi, 

të zier dhe të filtruar. Në këtë rast përdoren receptura të gatshme , si p.sh. 

 

 

 

 

Lloji I lëngut Raporti I përzierjes në pjesë Përqëndrimi I sheqerit 

në shurup, në % 

Lëng 

 

shurup 

Lëng vishnje 

 

60 40 20 

Lëng kumbulle 

 

 

78 19 50 

Lëng thane 70 30 30 
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RM4: Nxënësi përgatit salcën e domates 

 
4. Skema teknologjike e përgatitjes së salcës së domates 

Skema teknologjike e përgjithshme për përgatitjen e salcës së domates është:  

Pranimi 

Përzgjedhja 

Larja 

Copëtimi 

Përvëlimi (zierja) 

Pastrimi 

Përqendrimi (zierja) 

Ambalazhimi                   Sterilizimi 

(për salcën dhe ambalazhe hermetike) 

Ruajtja 

 

Pranimi. Cilësia e domates ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e salcës. Pranohen domate të 

pjekura, të freskëta,pa shenja fermentimi ose mykje. Treguesit e domateve të pranuara duhet të 

jenë: lëndë e thatë mbi 6,5%, sheqer mbi 48%, aciditet nën 8%, mbeturina (cipë dhe farë) nën 

4%. Nuk pranohen domate të prekura nga sëmundje të ndryshme. 

Larja e domateve kërkon kujdes të veçantë. Ato janë pothuajse në takim me tokën dhe si të tilla 

përmbajnë dhe ose baltë dhe shumë papastërti të tjera. Larja bëhet me ujë të bollshëm të 

rrjedhshëm. Gjatë larjes domatet nuk duhet të shtypen dhe dëmtohen, sepse në të kundërt, një 

pjesë e lëndës së thatë kalon në ujin larës dhe rendimenti i salcës do të jetë më i ulët. Larja bëhet 

me makina larëse  të tipave të ndryshëm. Më të përshtatshme janë makinat larëse tip transportues 

me ventilator ose në trajtë dushi.  

Përzgjedhja mund të bëhet para ose pas larjes. Gjatë përzgjedhjes hiqen domatet e prishura, të 

dëmtuara, bishtat të papjekura etj. Nëse rreth bishtit të domates kanë pjesë të gjelbër, kjo duhet të 
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hiqet, kurse pjesa tjetër e domates kalon në përpunim të mëtejshëm. Domatet e papjekura 

grumbullohen në arka dhe lihen në vende të veçanta për t’u pjekur artificialisht. Përzgjedhja 

bëhet nga punëtorë të kualifikuar, të cilët qëndrojnë në të dy anët e transportuesit – shirit, mbi të 

cilin janë vendosur domatet. Cilësia e domateve të pranuara përcaktohet dhe nga sasiae 

mbeturinave pas përzgjedhjes, që zakonisht duhet të jetë 4-5% e masës së përgjithshme. Nëse kjo 

sasi është mbi 5%, domatet e pranuara janë të cilësisë së dobët. 

Copëtimi është operacion i domosdoshëm dhe lehtëson daljen e lëngut nëpërmjet shkatërrimit të 

tulit. Në linjat bashkëkohore të prodhimit të salcës, gjatë coptimit bëhet njëkohësisht dhe heqja e 

farave (pasirimi). 

Përvëlimi është operacion tepër delikat, prandaj duhet t’i kushtohet kujdes. Gjatë përvëlimit indi 

i domates së coptuar zbutet dhe protopektina shpërbëhet në pektinë. Kështu, shkëputja e tulit nga 

cipa lehtësohet dhe si rrjedhim pasirimi do të bëhet më shpejt dhe më mirë. Shpërbërja e 

protopektinës në pektinë arrihet kur zierja bëhet në temperaturë 85-90°C për kohë të shkurtër. 

Nëse zierja bëhet ne temperaturë 70°C për kohë të gjatë, pektina e përftuar shpërbëhet deri në 

acid poligalakturonik dhe alkool metilik ( substancë e helmët.). Përfitimi i pektinës është i 

domosdoshëm, sepse kjo e lidh salcën dhe i jep pamje dhe shije të mirë. Salca, që nuk përmbanë 

pektinë, ka pamjen e një mase të ҫarë në shtresa shtresa (pse copa-copa), dhe lëngu i saj fillom të 

dalë në sipërfaqe. Përvëlimi luan dhe rolin e pasterizimitparaprak, sepse asgjëson një pjesë të 

mirë të mikrogjallesavë (përveҫ sporeve dhe baktereve termorezistuese) të pulpës së domates. 

Gjithashtu, përvëlimi ndikon në ruajtjen e ngjyrës dhe vitaminës C të domates, duke shkatërruar 

enzimat dhe polifenoloksidazë dhe askorbinatoksidazë. 

Pyetje  

Përshkruani skemën teknologjike të përgatitjes së salcës së domates? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat janë kushtet e pranimit të domates si lëndë nistore?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’kujdes tregohet në larjen e domateve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse themi se përvëlimi është operacion delikat? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’synime ka përvëlimi i masës së domates së coptuar?\ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’rol luan pektina në cilësinë e salcës së gatshme? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.1. Pasirimi dhe përqendrimi 
 

Pasirimi. Qëllimi i pasirimit është që lëngu i domates para përqendrimit, të pastrohet sa më mirë 

nga farat dhe grimcat më të imëta të cipave. Pasirimi kryhent në të njejtat kusbhte dhe makineri 

(pasirka), që përdoren për pulpën e frutave për marmelatë në linjat moderne të prodhimit të 

salcës, pasirimi bëhet në tri shkallë. Në shkallën e tret vrimat e pasirikës janë shumë të vogla (0,-

0,4 mm). Lëngu i domates del prej tyre shumë i pastër dhe homogjen. Sasia e mbeturinave pas 

pasirimit arrin në masën 3,5-4%. Mbeturinat duhet të jenë krejtësisht të thata, në të kundërt, kur 

ato përmbajnë lagështirë, arrijmë në përfundimin se pasirkat nuk kanë punuar mirë. Gjatë 

pasirimit duhet bërë kujdes, që lëngu i domates të jetë me temperaturë rreth 80°C dhe të mos 

mbahet gjatë në rezervuarin e grumbullimit. Mbajtja për kohë të gjatë, edhe në temperaturë 30-

40°C, ndihmon zhvillimin e proceseve fermentatuese, që rritin aciditetin e salcës. 

 Përqendrimi është operacioni që e kthen lëngun e domates në salcë, nëpërmjet largimit 

(avullimit) të pjesës më të madhe të lagështirës. 

 Sipas përmbajtjes së lëndës së thatë, salca mund të jetë:  

1. Salcë me 18-22% lëndë të thatë, e përqendruar një herë. 

2. Salcë me 22-24% dhe 28-30% lëndë e thatë, e përqendruar dy herë. 

3. Salcë me 33-55% dhe 35-38% lëndë të thatë, e përqendruar tri herë. 

4. Pastë me 55-60% lëndë të thatë. Kjo nuk trajtohet me kripë, sepse është mjaft e 

qëndrueshme ndaj mykut 

Lëngu i domates përqendrohet në dy faza për këto arsye:     

a) Që lëngu i domates të arrij përqendrimin e duhur duhet të zvogëloj vëllimin 6-8 herë. Kjo 

kërkon kohë të gjatë dhe temperaturë të lartë. Por, temperatura e lartë lejohet vetëm në 

fillim të përqendrimit, kur lëngu ose pulpa përmbanë sai të madhe lagështire. Kjo është 

faza e parë, në të cilën përqendrimi bëhet në temperaturën 80-90°C. Në këto kushte 

përqendrimi, salca del me cilësi të mirë. 

b) Zvogëlimi i vëllimit të pulpës pas përqendrimit të parë lehtëson dhe shkurton punën për 

fazën e dytë të përqendrimit, i cili bëhet në aparate me zbrazëti që kanë nxehtësi të vogël. 

Faza e parë e përqendrimit quhet parapërqendrim. Në përfundim të kësaj faze, lënda e 

thatë e pulpës së domates ngq 5-6% arrin në 16-18%.  

Parapërqendrimi bëhet në kazan të hapur me këmish avulli, të pajisura me gypa bakri në formë 

spiraleje, ku qarkullon avull me trysni; ose aparate me zbrazëti, gjithashtu të pajisur me gypa në 

formë spiraleje, nëpër të cilën qarkullon avulli me trysni. Në haosirën ndërmjet gypave qarkullon 
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pulpa e domates. Për të menjanuar djegjen e pulpës (ciknosjen e salcës), temperatura në hapsirën 

ndërmjet gypave duhet të jetë nën 62-72°C.  Meqë pulpa e domates është mjedis i përshtatshëm 

për zhvillimin e mikrogjallesave, parapërqendrimi bëhet sa më shpejt, që tq shmangen proceset 

fermentuese.  

Përqendrimi. Pulpa e domates me 15-18% lëndë të thatë kalon menjëher në aparatin me 

zbrazëti. 

Kujdes! Trysnia e avullit në këmishën e aparatit me zbrazëti të mos rritet menjëherë, sepse një 

rritje e tillë sjell ngritjen e menjëhershme të temperaturës. Rritja e menjëhershme e temperaturës 

shkakton përzhitje të pulpës, d.m.th. formimin e ciknës, cipës së djegur. Një gjë e tillë, jo veq që 

keqëson treguesit organoleptik të salcës, po ul dhe përcjellshmërinë e nxehtësisë. Kjo zgjat 

kohën e përqendrimit. 

Përqendrimi në aparatet me zbrazëti bëhet në temperaturë mesatarisht 55°C. Salca e përqendruar 

mbi këtë temperaturë do të ketë ngjyrë të errët dhe shije jo të këndshme. 

Përqendrimi përfundon kur përmbajtja e lëndës së thatë të salcës i përgjigjet kërkesës së 

standardit. Kontrollli për përmbajtjen e lëndës së thatë bëeht si të marmelata, reҫeli etj. Edhe për 

prishjen e zbrazëtisë dhe nxjerrjen e salxës nga aparati me zbrazëti, veprohet si te produktet që 

përmendëm. 

 Këshillohet që salcës, para se të nxirret nga aparati me zbrazëti, ti ngrihet temperatura në 90-

95°C për ta mbrojtur nga proceset fermentuese para ambalazhimit dhe sterilizimit. Nëse salca do 

të përgatitet me kripë, kjo hidhet në aparatin me zbrazëti në masën 4-10%, para se të përfundoj 

përqendrimi. Pasi hidhet kripa, salca zihet edhe për 10-15 min, që ajo të tretet dhe të shpërndahet 

njëtrajtësisht. Në figurë jepet skema e aparatit me zbrazëti me veprim të dyfisht, kur pulpa 

përqendrohet dy herë 

 

Figure 26Aparati me zbrazëti me veprim tëdyfishtë. 1. Parapërqendruesi, 2. Përqendruesi i parë, 3. Përqendruesi i dytë. 
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Pulpa e domates me 5-6% të lëndës të thatë hynë në parapërqendruesin 1, ku përqendrohet deri 

në 15-18%. Prej këtej kalon në përqendruesin e parë dhe pastaj në të dytin. Në fund kalon në 

makinën mbushëse 

Pyetje  

Pse lëngu i domates duhet pasiruar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si ndikon përqendrimi në cilësinë e salcë së domates? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si do të vepronit për të menjanuar përzhitjen e pulpës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.2. Ambalazhimi. Sterilizimi. Ruajtja dhe defektet e salcës 
 

Salca e domates ambalazhohet në voza druri ose plastike, në kuti teneqeje,në kavanoza ose 

shishe qelqi me grykë të gjerë dhe në tubeta. Në voza ambalazhohet salca me kripë (4-10%). 

Slaca duhet të ngjishet mirë, të mos krijohen boshllëqe, në të cilat hynë ajri. Kjo mënyrë 

ambalazhimi përdoret në punishtet, në të cilat salca prodhohet në rrugë artizanale. 

 Në fabrikat me linja moderne të prodhimit të salcës, salca nga përquesi i fundit (mund të jetë i 

dytë ose i tretë) kalon në një pasterizator horizontal, ku ngrohet deri në 85°C dhe, që këtej në 

makinat automatike për mbushje dhe mbyllje hermetike. Pastaj ambalazhet me salcë kalojnë në 

autoklavë, ku sterilizohen në temperaturë 95-105°C. Koha e sterilizimit ndryshon në varësi të 

salcës dhe madhësisë së ambalazhit. Operacionet tjera të sterilizimit janë të njejta me konservat e 

sterilizuara të perimeve. Ruajtja bëhet në depo të pastra, të ajrosura dhe të thata, në temperaturë 

nën 20°C. Të metat kryesore që vërehen në salcën e gatshme janë këto: 

 Prania e farëzave dhe cipave, është pasoj e pastrimit jo të rregullt. Kjo ndodh kur vrimat e 

sitës së pasirkës kanë diametër të madh ose kur sitat ҫahen gjatë punës. Kjo e metë 

menjanohet, nëse punëtorët e pasirimit e kontrollojnë gjendjen e lëngut që del nga pasirka 

gjdo 10min. Kur lëngu ka farëza ose cipëza, ndalohet pasirka dhe merren masat e 

nevojshme. 
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 Prania e copëzave të djegura në salcë. Kjo dëshmon se përqendrimi është bërë në 

temperatura të larta (në aparatet me zbrazëti mbi 55°C). Ciknosja shmanget po të 

zbatohet me rreptësi regjimi i punës në aparatet me zbrazëti. Pas ҫdo zbrazjeje të aparatit 

kontrollohet “këmisha e avullit” (gypat në formë spiraleje) dhe shkalla e zbrazëtis. Kur 

vihen re copëza të ngjitura nëpër gypat ngrohës, ata pastrohen me kujes dhe rifillon puna. 

 Djegja e salcës pas nxjerrjes. Zakonisht, kjo ndodh kur salca futet në ambalazhe me 

përmasa të mëdha. Meqë ajo ka temperaturë të lartë dhe ftohet ngadalë, sheqeri fillon të 

karbonizohet. Një salcë e tillë ndryshon ngjyrën dhe merr një shije të keqe (mbanë erë 

djegësire). Për të menjanuar këtë të metë, këshillohet salca të ambalazhohet në voza me 

nxënësi deri në 50-100kg. Kur ambalazhet janë më të mëdha, këshillohet që salca, 

paraprakisht të ftohet deri në temperaturën 40°C, pastaj të ambalazhohet. 

 Shfaqja e mykut. Shkaqet e mykjes së salcës janë të shumta, p.sh. mbushja e 

ambalazheve me salcë të ftohtë,mos ngjeshja e salcës në ambalazh, mbyllja jo e puthitur e 

ambalazhit, kur kripa nuk shpërndahet njëtrajtësisht në të gjithë masën e salcës, ruajtja e 

salcës në vende me lagështirë etj. Shmangia e mykjes lidhet me zbatimin me rreptësi të të 

gjitha operacioneve të procesit teknologjik, e veҫanërisht, të kushtëve të ambalazhimit 

dhe ruajtjes së salcës, dhe mbajtjes së higjiesnës në të gjitha mjediset e prodhimit. 

 

Pyetje  

Si ambalazhohet salca ne kushte të prodhimit artizanal dhe atij industrial? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’të meta vërehen në salcë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’është ciknosja dhe si mënjanohet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si do të vepronit për të shmangur mykjen e salcës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Në ҫfarë kushte ruhet salca? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Në ҫfarë kushte sterilizohen ambalazhet me salcë?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

4.3.Bilanci material në prodhimin e salcës. Njehsimi i normativës së 

harxhimit të lëndës nistore dhe njehsimi i rrezes së salcës 
 

Për të njehsuar normativën e harxhimit të lëndës nistore dhe të rrezes së produktit të gatshëm, 

duhet të njohim bilancin material të prodhimit. Me normativë të harxhimit të lëndës nistore 

kuptohet sasia e lëndës nistore që harxhohet për njësi të produktit të gatshëm. Me rreze shprehet 

sasia e produktit të gatdhëm që përftohet nga njësia e lëndës nistore. Bilanci material në 

prodhimin e salcësh shprehet: Lënda nistore (domate) = Produkti i gatshëm (salcë) + mbeturina. 

Për ta shprehur bilancin material (në masë, ton ose kilogram), duhet të njohim përqendrimin e 

lëndës së thatë (në masë), të lëndës nistore, të produktit të gatshëm dhe sasinë (masën) e 

mbeturinave. Shënojmë me G₁ sasinë e lëngut të domates me përqendrim C₁, që do të duhet për 

të përftuar 1ton salcë me përqendrimin C₂. Nëse gjatë procesit nuk ka humbje, bilanci material 

do të jetë: 

1000 * C₂ = G₁ C₁   Atëherë, sasia e lëndës nistore do të jetë: 

 ₁  
      ₂

 ₁
 

Por humbjet në prodhim janë të pashmangshme. Prandaj, me h₁  shënojmë humbjet në masë të 

lëndëve të thata. Atëherë, nga sasia e lëngut të domates G₂, që duhet për të prodhuar 1t salcë, 

zbritet sasia e lëndëve të thata të humbura (G₂ - h₁). Bilanci material do të jetë: 

G₁ = G₂ - G₂h₁ = G₂ (1 - h₁) 

Dhe 

t në ₂  
 ₁

   ₁
   Dimë se      ₁  

      ₂

 ₁
 

Atëherë:            ₂  
      ₂

        ₁
 

Por, humbje prodhimin e salcës nuk janë vetëm h₁ (d.m.th. vetëm në një operacion), por në disa 

operacione të procesit teknologjik, të cilat i shënojmë me h₂, h₃.................hn  

Si përfundim, bilanci material do të jetë:  
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1000 * C₂ = G₂ x (1 - h₁) x (1 – hn) x C₁ 

Nga kjo formulë del normativa e harxhimit të lëndës nistore G₂:  

 ₂  
      ₂

                        ₁
 

E shprehur në kilogram. Rrezja e produktit të gatshëm për 1 t lëndë nistore njehsohet nëpërmjet 

bilancit material: 

Gp * C₂ = 1000 x                         ₁ 

   
                               ₁

 ₂
 

Ku: Gp është sasia e produktit të gatshëm ëe përftohet nga ë t lëndë e nistore e shprehur në 

kilogram. 

Shembull: Të përcaktohet normativa e harxhimit të domateve dhe rrezja për 1 t salcë e 

përqendrim në masë 0,30, nëse përqendrimi i lëndëve të thata në masë të domateve është 0,055 

dhe humbjet gjatë procesit teknologjik janë si më poshtë: në pranim 0,033, në larje 0,08, në 

përzgjedhje 0,05, në pasirim 0,06, në ambalazhim 0,005, skarcitet dhe sterilizim 0,025. 

Zgjidhje: Njehsojmë normativën e harxhimit të lëndës nistore (domates) për 1 t salcë, nëpërmjet 

formulës që doli nga bilanci materi: 

 ₂  
      ₂

                        ₁
 

   
          

                                                             

            

Rrezen e prodhimit e njehsojmë me formulën: 

   
                               ₁

 ₂
 

Zëvendësojmë: 

   
                                                         

    
 

Gp = 149,2 kg salcë/1t domate. 

Ushtrim:  
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Përcaktoni normativën dhe rrezen e salcës së domates me përqendrim në masë 0,40, nëse 

përqendrimi në masë i lëndës së thatë në domate është 0,055 dhe humbjet në procesin 

teknologjik janë: në pranim 0,025, në larje 0,088, në përzgjedhje 0,04, në pastrim 0,05, 

humbje të tjera 0,005. 

 

RM5: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon marmelatën 

 
5. Konservimi ifrutave dhe perimeve me anë të 

përqëndrimit të lëndës së thatë 

 

5.1.Thelbi I procesit të konzervimit të frutave dhe perimeve me anë të 

përqëndrimit të lëndës së thatë 
 

Konservimi I frutave dhe perimeve me anë të përqëndrimit të lëndës së thatë bazohet në parimin 

e osmoanabiozës. Në këtë rast, ndodhë osmoza e ndërsjellt të cilën do ta shpjegojm me një 

shembull të thjeshtë.Në një enë me ujë zhytim një gyp qelqi, njërën anë të të cilit e mbyllim me 

një membrane gjysmë përshkuese. Gypin e mushim me tretësir ku kemi tretur një supstanc me 

ngjyrë. Pas një far kohe vërejm se uji I enës ka marr ngjyrën që ka tretësira e gypit. 

Ç’ka ndodhur? 

Përqëndrimi I tretësirës së gypit është më I madh nga ai i ujit kështu lind trysnija osmotike, e cila 

shfaqet në paretet e membranit gjysmë përshkuese. Molekulat e ujit janë më të vogla nga 

molekulat e supstancës që ndodhet në tretësiren e gypit. Me që membrane nuk prshkohet nga 

molekula të mëdha, ndodh shpërhapja e ujit në drejtim të gypit. Kjo shpërhapje do të vazhdoj 

derisa të barazohet përqendrimi mbrenda dhe jasht gypit, d.m.th. deri sa trysnija osmotike e enës 

dhe e gypit të bëhen të njejta.Pra, rrjedhja e ujit bëhet nga jasht mbrenda. Por mund të ndodh 

edhe e kundërta. Kur përqëndrimi u tretësirës së enës është më I mdh se ai I gypit, uji I gypit 

bashk me molekulat e vogla do të rrjedh në drejtim të enës, d.m.th nga mbrenda-jasht. 

Përqëndrimi i enës së that në këto lloje konzervash arrihet nëpërmjet dy veprimeve. 

1. Avullimit të pures së frutave e perimeve në kushte zbrazëtie (d.m.th zierje në temperature 

70-80ᵒC ). 

2. Shtesës  së sheqerit ose të kripës së gjellës . 
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Produktet që konzervohen në këto kushte janë : marmelata , reqeli, shurupet , salsa e domates 

etj.Dukurit fizike që zhvillohen gjat përgaditjes së këtyre pridukteve janë : avullimi dhe 

shpërhapja e ndërsjellt si pasoj e rritjes së trysnis osmotike.  

Konkretisht si ndodh dukurija e shpërhapjes së ndërsjellt në këto produkte, d.m.th kalimi I 

sheqerit nga shurupi në tulin e frutave dhe perimeve , dhe lëngut qelizor të indeve të frutave dhe 

perimeve në shurup ( në mjedisin që ato I rrëthon ). 

Frutat ose perimet ziejn në sheqer ose tretësir sheqeri (shurup) në temperature 75-80ᵒC . Në këëto 

kushte membrane e qelizave të indeve të frutave që ka aftësi gjysmë përshkruese , e humbet këtë 

aftësi. Gjithashtu qelizat e citoplazmës mpiksen . Përshkak të avullimit të përmbajtjes së sheqeri, 

lënda e that e shurupit rritet mjaft, d.m..th rritet trysnija osmotike e tij. Kështu, trysnija osmotike 

e shurupit do të jetë më e lartë nga trysnija osmotike e lëngut qelizor të indeve të frutave . Për 

pasoj fillon të veproj dukurija e shpërhapjes së ndërsjellt . Lëngu qelizor I indeve të frutave 

bashk me përbërësit e tretur në të (proteina, kripra minerale, vitamin etj ) kalon në shurup dhe 

njëkohësisht sheqeri kalon nga shurupi në qeliza e indeve të frutave. Shpërhapja vazhdon deri sa 

të barazohen përqëndrimet në të dy mjediset (mjedisi ii jashtëm-shurupi, dhe mjedisi I 

mbrendshëm-lëngu qelizor). 

Tretësirat me mbi 65% sheqer kanë trysni osmotike mbi 35 MPa . Në kushte të tilla veprimtarija 

jetësore e sakaromiceteve dhe e disa bakterieve pezullohet. Për të azgjesuar veprimtarin jetësore 

të kërpudhave, përqëndrimi I sheqerit duhet të arrij 70-85% . Prandaj në produkte si marmalata 

zakonisht përmban 55 deri 65% sheqer, për të shmngur veprimtarin jetësore të mikrogjallesave 

sipërfaqësore është e domosdoshne që në sipërfaqe kjo të krijoj një cip të that.  

Sakaromicetet osmofile (Osmofile janë ato që zhvillohen edhe në mjedise me përqëndrim të lart 

sheqeri) shkaktojnë fermentim alkoolik edhe në produkte me mbi 65% sheqer. Në këto raste , 

gazet që përftohen gjatë fermentimit thyejnë kavanozat. 

Në frutat dhe perimet e konzervuara sipas parimit të osmanabiozës ka rendësi shpejtësija e 

zhvillimit të shpërhapjes së ndërsjellë. Factorët që ndikojnë janë të shumt, si : shkalla e 

përqëndrimit të shurupit , temperature e zierjes , madhësija e copave të produktit (shkalla e 

copëtimit të tyre), ndryshimi nëpërmjet përqëndrimit të mjedisit rrethues(shurupit) dhe ati të 

mjedisit të mbrendshëm ( lëngut qelizor),përzierja e tij etj. Në përgjithësi, shpërhapja e ndërsjellt 

është procesi I ngadalt që kërkon kohë për tu zhvilluar . Kjo ndodh sepse shpërhapja zhvillohet 

shkall-shkall. Fllimisht zhvillohet në qelizat sipërfaqësore të indeve të produktit, pastaj në qelizat 

që ndodhen në thellësi . Temperatura e lartë zierja në 75 deri 80ᵒC në kushte zbrazëtije shpejton 

shpërhapjen , përzierjen e produktit me sheqerin, mpiks proteinat, dhe bënë që membrane 

qelizore të humbasin aftësinë gjysmë përshkruese. 

 

Pyetje  
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Si do ta shpjegoni parimin e osmoanabiozës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si arrihet rritja e përqëndrimit të lëndës së thatë në produktet: marmelatë, reҫel, salcë?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si ndikon përqëndrimi i lartë i sheqerit në veprimtarinë jetësore të mikrogjallesave? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse marmelata duhet të formojë një cipë të hollë në sipërfaqe? 

 

 

5.2. Skema teknologjike e prodhimit të marmelatës. 
 

6.  

7.  

8.        

9.         Mbeturina 

10.  

11.  

12.   

13.            (sheqer, pektinë, acid) 

14.   

15.  

16. Figure 27 Skema teknologjike e përgatitjes së marmelatëes 

 

 5.3.Aparati me zbrazëti , ndërtimi dhe funksionimi I tij 
 

Marmalata përfitohet nga tuli  dhe nga lëngu I frutës duke e zier me sheqer.  

Në marmalat forma e frutës nuk ruhet , por është në trajtë brumi marmalata e thjesht përgaditet 

prej një frute , kurse marmalata e përzier prej dy ose më shumë frutash, dhe ndryshon nga e para 

Lënda nistore Pranimi  Përzgjedhje  Larje Copëtim 

Zierje Pastrim Përqëndrim Ambalazhi

m 

Ftohja 

Mbyllja Ruajtja 
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nga paraqitja dhe shija. Më shumë parapëlqehet marmalata e përzier sepse është më e shijshme 

dhe ka aromë më të mire. Oërzierja e frutave 

bëhet në raport të caktuar, për të siguruar 

treguesit orgaoleptik të produktit të gatshëm . 

Marmalata mund të jetë e xheluar ose jo. 

Maramalata e xheluar është e lidhur mir dhe e 

ruan formën . Aja nuk ngjitet nëë thik kur 

pritet dhe është elastike. Xhelimi sigurohet kur 

elementët që e shkaktojnë (sheqeri, pektina, 

acidi) janë raporte të caktuara : sheqer 54-

60%, pektina 0.5-1.5% dhe acid 1%. Po të 

prishet ky raport , sidomos ndërmjet sheqerit dhe acidit, xhelimi nuk bëhet I plotë . 

Për ta arritur këtë raport fruta përzgjidhen në 

mënyrë që ti përmbajn këto elemente me 

përqindjen që kërkon xhelimi, (përjashtim bën 

sheqeri, pjesa më e madhe e të cilit hidhet 

artificjalisht ). Pektina sigurohet duke përdorur 

mollë të cilat janë të pasura me këtë supstancë . 

Acidi sigurohet duke përdorur fruta të tilla si 

kumbulla , thana etj.Në munges të këtyre frutave 

hidet ndonnjë acid organik (citrik, tartrik etj.). 

Marmelata e pa xheluar është një masë e përqëndruar në trajtë burimi, që nuk e ruan formën dhe 

nuk është elastic. 

Teknologjia e përgaditjes së marmalatës është sa e thjesht, aq edhe delicate. Kujdes I veçant I 

kushtohet përcaktimit të recepturës 

 

 
Figure 28Aparati me zbrazëti 1. Vakummetri, 2. Termometri, 3. Ventili i ajrit, 4. Ventili i 

ngarkimit, 5. Ventili i shkarkimit, 6. Përziersja, 7. Dritare kontrolli, 8. Derë, 9,10. Ventila 

për avullim, 11. Kondensator 
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Ruajtjes së parametrave gjatë zierjes. Operacionet:përgaditore: pranimi, përzgjedhja, larja dhe 

copëtimibëhen si në përgatitjen e lëngjeve,duke ruajtur veçorit për secilin llojtë frutve.Frutat e 

coptuara gjat zierjeskthehen në një mastë qullët dhe të butëqë quhet pulp ose pure. Në prodhimin 

e marmelatës në mënyrë artizanale(mepakicë)zierja bëhet nëkazane bakri me  këmishë, në të 

cilën qarkullon uji I nxeht ose avull. 

Për marmalatën e prodhuar në kushte industrial pureja zihet në aparate të posaqme të quajtura 

aparate me zbrazëti (fig.28). 

Në këtë apparat zierja bëhet me zbrazëti, prandaj temperature e zierjes është në kufijt 70-

80ᵒC.Kështu sigurohet deri- diku ruajtja e vitaminave.  

Aparati ka y pjesë afersisht sferike: kazanin e zierjes me këmish, në të cilen kalon avulli I 

nevojshëm përzirjen e pures dhe pjesën e sipërme që quhet kupola e avujve, sepse këtu 

grumbullohen avujt që përftohen nga zierja e puresë.  

Të dyja këto pjesë janë prej bakri ose qliku të paoksidueshëm. Vakummetri (1) dhe termometri 

(2) janë paisje që matin përkatësisht zbraztin dhe temteraturën .Nëpërmjet ventilit të ngarkimit 

(4) hynë në apparat pureja e frutave dhe shurupi . Nga ventili I shkarkimit(5) zbrazet marmalata. 

Nga ventili 9 (0 hyn avulli I nevojshëm për zierjen e puresë dhe nga ventili 910) shkarkohen 

avujt që përfitohen nga zierja. Këta avuj nëpërmjet një gypi kalojnë në kontenzuesin (11). Pompa 

e zbrazëtis (12) thith në mënyr të vazhdueshme ujin që kërkohet në kontenzuesin (11). Kështu 

shpejthet largimin I avujve dhe në apparat krijohet zbrazëti . 

Para se të vihet në punë aparati, kontrollohet nëse është I pastër dhe në rregull nga ana teknike. 

Pastaj mbyllen të gjith ventilat që të mos ketë shfryrje. Në të kundërt , nuk krijohet zbrazëti dhe 

zierja zgjat mbi afatin e caktuar. Vihen në lëvizje pomat e zbrazëtis dhe dërgohet ujë në 

kontenzues. Kur vakummetri tregon vlerën 0.4 fillon ngarkimin I aparatit në pure dhe lëshohet 

avulli I nevojshëm për zierjen e saj. 

Ndërkohë përzierësja lopatë është vënë në lëvizje. Kur marmelata është gati, procesi ndërpritet, 

duke prishur së pari zbrazëtin, duke vepruar kështu: ndërpritet dërgimi i ujit në kondensues dhe i 

avullit në aparat. Pastaj, zbrazet marmelata me vetërrjedhje ose shtyhet me ajër me trysni, që 

dërgohet në aparat. Përziersja ndalet pasi të jetë zbrazur e gjithë marmelata.  

Ndërkohë, hapet dera e zbrazëtisë për të kontrolluar aparatin nga brenda. Nëse fundi i tij është i 

pastër d.m.th. është zbrazur e gjithë marmelata, mund të fillohet zierja e pjesës tjetër të puresë. 

Në të kundërt aparati pastrohet me shumë kujdes. 
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 5.4. Përpilimi I recepturës së marmelatës 
 

Para se të fillojm përgaditjen e mermelatës duhet përpiluar receptura. Përcaktimi I sakt I 

recepturës ndikon drejtpërdrejt në cilësin e marmelatës .  

Paraprakisht duhen këto të dhëna : Përmbajtja e lëndës së that dhe sheqerit në marmelatFrutat 

ose llojet e frutave që do të përdorenPërmbajtja e lëndës së thatë dhe e sheqerit me purenë e 

frutës ose të frutave që do të përdoren. 

Shembull. Do të përgaditet marmelata molle me 70% lënd të that . Pureja e mollës përmban 15% 

lënd të that. Në të do të hidhet 50% sheqer . Të gjendet sasia e pures ne kg që duhet të prodhohet 

100kg mermelat. 

Zgjidhja  Marmalata do të përmbaj 70% lëndë të that , 50% e saj e përbër . 

Kur marmalata bie në fund të gotës së një mas e tërë kuptojm se xhelimi do të bëhet në rregull. 

Në të kundërt kur marmelata shpërndahet në ujë , kuptojm se aja nuk do të xhelohet mire. 

Shkaqet janë dy : ose receptura nuk ka qenë nëë rregull ose procesi teknologjik nuk është zbatuar 

siç duhet në të gjitha operacionet . 

Proceset kimike që ndodhin gjat zierjes së  pures janë : 

Invertmi I sakarozit ne glukozë dhe fruktozë në sajë të acideve që përmbajn frutat.Ku sheqeri 

invert përbën 30% të sakarozit marmelata nuk sheqeroset. 

C12H22O11  C6H12O6      + C6H12O6 

Sakarozi  glukozë  fruktozë 

Shpërbërja e protopektinës në pectinë. 

Marmelata ambalazhohet në arka, kavanoza, kuti kartoni të parafinuara ose në kuti plastike. 

Marmelata hidhet e nxehtë në ambalazh, sepse temperature e lrtë bënë njëfar sterelizimi të 

ambalazhit  si dhe mbushen të gjitha boshllëqet, që mund të ngrumbullojn ajër. Kështu, shmaget 

mykja ose fermentimi I maramlatës. 

Ambalazhet e mbushura dërgohen në një mjedis të veqantë , që marmalata të ftohet dhe të 

xhelohet. Pas ftohjes, sipërfaqja e saj lyhet me një tretësirë kundër mykut. 

Tretësira ka këtë përbërje: 

Glukozë   50g 
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Acid citric   50g 

Sheqer    600g 

Ujë    400g 

Benzoat natriumi  50g 

Tretësira zihet deri sa të arrij përqëndrimin 70-71%. 

Me një force të butë sipërfaqja e maramalatës  lyhet  me kujdes me tretësirën e mësipërme. Pas 

lyerje,sipërfaqja mbulohet me kujdes me letër staniole ose cellofan. 

Në qoftë se marmalata do të sterelizohet, ambalazhet e mbusura mbylen hermetikisht pa qenë 

nevoja të ftohet marmelata dhe të lyhet sipërfaqa e saj me tretësir kundër mykjes. 

 

Pyetje 

Cilët faktorë ndikojnë në xhelimin e marmelatës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ç’pasoja sjell hedhja e parakohshme e pektinës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Shpjegoni proceset kimike që ndodhin gjatë zierjes së pures për marmelatë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse marmelata në ambalazh hidhet e ngrohtë dhe ambalazhi mbyllet kur ajo është ftohur? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Nga se përbëhet tretësira kundër mykjes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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RM6: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon komposto e reçelin 

 
6. Teknologjija e përgaditjes së konfiturës reçelit e prevedesë. 

 

Konfitura është një masë frutash  të plota ose të prera, të shpërndara njëtrajtësisht në lëngun e 

xheluar, disi të “ngrirë”. Aja përmban përveq frutave, sheqerit dhe acideve organike edhe pectinë 

të përqendruar. 

Reçeli ka të njejta karakteristika si të konfiturës . Dallohen nga ajo e fundit se lëndën e thatë e ka 

më të përqëndruar he nuk përmban pectinë. 

Pervedeja është koncentrat I lënxheve të xheluar të frutave me sheqer, pectinë dhe acide organike 

(acid citric ose tartrik). 

 

Skema teknologjike e përgaditjes së konfiturës, reçelit, prevedesë: 

 Lënda instore 

 Pranimi 

 Përzgjedhja 

 Përmasimi   për reçelin dhe konfiturën 

 Larja 

 Copëtimi   për pervedenë 

 Heqja e cipës 

 Bërthamave, farave 

 Përvëlimi 

 Pasirimi   për pevedenë  

 Zierja 

 Përqëndrimi   (sheqe,acid, pectinë) 

 Ambalazhimi 
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 Pasterizimi 

 Ruajtja 

Operacione përgaditore, si:pranimi, përzgjedhja, përmasimi, larja, copëtimi I frutave për 

përgaditjen e reçelit dhe të konfiturës kryhet si në rastin e përgaditjes së lëngjeve të frutave 

Përvëlimi është I domosdoshëm, veçanërisht  për frutat me përmbajtje të lartë tanine , që nxihen 

menjëher pas heqjes se cpës, si dhe gjat zierjes në shurup, p.sh kumbullat, ftoi. 

Frutat përvëlohen duke I zhytur në ujë me temperature 95ᵒC për disa minuta dhe sapo nxirren 

nga uji, ftohen. 

Këta d parametra (temperature dhe koha ) duhet të rrespektohen me rreptsi , në të kundërt, nëse 

frutat mbahen gjatë në ujë të nxehtë ose nuk ftohen menjëherë, ndodh shpërbërja e thellë e 

pektinave. Kjo shfaqet me qullosjen  e frutave dhe kalimin e lëndëve ushqyese të tyre në ujin ku 

përvëlohen. 

Përgaditja e shurupit. Shurupi për reçel e konfiturë përgaditet në raport 1 pjesë uje me 2-3 pjesë 

sheqer. Për fruta me përmbajtje të lartë sheqeri raporti është 1 me 1 (ujë-sheqer). 

Sheqeri tretet në uje të ngrohtë duke e përzier vazhdimisht, pastaj vlohet për disa minuta. 

Shkuma që formoahet në sipërfaqe të shurupit përmban papastërti të ndryshme , prandaj shurupi 

duhet kthjelluar. 

1. Duke e kulluar të nxehtë në një bez të pastër. 

2. Duke e trajtuar me të bardhe veze ( 4 të bardha veze për 100 kg shurup). Të brdhat e 

vezës hidhen n shurup, kur temperature e tij nuk ka kaluar ende 50-55ᵒC. Pastaj shurupi 

kullohet. 

Për të penguar sheqerosjen, që shfaqet gjat ruajtjes se reçelit, konfiturës etj., në shurup shtohen 

10% tretësirë amodon,, e quajtur “faqol”. 

Shurupi zihet në kazan të hapur se dublikator. 

Zierja e frutave në shurup është operacion që ndikonë drejtpërdrejt në cilësin e produktit të 

gatshëm dhe në kohëzgjatjen e ruajtjes së tij. 

Dukuritë që zhvillohen dhe factorët që ndikojnë  për zhvillimin e tyre ,janë shpjeguar më 

lartë.Në kushte artizanale (prodhim I vogël), zierja e frutave bëhet në kazan të zakonshëm ose 

dublikatorë pa kapak  (të dy prej bakri).Në kushte industrial (prodim I madh), zierja bëhet në 

aparate me zbrazëti . 

Frutat hidhen në kazan, duplicatorë ose në aparatin me zbrazëti,zihen për njëfar kohe në lëngun e 

tyre, deri san jë pjesë e lagështirës të avulloj, dhe tuli I tyre të zbutet. 
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Zierja me sheqer mund të bëhet njëherëshe ose shumëherëshe.Zierja njëherëshe bëhet në 

temperature të larta për pak kohe.Produktet nga zierja njëherëshe janë me cilësi më të dobët . 

Shkaqet duhen kërkuar n temperatureën e lartë të zierjes. Në këto kushte, ngjyra natyrore e 

frutave ndryshon, produkti karamelizohetnga bashkëveprimi i sheqerit me aminoacidet dhe nga 

që shpërhapja e ndërsjellënuk zhvillohet mirë në temperatura të larta. 

Zierja shumëherëshe jep rezultatetë mira. Frutat zihen disa herë në shurup dhe pasҫdo zierje 

ftohen për 8-12 orë. Sipas llojit të frutës mund të bëhen 2-5 zierje. Pavarësisht nga numri i 

zierjeve koha e përgjithshme e zierjes  nuk i kalon 20-30 min. 

Përparësitë e kësaj zierje janë: shpërhapja e ndërsjellë zhvillohet shumë mirë, ngjyra natyrore 

dhe lëndët aromëpërftuese ruhen mirë, frutat ruajnë formën fillestare. Me këtë mënyrë përgatiten 

dhe glikotë në kushte shtëpiake, që janë traditë e krahinës jugore të vendit tonë. 

Pavarsishtë nga mënyra e zirjes shurupi hidhet në dy faza. Në fillim hidhet gjysma e shurupit me 

përqëndrim 72-75%, vazhdohet zierja rreth 5 min. Pastaj, hidhet gjysma tjetër e shurupit (po me 

atë përqendrim 72-75%). 

Zierja vazhdon deri sa përqendrimi i masës të jetë 2-3 gradë refraktometrikë nën kërkesën e 

standardit. Acidi citrik ose tartrik i tretur në pak ujë hidhet 2-3 minuta para përfundimit të zierjes. 

Ruajtja e aciditetit në kufijtë e pH-it 2,9-3,1 kryhen disa funksione. P.sh., te konfitura ndihmon 

xhelimin. Reҫeli me aciditet pak a shumë të lartë ka shije më të mirë, ruhet për kohë më të gjatë 

dhe sakarozi invertohet më shpejt. 

Zierja e konfiturës ka disa veҫori specifike që e dallojnë nga zierja e reҫelit. 

Sikurse për reҫelin dhe konfiturën, fillimisht frutat ziejnë në lëngun e tyre për 10-20 min, por 

bashkë me pektinën. Më pas shtohet gjysma e shurupit (71-75%). Zierja vazhdon deri sa lënda e 

thatë në fruta të arrijë 62-65% dhe në shurup të jetë 75%. Pastaj, shtohet gjysma tjetër e shurupit 

dhe nga fundi i zierjes acidi organik. 

Pektina bënë xhelimin e konfiturës, që është karakteristike për këtë lloj produkti. Sasia e saj 

njehsohet duke pjestuar  përmbajtjen e sheqerit në produktin e gatshëm, me gradët e pektinës. 

Shembull  

Njehësoni sasinë e pektinës me forcë xheluese 130° që do të duhet për të përgatitur konfiturë me 

65% sheqer. 

Zgjidhje  

  

   
     d.m.th. 5g pektinë me forcë xheluese 130° për ҫdo 1kg konfiturë. 
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Nëse konitura nuk xhelohet (peltezohet) mirë, shkaku duhet kërkuar në forcën e pektinës ose në 

sasinë e acideve të përdorura. Frutat me pH 2,9 nuk hidhet pektinë. Pektinë hidhet kur pH-si i 

tyre është mbi 3,1. 

Pas zierjes reҫeli dhe konfitura ambalazhohen të nxehta në kavanoza qelqi, kuti kartoni të 

parafinuara ose në ambalazhe plastike. Produktet me lëndë të thatë deri në 65% sterilizohen ose 

pasterizohen. Reҫeli dhe konfitura ruhen në mjedise të freskëta me temperaturë jo më të lartë se 

15°C. Reҫeli dhe konfitura që nuk pasterizohen, pasi staxhionohen së paku për 15 ditë kalojnë në 

rrjetin e tregtisë për tu tregtuar. 

 

Pyetje 

Bëni dallimin ndërmjet reҫelit, konfiturës dhe pervedesë nga pamja e jashtme? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Përshkruani skemën teknologjike të konfiturës reҫelit dhe pervedesë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si përgatitet shurupi për reҫelin dhe konfiturën? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’rol luan hedhja e acidit në cilësinë e reҫelit dhe konfiturës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.1. Përfundimi i zierjes 
 

Ҫasti i përfundimit të zierjes, nga i cili varet cilësia dhe rendimenti i produktit, duhet të 

përcaktohet saktë. Ai lidhet me përmbajtjen e lëndës së thatë në produktin e gatshëm dhe në 

lëndën nistore e ndihmëse etj. 
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Shembull Do të përgatitet një lloj konfiture me 69% lëndë të thatë, duke përdorur këto lëndë 

nistore e ndihmëse. 

Lënda Sasia, në gramë Përmbajtja e lëndëve 

të thata 

Sasia e përgjithëshme e 

lëndëve të thata, në gramë 

Ujë 1000 - - 

Sheqer  5000 100 5000 

Glukozë 2000 82 164Q 

Fruta 5000 10 500 

Pektinë 120 100 120 

Acid organik 60 100 60 

Gjithsej  13180 Gjithsej  7320 

 

Përpjestimi ndërmjet lëndës së thatë të lëndës nistore e ndihmëse me lëndën e thatë të konfiturës 

në mbarim të zierjes është. Pra, 106°C duhet të jetë temperatura në mbarim të zierjes të kësaj 

konfiture. Kjo shifër (106) shumëzohet me 100 për të njehsuar sasinë e konfiturës që do të 

përftohet. Në rastin tonë do të jetë 106 * 100 = 10600kg konfiturë. Pra, nga 13180g lëndë nistore 

dhe ndihmëse do të përfitohen 10600kg konfiturë. Kjo mënyrë e prcaktimit të temperaturës 

përfundimtare të zierjes dhe rendimentit të produktit të gatshëm është pak a shumë empirike, dhe 

shfrytëzohet për prodhimin në kushte artizanale. 

Mënyrat më të sakta për përcaktimin e përfundimit të zierjes janë: 

Me anë të refraktometrit. Në mbarimë të zierjes, kohë pas kohe, nga produkti merren mostra, 

të cilave u përcaktohet lënda e thatë me refraktometër. Kur lënda e thatë përkon me kërkesën e 

standardit zierja ndërpritet. 

Me matjen e temperaturës. Së valimit të shurupit, e cila përafërsisht tregon përmbajtjen e 

sheqerit në të. Në këtë rast duhet njohur trysnia atmosferike, pasi në varësitë saj ndryshon 

temperatura e vlimit të tretësirave. 

 

Përqëndrimi 

i shurupit në 

% 

Zero m 300 m 600 m 900 m 1200 m 1500 m 

56 103,0 102,0 101,0 100,0 99.0 98,0 

58 103,4 102,4 101,4 100,4 99,4 98,4 

60 103,8 102,8 101,8 100,8 99,8 98,8 

60 104,1 103,1 102,1 101,1 100,1 91,1 

64 104,5 103,5 102,5 101,5 100,5 99,5 

65 104,8 103,8 102,8 101,8 100,8 99,8 

66 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 

68 105,7 104,7 103,7 102,7 101,7 100,7 

70 106,3 105,3 104,3 103,3 102,3 101,3 

 

Me matjen e hohës.  Kjo mënyrë përcaktimi është mjaft delikate dhe e vështirë, pasi kërkon 

përvojë pune të gjatë. Gjatë zierjes, kohë pas kohe, merren mostra, të cilave u përcaktohet 



66 

 

përqëndrimi i lëndës së thatë. Për mostrën e fundit, përqendrimi i lëndës së thatë të së cilës 

përkon me kërkesën e standardit, shënohet koha. Kështu, arrihet në përfundimin sa kohë zgjat një 

zierje e plotë. 

KUJDES! Trysnia atmosferike ose zbrazëtia nuk duhet të ndryshojnë gjatë zierjes. 

 

 

6.2. Përpilimi i recepturave të reçelit dhe konfiturës 
 

Përpilimi me saktësi i recepturës dhe zbatimi me rreptësi i të gjitha hallkave të procesit 

teknologjik ndikojnë drejtëpërdrejtë në cilësinë, rendimentin dhe kohëzgjatjen e ruajtjes së 

produktit të gatshëm (reçel, konfiturë etj.). Të dhënat qe duhen për përpilimin e recepturës së 

reçelit dhe konfiturës janë: 

 Lloji i frutës, 

 Sasia e frutës, 

 Përmbajtja e lëndës së thatë në purenë e frutës, 

 Sasia e sheqerit apo faqolit, dhe lënda e thatë në to, 

 Sasia e acidit e pektinës, 

 Lënda e thatë që duhet të përmbajë reçeli i gatshëm. 

Shembull: 

Do të përgatitet reçel qershie më 70% lëndë të thatë. Në reçel do të hidhet 55% sheqer dhe 10% 

glukozë. Qershia përmban 10% lëndë të thatë. Të përpulohet receptura për 100kg reçel qershie. 

Zgjidhje: 

Në çdo 100kg reçel, 70kg janë lëndë e thatë, nga e cila 55kg nga sheqeri dhe 10kg nga glukoza.  

Atëherë: 

 55+10=65kg 

70-65=5kg  lëndë e thatë duhet të jetë nga qershitë.  

10% lëndë e thatë përmbahet në 100kg qershi  

5% lëndë e thatë përmbahet në x kg qershi    
     

  
            

Receptura e reçelit  të qershisë do të jetë: 
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Lëndët nistore dhe lëndët 

ndihmëse 

Sasia, në kg, për 100kg reçel Përmbajtja e lëndës së thatë, në 

% 

Sheqer  55 55 

Glukozë 10 10 

Qershi me 10% lëndë të thatë 50 5 

Gjithsej 115 70 

 

Shënim: për lehtësi të njehësimeve, përqendrimi i lëndës së thatë në sheqer dhe glukozë u pranua 

100%. Në tëvërtetë ato janë përkatësisht 99% dhe 80%. 

 

Pyetje  

Si do ta shpjegonit që përcaktimi i përfundimit të xierjes ndikjon në cilësinë dhe 

rendimentin e produktit të gatshëm? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nëse zierja zgjat mbi kohën e duhur, nga se do të shkaktoheshin ndryshimet cilësore të 

produktit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.3. Teknologjia e prodhimit të kompostove 
 

Kompostot janë konserva të përgatitura nga fruta 

të tëra ose të prera të pastruara, të mbyllura në 

ambalazhe hermetike bashkë me shurupin dhe të 

sterilizuara. 

Operacionet përgatitore kryesore janë: 

Pranimi i lëndës nistore (frutave), 

Ruajtja, 

Përzgjedhja, 

Larja, 

Pastrimi dhe prerja, 

Përvëlimi, 

Mbushja dhe përgatitja e shurupit. 

Lënda nistore që pranohet, duhet t’u përgjigjet 

kërkesave të prodhimit për të cilin do të shfrytëzohet. Prandaj, gjatë pranimit i kushtohet kujdes 

shkallës së pjekurisë, cilësisë së frutave dhe llojit të tyre. Përzgjedhja, si operacion përgatitor, 

ndikon në cilësinë e kompostos. Frutat përzgjidhen në grupe sipas cilësisë, madhësisë e ngjyrës. 

Larja, jo vetëm që duhet bërë mirë për të gjitha frutat, por mënyra e saj duhet t’i përgjigjet llojit 



68 

 

të frutës dhe të kompostos. Frutave u hiqen pjesët e pashfrytëzyeshme dhe të padobishme, si 

lëkurët, farat dhe bishtat etj. Pastrimi dhe prerja bëhet shpejt, që të shmanget nxirja e frutave nga 

oksidimi enzimatik dhe ndotja me mikrogjallesa. Pakujdesia në këto operacione ul cilësinë e 

kompostos shton humbjet, normativën e lejuar dhe si rrjedhim rrit koston e prodhimit. Përvëlimi 

bëhet në temperaturë 90-100°C, sipas llojit të frutës. Në disa raste frutat përvëlohen para se të 

priten Përgatitja e shurupit është operacion me përgjegjësi. Ai përgatitet në duplikator, duke 

hedhur këtu ujë të valuar dhe sheqer.  

Cilësia e shurupit varet nga papastërtia dhe cilësia e sheqerit. Pasi sheqeri të tretet plotësisht, 

shurupi valohet edhe 10 min. Gjatë gjithë kësaj kohe, përziersi i duplikatorit është në lëvizje  të 

vazhdueshme. Kohë pas kohe nga duplikatori merren mostra të shurupit, të cilave u përcaktohet 

me refraktometër përmbajtja e sheqerit. Kur arrihet përqendrimi i duhur, shurupi i nxehtë 

filtorhet në beze të pastra, pastaj hidhet në kavanozat me produktet. Temperatura e tij nuk duhet 

të jetë nën 85°C. Përmbajtja e sheqerit në shurup përllogaritet me saktësi, që sasia e lëndës së 

thatë në komposto t’i përgjigjet standardit shtetëror. 

Përllogaritja bëhet me formulën: 

    
 ₁     ₁   ₂     ₂

 
 

Ku: 

Psh- është përmbajtja e sheqerit në shurup, në % 

M₁- masa e produktit në ambalazh, në gr 

    ₁- lënda e thatë e produktit të gatshëm (komposto), në %  

M₂- masa neto e frutës në ambalazh, në gram  

Lth₂- lënda e thatë e frutës pas përvelimit, në % 

 S- masa e shurupit në ambalazh, në gram 

Shembull. 

Do të prodhojmë komposto ftoi me 21% lëndë të thatë ( kërkesë e standardit). Kavanozi nxë 

1000g. Në të do të hedhim 600g ftonj i cili pas përvëlimit përmbanë 15% lëndë të thatë dhe 400g 

shurup. Ç’përqindje sheqeri duhet të ketë shurupi? 

Zgjidhje: 

    
              

   
     

 

Pra, shurupi duhet të përmbajë jo më pak se 30% sheqer. Për të qenë më të sigurtë, përqëndrimi i 

sheqerit në shurup duhet të jetë 2-3% më i lartë se rezultati i përllogaritur. P.sh. në rastin tonë 

shurupi përgatitet me 32-33% sheqer.  

Kjo, është provuar në prodhim. Kavanozat me produkt mbushen me shurup (me dorë ose me 

mjete të mekanizuara), mbyllen menjëherë dhe kalojnë në autoklavë për sterilizim.  

Kompostot sterilizohen në temperatura jo shumë të larta sepse frutat kanë pH të ulët nga acidet 

organike që përmbajnë. Në tabel jepet regjimi i sterilizimit të kompostove të ambalazhuara në 

kavanoza me nxënësi 400ml. 
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Lloji i 

kompostos 

 Kohë në 

minuta për 

 Temperatura 

e sterilizimit 

Kundërtrysnia 

maksimale 

MPa 

 Rritjen e 

temperaturës 

Sterilizimin  Ftohjen    

Qershi  

Vishnje  

20 8 20 105 0,11-0,14 

Kulbulle  20-25 10 20 105 0,11-0,14 

Pjeshkë 25 15 25 105 0,11-0,14 

Mollë Dardhë  25 25-30 25 105 0,11-0,14 

Ftoi  25 40 25 105 0,11-0,14 

 

Shkaqet e të metave në cilësinë e kompostove janë:  

Përzgjedhja jocilësore e frutave për nga shkalla e pjekurisë, ngjyrës dhe madhësisë që ndikon në 

pamjen e jashtme, konsistencën dhe ngjyrën e kompostos. 

Mos zbatimi me rreptësi i regjimit të përvëlimit dhe sterilizimit, që ndikon në konsistencën e 

kompostos dhe shfaqjen e bombazhit. 

Pastërtia e sheqerit, që ndikon në ngjyrën dhe erën e shurupit e për pasojë dhe të kompostos. 

Përdorimi i ujit të fortë gjatë përvëlimit, që mëmton konsistencën e frutave. 

Si përfundim theksojmë se, duhet të bëhemi të ndërgjegjshëm për rolin e zbatimit me rreptësi të 

procesit teknologjik dhe të kushteve higjenoshëndetësore të mjedisit të punës, për të pasur 

prodhim me cilësi të lartë. 

 

Pyetje : 

 

Përshkruani operacionet përgatitore të prodhimit të kompostove dhe thoni si ndikojnë në 

cilësinë e kompostos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Si pergatitet shurupi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Për cilat frute përvëlimi bëhet para prerjes?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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RM7: Nxënësi konservon frutat me sheqerosje 

7.  Përgatitja e prevedesë dhe frutave të sheqerosura 

Teknologjia e përgatitjes së prevedesë: Si lëndë nistore përdoren lëngjet e frutave. Në procesin 

teknologjik të përgatitjes së prevedesë vëmendje e veҫantë i kushtohet formimit të konsistencës 

në trajtë pelteje “të ngritë”, që është karakteristike për këtë produkt. Kjo arrihet nëpërmjet 

xhelimit. Masa e xhelual është një sistem koloidal gjysmë i ngurtë, i cili përftohet nga pektina, 

sheqeri, acidi dhe uji në raportet rrespektivisht të caktuara: 1% pektinë, 60% sheqer, 1% acid, 

pjesa tjetër ujë.  

Zierja është operacioni më delikat dhe bëhet në duplikator ose në aparate me zbrazëti, që japin 

rezultate shumë të mira. Paraprakisht përgatitet shurupi i sheëerit dhe i glukozit, përzihen, vlohen 

për disa minuta, pastaj shtohet pektina, pluhur ose tretësirë. Tretësira e pektinës përgaditët duhe 

tretur ë pjesë oëktinë dhe 4 pjesë sheqer në 15-20 pjesë ujë. Sasia e acidit, që përfshihet në 

recepturë, hidhet 2-3 minuta para se të përfundojë zierja. 

Kur lënda e thatë në përvede ka arritur 65-70%, zierja përfundon. Pas zuerjes pervedeja kullohet, 

ftohet për 1-2min që të trashet pastaj ambalazhohet në kavanoza qelqi, kutia kartoni të 

parafinuara ose kuti plastike.  

Pervedeja paserizohet ose sterilizohet, sepse rrezikon të myket megjithëse përmbanë 60% sheqer. 

Pervedeja  lyhet në sipërfaqe me trestësirë kundër mykur. Ambalazhet prej qelqi me pervede 

mbyllen hermetikisht, pastaj pasterizohen në temperaturë 90-95°C për 15 min. Kur nxirren nga 

pasterizatori, kavanozat përmbysen dhe në këtë gjendje mbahen për një farë kohe, për t’u 

pasterizuar edhe hapsira ndërmjet prevedesë dhe kapakut. Pervedeja ruhet në mjedise të pastra, 

më temperaturë nën 10°C dhe lagështi relative të ajrit deri në 75%. Përpilimi i recepturës së 

prevedesë bëhet sipas shembujve më poshtë. 

Shembull  

Do të përgatitet 100gr prevede rrushi me 70% lëndë të thatë. Lëngu i rrushit përmbanë 18%lëndë 

të thatë. Në prevede do të hidhet 60% sheqer, 0,3% acid dhe 1% pektinë. Receptura e previdesë 

së rrushit do të jetë: 

Lëndët nistore dhe 

ndihmëse 

Sasia e tyre, në kg Përmbajtja e lëndës së 

thatë, në % 

Sasia e përgjithëshme 

e lëndëve të thata, në 

kg 

Lëng rrushi 50 18 9,0 

Sheqer  60 100 60,00 

Pektinë 1 100 1,0 

Acid tartrik 0,3 100 0.3 

Gjithsej  111,3  70,3 
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Teknologjia e përgatitjes së frutave të sheqerosura 

Frutat e sheqerosura janë produkte “delikate”, të shijshme dhe tepër tërheqëse në pamje. 

Operacionet përgatitore të pergatitjes së frutave të sheqerosura, si: dardhë, kumbulla, mollë, 

vishnjë, kukeshtrydhe, mana toke, hurma arabie, kajsi, fiq etj. Janë po ato që përshkruhen te 

përgatitja e kompostove. Frutat me konsistencë të fortë paraprakisht përvëlohen në ujë të vluar, 

për t’iu zbutur tuli para sheqerosjes. Sheqerosja bëhet në dyt faza. Faza e parë është trajtimi i 

frutave me shurup me përqëndrime të larta. Në fazën e dytë, frutat e ziera në shurup, trajtohen 

me sheqer pluhur. 

Faza e parë. Frutat zihen 5 herë në shurup me përqëndrime të ndryshme, çdo herë për 4-5min. 

Pas çdo zierje, frutat lihen të pushojnë për 24 orë. Në zierjen e parë shurupi është 30% në zierjen 

e dytë shurupit ishtohen 10% sheqer, pra bëhet 40%. Në zierjen e tretë shtohen dhe 10% sheqer, 

pra shurupi bëhet 50%, e kështu me radhë, derisa në zierjen e fundit shurupi bëhet 70%. 

Pushimet 24 orëshe ndërmjet zierjeve ndihmojnë zhvillimin e dukurisë së osmozës dhe të 

shpërhapjes. Për rrjedhojë, pas pushimit të zierjes së fundit, frutat kanë përthithur pjesën më të 

madhe të sheqerit. 

Faza e dytë. Frutat e ngopura me sheqer nxirren nga shurupi 70% dhe kullohen nëpër sita për 1-

2 orë (derisa të mos pikojë shurup). Pataj trajtohen (pudrosen) me sheqer pluhur, derisa të mos 

ngjitin në gishtërinj kur preken. 

Frutat e sheqerosura janë të cilësisë së mirë dhe të qëndruedhme, nëse kur shtypen nuk nxjerrin 

shurup. Ato ambalazhohen në qese staniole, kuti kartoni të parafinuara ose kuti plastike. Në 

ambalazh hidhet sheqer, sikurse dhe llokumeve. 

 

Pyetje  

Cila nga tri elementet: sheqer, pektinë, acid ndikon për mirë a për keë në xhelimin e 

pervedesë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Përshkruani zierjen e pervedesë, duke krahasuar me zierjen e konfiturës dhe të reçelit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse në recepturën e pervedesë së mollës nuk përfshihet pektina, kurse në atë të rrushit po? 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

A mund të shpjegoni ndryshimin ndermjet frutave të thara dhe frutave të sheqerosura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7.1. Të metat e produkteve të përqendruara me sheqer 
 

Produktet e përqëndruara me sheqer, (marmelata, reçeli konfitura etj.) preken nga të meta të tilla 

si: mykja, fermentimi, karamelizimi, sheqerosja, mosxhelimi, qullosja e frutave etj.  

Mykja ndeshet më shpesh dhe përhapet me shpejtësi nga sipërfaqja në brendësi të produktit. 

Shkaqet e mykjes janë: 

1. Përqëndrimi i ulët i lëndës së thatë në produktin  e gatshëm, d.m.th. nën kërkesën e 

standardit. Në këtë rast, sheqeri nuk arrin të luajë rolin e konservuesit. 

2. Moszbatimi i teknikës së duhur në mbushjen e ambalazheve si p.sh. kur ambalazhi 

mbushet me produkt me temperaturë nën 70°C. Në këtë rast, në produkt formohen 

boshllëqe me ajër ( produkti nuk ngjeshet mirë). Këto boshllëqe infektohen me lehtësi 

nga mikroflora e ajrit, ndërmjet tyre dhe me spore të myqeve. Rast tjetër është kur 

mbushja e ambalazhit bëhet në mjedise të ngopura me avuj uji. 

3. Ruajtja e produktit në mjedise me lagështirë pak a shumë të lartë. 

4. Ftohja e produktit të ambalashuar (para mbylljes) në mjedis me lagështi relative mbi 65% 

(vërehet veçanërisht te marmelata). 

Masat paraprake kundër mykjes lidhen me zbatimin me përpikmëri të operacioneve teknologjike, 

veçanërisht përqendrimit të lëndës së thatë, ambalazhimit dhe kushteve të ruajtjes së produktit të 

gatshëm. 

Fermentimi e dëmton shumë cilësinë e produkteve të përqendruara me sheqer. Shkaku i 

fermentimit është zhvillimi i sakaromyceteve, të cilat nxitin shpërbërjen e sheqerit deri në alkool 

dhe acid acetik. Shkaqet e fermentimit janë të shumta: cilësia e lëndëve nistore, ruajtja e 

produktit të gatshëm në mjedise me temperaturë të lartë etj. 

Karamelizimi është djegia e pjesshme e sheqerit dhe produkti merr ngjyrë të errët. Kjo ndodh 

kur zierja bëhet në temperatura të larta (mbi 75°C) ose kur zierja tejzgjatet. Karamelizimi 

mënjanohet kur zbatohen me saktësi parametrat e zierjes (temperatura dhe koha). 
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Sheqerosja vërehet më shpesh te pervedeja, por edhe te reçeli, konfitura dhe më rrallë të 

marmelata. Sheqerosja dëshmon rikthimin e sheqerit në gjendje kristalore. Shkaqet janë të 

shumta, p.sh., kur koha e zierjes së frutave, puresë ose lëngut te pervedeja, me sheqerin ka qenë e 

shkurtër dhe sheqeri nuk ka arritur të invertohet. Kur sasia e acidit ka qenë e pamjaftueshme për 

të bërë invertimin e sheqerit. Lënda e thatë në produktin e gatshëm ka qenë mbi kufijtë e 

standardit etj. Sheqerosja ose kristalizimi i sheqerit shmangen kur zbatohen me rreptësi të gjitha 

normat e procesit teknologhik dhe kushtet e ruajtjes së këtyre produkteve. 

Mosxhelimi shfaqet në marmelatë, konfiturë dhe pervede per dy arsye:   

1. Kur hidhet sasi e pamjaftueshme pektin, për xhelim ose kur nuk shfrytëzohen fruta që e 

bëjnë vetë lidhjen e konsistencës në trajtë pelteje të “ngrirë”, si mollë, ftonj etj. 

2. Kur marmelata ose prevedeja gjatë kohës së ftohjes lëvizen shpesh, qendrat e xhelimit 

shkatërrohen.  

Konsistenca e qullët e frutave në reçel dhe konfiturë. Pavarësisht nga shija, pamja e jashtme e 

këtyre produkteve nuk është tërheqëse. Kjo ndodh nga: përdorimi ifrutave të tejpjekura, mos 

përvëlimi i frutave, tejzierja në shurup më përqendrim të ulët sheqeri etj. Më shpesh, konsistenca 

e qullët vërehet të reçeli i qershisë, madje qershitë duken si të vyshkura. 

 

Pyetje  

Ç’të meta shfaqen në produktet e përqendruara me sheqer? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat janë shkaqet e mykjes?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse produktet e fermentuara nuk duhen konsumuar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilin tregues të produktit të gatshëm prek karamelizimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse produktet e sheqerosura quhen defektoze? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Cilat janë shkaqet e qullosjes së frutave në reçel? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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RM8: Nxënësi përpunon perimet dhe prodhon konservat 

 
8. Konservimi i frutave dhe perimeve 

8.1. Sterilizimi dhe pasterizimi. Thelbi i tyre. 
 

Shpesh, frutat dhe veҫanërisht perimet janë të ndotura me mikrogjallesa. Ato mbartin 

mikroflorën e tokës, të ujit, të ajrit si dhe mikroflorën e plehrave organike. Për asgjësimin e tyre 

produktet e lartpërmendura i nënshtrohen përpunimit termik. Si metodë konservimi, përpunimi 

termik përfshin pasterizimin dhe sterilizimin. 

Shkaktarët e sëmundjeve ngjitëse (të tuberkolozit, të brucelozës, tifos së zorrëve, paratifos etj) 

dhe të mikroflorës së përgjithshme asgjësohen nën veprimin e temperaturave të larta. 

Produktet e përftuara  nga trajtimi në temperatura të larta janë të parrezikshme për shëndetin e 

njeriut, ruhen pa u prishur për kohë të gjatë dhe bëhen më të shijshme, si pasojë e ndryshimeve 

që pësojnë. Në varësi nga lloji i produktit, qëllimi i trajtimit me temperatura të larta, koha e 

përdorimit dhe mënyra e ruajtjes, mund të praktikohet pasterizimi ose sterilizimi. 

Pasterizimi dhe sterlilzimi kryhen në regjime tëmperature dhe kohe, rreptësisht të përcaktuara. 

Pasterizimi është proces termik i butë. Ai kryhet në temperaturë nga 63-65°C deri në 100°C për 

një afat kohor nga disa sekonda deri në disa minuta, duke zbatuar parimin, sa më e lartë 

temperatura, aq më e shkurtër do të jetë koha që ajo vepron. Nëpërmjet pasterizimit asgjësohet 

mikroflora patogjene dhe format vegjetative të mikroflorës së përgjithshme. Pasterizimit i 

nënshtrohen produktet e lëngëta, si: qumështi, kremi i qumështit, lëngjet e frutave e të perimeve, 

birra etj. Temperaturat mbi 100°C  shkaktojnë ndryshime të thella  të përbërësve kimikë të këtyre 

produkteve, për pasojë të vlerës ushqimore dhe treguesve organoleptikë të tyre (shije, erë, ngjyrë 

etj). Prandaj, kjo metodë konservimi pranohet për të shmangur ndryshimet e papranushme dhe të 

padëshirueshme organoleptike, që mund të pësojnë produktet nga veprimi i temperaturave mbi 

100°C. Produktet e pasterizuara konservohen për kohë të shkurtër (disa ditë, e shumta disa 

muaj). Shkaku i kësaj dukurie është se në produktet e pasterizuara sporet mbeten të paprekura. 

Pasterizimi kryhet me aparate të veҫanta të quajtura pasterizatorë. Pasterizatorët janë të 

shumëllojllojshëm.  

Sterilizimi është përpunimi termik në temperatura mbi 100°C. Gjatë sterilizimit asgjësohen të 

gjitha mikrogjallesat që përmbanë produkti dhe ambalazhi i tij, si: mikroflora patogjene, 

kërpurdhat,sakaromicet, format vegjetative të baktereve enzimat e ndryshme dhe sporet.  

Asgjësimi i sporeve bën që konservat e sterilizuara të frutave, perimevee produkteve të tjera të 

ruhen për kohë shumë më të gjatë ( deri në disa vjet) pa pësuar ndryshime. Konservat e 
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sterilizuara mund të ruhen në temperatura të zakonshme, kurse produktet e pasterizuara duhet të 

ruhen patjetër në temperatura të ulëta. Konserva plotësisht sterile mund të fërftohen vetëm kur 

këto i nënshtrohen  për një kohë të gjatë temperaturave 170-190°C. Përdorimi i kësaj temperature 

nuk këshillohet pasi ndikon për keq në shijen dhe sterilizim janë nga 100 deri në 120°C 

Sterilizimi kryhet në aparate të ndërtuara posaҫërisht për ketë qëllim, që quhen autoklava. 

Autoklavat janë të tipave të ndryshëm, si: vertikale, horizontale, të rrotullueshme, automatike, 

me veprim të ndërprerë ose të vazhduar etj. Në industrinë e konservimit, më të përdorshme janë 

autoklavat vertikale me kundër trysni. 

Qëllimi i sterilizimit është një për të gjitha llojet e konservave, por mënyrat e kryerjes së tij varen 

nga skema teknologjike që zgjidhet, e cila është e ndryshme për konserva të ndryshme. 

 

Pyetje  

Pse konservat e frutave dhe të perimeve i nënshtorhen temperaturave të larta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilët faktorë mbajmë parasysh për të vendosur nëse produkti duhet ta pasterizojmë ose 

sterilizojmë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫka është pasterizimi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’kuptoni me sterilizim?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse konzervat e sterilizuara ruhen për kohë shumë më të gjatë se ato të pasterizuara? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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8.2. Formula e sterilizimit. Faktorët që ndikojnë në sterilizim 
 

Në mënyrë të përgjithëshme sterilizimi shprehet me formulën: 

     

 
 

Ku: 

A – koha e nevojshme për ngrohjen e produktit nga temperatura e tij fillestare deri në 

temperaturën e sterilizimit, në minuta;  

B – koha e sterilizimit, gjatë të cilës temperatura mbahet e pandryshuar, në minuta;  

C – koha e nevojshme për ftohjen e produktit nga temperatura e sterilizimit deri në 40 - 45°C, në 

minuta;  

T – temperatura e sterilizimit, në °C 

P.sh.Formula  

           

     
 

Do të shpjegohet kështu: për 20 minuta temperatura fillestare e produktit do të arrojë 110°C, 40 

minuta do të zgjasë sterilizimi i produktit në 110°Cdhe për 20 minuta temperatura e produktit  

Formula e sterilizimit për konserva të ndryshme nuk është e njejtë. Ajo përcakton regjimin e 

sterilizimit dhe duhet zbatuar me rreptësi. Formula e sterilizimit duhet të njihet mirë nga tekniku 

i repartit dhe punëtori që drejton sterilizimin, sepse për ndonjë ndryshim të mundshëm duhet 

vendosur në ҫast.  

Faktorët, që ndikojnë në procesin e sterilizimit dhe që diktojnë ndryshimin e formulës, janë koha 

dhe temperatura e sterilizimit, cilësia dhe përbërja e lëndës nistore, reaksioni i mjedisit, mënyra e 

dhënies së nxehtësisë, temperatura fillestare e konservës, lloji i ambalazhit, shkalla e ҫajrosjes 

etj. 

Koha dhe temperatura ndikojnë drejtpërdrejt në rezultatet e sterilizimit. P.sh. në temperaturën 

121°C në krahasim me 100°C efekti i sterilizimit rritet rreth 100 herë. Po ashtu dhe koha, sa më e 

gjatë të veprojnë temperaturat e larta, aq më thellë sterilizohet produkti. Por, nuk duhet tepruar 

me rritjen e këtyre dy parametrave, të cilët dëmtojnë treguesit organo leptik të produktit dhe 

rritin koston për shkak të shpenzimeve të energjisë termike. 

Zakonisht ndiqet parimi: sa më e lartë të jetë temperatura, aq më e shkurtër është koha  veprimit 

të saj. Fillimisht, mbyllen të gjithë vintila (1, 2, 3, 4, 5 etj) autoklava mbushet përgjysmë me ujë. 
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Uji ngrohet deri në 90°C nëpërmjet avullit që lëshohet nga ventili 4 nga fundi i autoklavës. 

Pastaj, në autoklavë futen më ndihmën e koshave. Ulet kapaku i autoklavës dhe mbyllet duke 

shtrënguar kryë vidhat me veshë. Vazhdon dërgimi iavullit në autoklavë, duke hapur ventilin 3 

për të dalë uji i tepërt. Avulli e  ngroh ujin e autoklavës nxjerr ajrin nëpërmjet ventilit 2 të 

kapakut dhe kur termometri tregon 100°C, mbyllet ventili 3 dhe vihet në funksionim kompresori 

11. Ajri që ngjeshet në kompresorë, kalon në rezervuarin 15, prej këtej në autoklave duke hapur 

ventilin 12.  Në autoklavë lëshohet ajër i ngjeshur derisa manometri të tregojë trysninë 0,1 Mpa, 

për sterilizimin 110°C trysnia rritet deri në 0,25Mpa. Rritja e trysnisë bëhet gjithnjë nëpërmjet 

ajrit të ngjeshur. Pasi të jetë arritur temperatura e duhur për sterilizim, mbyllet ventili i avullit 4. 

Kjo bëhet që temperatura e duhur për sterilizim të mos ndryshojë gjatë gjithë kohës së 

sterilizimit. Temperatura dhe koha e sterilizimit përcaktohen në formulën e sterilizimit, e cila 

duhet të zbatohet me përpikmëri. Pasi plotësohet koha e nevojshme për sterilizim, hapet ventili 7, 

për të hyrë uji i ftohtë në autoklavë, i cili e shtynë ujin e ngrohtë për në rezervuarin 10. Për këtë 

hapet vintili 8. Rezervuari ka një gyp niveli dhe saraҫineskën e shkarkimit 9, në rastet kur 

tejmbushet. Ftohja bëhet në mënyrë të tillë që trysnia në autoklavë të jetë 0,25Mpa. Kjo trysni 

mbahet deri në përfundim të ftohjes, që zgjat 15-25 min. Kur uji i ftohtë arrin në pjesën e 

sipërme të autoklavës, mbyllet ventili 12 dhe hapet ventili 3 për shkarkimin e ujit të ftohtë. 

Kështu, në rezervuarin 10 do të kemi vetëm ujë të ngrohtë, të cilin e përdorim për sterilizimin e 

ardhshëm. 

 

Pyetje  

Shpjegoni veprimet që do të kryeni para sterilizimit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si do të veproni për ta mbajtur të pandryshuar temperaturën e sterilizimit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ç’rol luan ajri i ngjeshur në autoklavë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Shpjegoni veprimet që do të bëni gjatë ftohjes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.3. Masat e sigurimit teknik në punën me autoklava 
 

Autoklavat janë aparate që punojnë me trysni të lartë. Prandaj, puna me to kërkon vëmendje dhe 

njohuri përkatëse. Pakujdesitë në punën me autoklavë, sado të vogla qofshin, janë me pasoja për 

jetën e punëtorëve. 

Për punën me aparatet nën trysni ka rregullore të veҫantë e cila duhet të njihet dhe të zbatohet me 

përpikmëri nga punëtori i autoklavës. 

Kështu punëtori duhet: 

Të njohë procesin e sterilizimit dhe skemën parimore të ndërtimit dhe funksionimit të të 

gjitha aparaturave që përbëjnë këtë skemë.  

Të njohë mirë ndërtimin e autoklavës në përgjithësi dhe të kapakut të saj në veҫanti. 

Para se të fillojë ngrohja e autoklavës, të kontrollojë me kujdes vidhat me veshë nëse janë 

shtrënguat mirë, për të siguruar mbylljen hermetike të autoklavës. Kur kapaku nuk është 

mbyllur mirë, avulli që del prej tij mund të shkaktojë djegien e punëtorëve të autoklavës 

dhe të atyre përrreth. 

Të tregojë kujdes në leximin e parametrave të tëmperaturës dhe veҫanërishtntë trysnisë. 

Vazhdimisht të vtojtoj manometrat e avullit, të ajrit dhe të ujit, të cilët duhet të tregojnë 

trysni pak më të lartë se ajo e autoklavës, p.sh. kur trysnia në autoklavë duhet të jetë 0,25 

Mpa, avulli dhe ajri duhet të kenë trysninë 0,35 Mpa dhe uji mbi 0,25MPa. Për këtë arsye 

duhet të këshillohet me tabelën e varur në mur pranë autoklavës, ku jepet vlera e 

kundërtrysnisë përkatësisht me temperaturën e autoklavës. Rritja e trysnisë mbi kufijtë e 

lejuar shkakton jo vetëm thyerjen e ambalazhit prej qelqi, por edhe shpërthimin e avullit 

më trysni të lartë. Pasojat e këtij shpërthimi shpeshherë janë vdekjeprurëse. 

Procesi i ftohjes është tepër delikat, sepse shoqërohet me uljen e trysnisë. Kjo duhet të 

bëhet shkallë-shkallë duke nxjerrë me shumë kujdes avullin që ndodhet në autoklavë. 

Kujdes në sistemin mekanik (makara) që përdoret për futjen dhe nxerrjen e koshave nga 

autoklava. Të menjanohen më ҫdo kusht goditjet që mund të pësojnë punëtorët gjatë 

këtyre veprimeve. 

 

Skema teknologjike e konservave të sterilizuara: 

Pranimi i lëndës nistore 

Përzgjedhja 

Konservat e gatshme                                Komposto                     Konservat me perime natyrore 

Pure specash     Immam bajalldi     Bishtaja        Bamje      Perime të ziera      Domate Bizele 
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Fërgim dhe pastrim                           Larje                                     Heqja e bishtajave 

Pure               Pastrim           Prerje                Përzgjedhje 

Larje 

Speca të pjekura          Larje          Përvëlim 

Pasirim                         Heqje e lëkurës 

Ambalazhim (mbushje e ambalazhit me produkte dhe tretësirë) 

Mbyllje e ambalazhit 

Sterilizim dhe ftohje 

Magazinim 

 

Pyetje  

Pse autoklavisti duhet te njohë skemën e sterilizimit?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’mund t’ju ndodhë, nesë kapaku nuk është puthitur tërësisht më trupin e autoklavës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse gjatë sterilizimit kontrollohet jo vetëm trysnia, por edhe temperatura?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.4. Të metat e konservave të sterilizuara 
 

E meta kryesore në konservat e sterilizuara është bombazhi. Konservat me bombazh dallohen 

nga fryrja e kapakëve dhe e fundit të ambalazhit (kavanoza ose kuti metalike). Në konservat e 

sterilizuara dallojmë tri bombazhe: bombazhin fizik, bombazhin kimik dhe bombazhin 

bakteciologjik. 
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Bombazhi fizik ndodh kryesisht në këto raste: 

Kur ambalazhi mbushet mbi normativën e lejuar. Nga temperatura e sterilizimit, produkti brenda 

ambalazhit rrit vëllimin, duke ushtruar trysni mbi kapakun ose fundin e tij. Për pasojë këta 

shformohen.    Kur nuk është hequr ajri para mbylljes së ambalazjit. Ajri i mbetur gjatë nxehjes 

rrit vëllimin, si rrjedhim shformon kapakun ose fundin e ambalazhit.  

Kur konservat, pas sterilizimit nuk ftohen në shkallën e duhur, sepse teneqja e ambalazhit 

rikthehet në formën e mëparshme vetëm po të ftohet sa duhet. Konservat me bombazh fizik nuk 

janë të dëmshme për shëndetin  e konsumatorit. Por, ndodh që bombazhi fizik nuk dallohet mirë 

nga bombazhi kimik apo baktereologjik. Prandaj, ato nxirren në treg pas një kontrolli të 

kujdesshëm që përcakton saktë nëse i përkasin bombazhit fizik. Për shmangien e bombazhit fizik 

merren këto masa: kutitë ose kavanozat mbushen deri në normativën e lejuar; para mbylljes së 

ambalazhit hiqet ajri (kjo arrihet duke mbyllur kutinë ose kavanozin menjëherë pas mbushjes): 

zbatohet me rreptësi koha dhe temperatura e ftohjes të përcaktuar në teknologji. 

Bombazhi kimik  shfaqet më shumë në konservat e sterilizuara me aciditet të lartë. Bombazhi 

kimik shfaqet kur metali i kutisë së konservave ose kapakut të  kavanozëve nuk është i mbuluar 

mirë dhe njëtrajtësisht në të gjithë sipërfaqen e tij me kallaj ose llak. Acidet e produktit të 

konservuar veprojnë me hekurin e pambuluar, duke përftuar hidrogjen. Ku ushtron trysni dhe si 

rrjedhim kapaku dhe fundi i ambalazhit shformohen 

Faktorë nxitës për këtë janë temperatura e lartë e sterilizimit dhe prania e oksigjenit të ajrit që 

nuk është heëur nga konserva. Po kështu edhe kripa e gjellës vepron me hekurin e teneqesë. 

Bombazhi kimik shformon fundin ose kapakun e ambalazhit, por kur këto shtypen me gisht nuk 

kanë rezistencë të madhe. Konsumi i konservave me bombazh kimik nuk këshillohet, sepse 

hidrogjeni i përftuar ushtron trysni aq të lartë, saqë ambalazhi mund të ҫahet. Ҫarja bën që në 

konservë bashkë me ajrin të hyjnë dhe mikrogjallesa, pasojat e të cilave dihen. Për të shmangur 

bombazhin kimik merren këto masa: teneqja për ambalazh duhet të jetë me e lartë (sa më pak 

poroze), veҫanërisht për konservat me aciditet të lartë; teneqja duhet të mbulohet njetrajtësisht 

me llak të posaҫëm; ҫ’ajrimi të bëhet sa më i plotë. 

Bombazhi bakterologjik dëshmon se kushtett higjeno-shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e 

duhur dhe se sterilizimi nuk është bërë i plotë. Shkaku i bombazhit bakterologjik është zhvillimi i 

mikrogjallesave, të cilat duke shpërbërë lëndët përbërëse të konservës përfitojnë gaze helmuese, 

si: dioksid karboni, sulfur hidrogjeni, amoniak dhe hidrogjen. Këto gaze udhtrojnë trysni të 

madhe në fundin dhe kapakun e ambalazhit, duke e shformuar atë në të dy anët, kutinë.  

Bombazhi bakterologjik dallohet lehtë nga bombazhi fizik, sepse po të shtypet fundi ose kapaku i 

konservës ato nuk shformohen. Kjo shkaktohet ngar trysnia e konservës, e cila arrin deri në 

0,3Mpa. Konservat me bombazh bakterologjik nuk duhet të konsumohen në asnjë mënyrë. 

Konsumi i tyre shkakton helmime të rënda, që mund të sjellin edhe vdekjen. Prandaj, këto 

konserva groposen në mjedise jashtë fabrikës.  



81 

 

Shkaqet e bombazhit bakterologjik janë: 

1. Moszbatimi me rreptësi i formulës së sterilizimit (temperaturës dhe kohës së sterilizimit). 

2. Ndotja e konservave pas sterilizimit. Kjo ndodh kur konservat nuk janë të mbyllura 

hermetikisht dhe nga vrimat hyn ajër bashkë me mikrogjallesa. 

Shmangia e të metave të prodhimit që u përmendën më lartë i mbron konservat e sterilizuara nga 

bombazhi bakterologjik.  

Konservat me ҫ’do lloj bombazhi (fizik, kimik, bakterologjik) duhet të veҫohen ngar prodhimi 

tjetër dhe t’i nënshtrohen një kontrolli imët e të veҫantë, për të dalluar llojin e bombazhit. 

Kontrolli i parë bëhet duke i zhytur në ujë të ngrohtë dhe pastaj kalohen ne laborator. 

 

Pyetje  

Ҫ’kupton me bombazh në përgjithësi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat janë shenjat dalluese të bombazhi fizik, kimik e bakterologjik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat janë shkaqet ë bombazhit fizik? Si shmangen ato? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.5. Konservimi i frutave e perimeve me tharje Procesi i tharjes. 

Në industrinë ushqimore, në ekonomitë e vogla, në shtëpitë tona, kudo ku punohen fruta dhe 

perime, njihet procesi i tharjes. Me tharje nënkuptojmë procesi i largimit të lagështisë (ujit që 

përmbajnë frutat dhe perimet) me ndihmën e avullimit. Si eksperiencë është njohur që në 

lashtësi, por gjithmonë me kalimin e kohës është perfeksionuar, pasi është njohur në thelb 

procesi dhe janë shtuar e përsosur pajisjet ku ai kryhet. 

Tharja e frutave dhe perimeve bëhet që të kemi fruta dhe perime gjatë gjithë vitit. Duka qenë se 

frutat dhe perimet në përbërjen e tyre, kanë përqindje të lartë lagështire, kuptohet që janë mjedis 
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mjaftë i përshtatshëm, për zhvillimin e mikrogjallesave. Sa më shumë ulet sasia e lagështisë në 

to, aq më tepër rritet koha e ruajtjes së tyre. 

 Frutat kanë afërsisht 80-85% ujë (lagështirë)  

 Perimet kanë afërsisht 70-85% ujë (lagështirë)  

Edhe kur sasia e ujit ulet deri në 25%, mikroorganizmat jetojnë. Duhet që sasia e ujit të jetë nën 

14% që mikroorganizmat të mos kenë më mundësi të shumohen dhe më saktë te trutat 15-20%, 

kurse të perimet 12-14%. 

Nga pikëpamja teknike, largimi i lagështisë është proces i ndërlikuar, që duhet kryer me kujdes, 

veҫanërisht për produktet ushqimore që atyre të mos iu prishet struktura, dhe me shtimin shkallë-

shkallë të sasisë së ujit të rikthehen në gjendjen dhe shijen e mëparshme. 

Procesi i tharjes është i lidhur ngusht me procesin e difuzionit (shpërhapjes), pra me shpejtësinë e 

lëvizjes së molekulave të ujit nga brendësia e produktit, në sipërfaqen e tij e pastaj në mjedis. 

Po të thellohemi më tej në zhvillimin e këtij procesi, kuptojmë që është proces mjaft kompleks 

që lidhet me një sër faktorësh: me temperaturën (e cila kuptohet që kur rritet e ndihmon 

procesin), me trysninë atmosferike, më shpejtësinë e shpërhapjes së lagështisë nga brendësia e 

produktit në sipërfaqe et., pra është proces ku hasim kombinim të shkëmbimit të nxehtësisë, 

shkëmbimit të masës etj.  

Lëvizja e lagështisë të frutat dhe perimet që do të thahen, bazohet në dukurinë e osmozës (krahas 

shpërhapjes që përmendëm më lart). Ekziston një ekuilibër ndërmjet sasisë së ujit në brendësi të 

frutave dhe perimeve dhe sasisë së ujit në indet e frutave dhe perimeve që janë pranë sipërfaqes.  

Kur ne për të realizuar procesin e tharjes ndryshojmë temperaturën e mjedisit, në vazhdimësi, uji 

ҫan membramat e qelizave të indeve dhe del jashtë, duke u përcjellë gjithmonë drejtë sipërfaqes 

deri në largim.  

Në këtë rast ekuilibri osmotik i mëparshëm u prish dhe bëhet shkak për vazhdimin e procesit të 

tharjes, largimit të mëtejshëm të lagështisë, deri në gjetjen e një ekuilibri të ri. Ky ekuilibër i ri 

gjehet kur frutat dhe perimet thahen, pra arrijnë parametrat e lagështirës, që nuk lejojnë më 

shumimin e mikroorganizmave. Nëse tejkalohet synimi, parametrat e lagështirës në nivelet e 

përmendura më lart, tharja shoqërohet me djegie dhe prishje të strukturës së frutave dhe 

perimeve.  

Gjatë procesit të tharjes duhet të kemi kujdes: 

a) Temperaturën e ajrit 

b) Lagështirën e ajrit (relative) 

c) Shpejtësinë e lëvizjes së ajrit në masën e produktit që do të thahet. 
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Mbajtja e regjimit të temperaturës, lagështirës, shpejtësisë së lëvizjes së ajrit ndikojnë në cilësinë 

e produktit që do të thahet dhe në rendimentin e tharjes, pra në sasinë e produktit të tharë që do të 

fitojmë në njësinë e kohës 

Temperatura duhet të mbahet në nivel të kontrolluar, që të mos shpejtohet tharja artificialisht 

pasi rendimenti mund të rritet, por ulet cilësia e produktit të tharë 

Po kështu nuk duhet të rritet shumë shpejtësia e lëvizjes së ajrit, pasi prishet ekulibri i lëvizjes së 

lagështirës nga qendra e produktit në sipërfaqe dhe lëvizja e lagështirës nga sipërfaqja e produktit 

në mjedis. 

Eksperimentalisht gjenden parametrat më të mirë optimal, që lagështira të mos mbetet brenda 

produktit dhe ai të thahet vetëm në sipërfaqe, të krijohen kore në sipërfaqe e të tjera dukuri 

negative. 

 

Pyetje  

Ç’kuptojmë me termin tharje? Si kryhet tharja e frutave dhe perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse duhet të kryhet procesi i tharjes, ҫ’përparsi iu ofron ky proces frutave dhe perimeve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat procese tjera janë të lidhura me procesin e tharjes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si kryhet lëvizja e lagështirës tek frutat dhe perimet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.6. Mënyrat e tharjes së produktëve. Veҫori të tharjes, kujdesi gjatë 

tharjes dhe disa rregulla 
 

Dallojmë disa mënyra tharjeje. Fillimisht po përmendim mënyrat kryesore të tharjes së 

produkteve në industrinë ushqimore. 

a) Tharja konvektive, ku agjenti tharës (ajri i nxehtë, gaze të diegies të përzier me 

ajër etj.), bien në kontakt të drejtpërdrejtë me produktet që do të thahen. 

b) Tharja me kontakt, ku agjenti ngrohës ia jep nxehtësinë produktit që do të thahet 

nëpërmnjet një pareti. 

c) Tharja me rrezatim, ku agjent tharës janë rreze infra të kuqe, të cilat e 

transmetojnë energjinë e tyre materialit që do të thahet. Në këtë rastë falë 

depërtimit të fuqishëm të rrezever në produktin që do të thahet, tharja është shumë 

intensive. 

d) Tharja elektirike, ku produkti që do të thahet ngrohet nga rryma elektrike me 

frekuencë të lartë. 

e) Tharja me sublimim, kur produkti që do të thahet është në gjendje të ngrirë dhe 

akulli i tj duhet të kalohet menjëherë në avull, pa kaluar në gjendjen e 

ndërmjethsme (ujë). Procesi kryhet me ndihmën e distilimit, në zbrazëti të thellë, 

nën trysni.  

Në industri produktet pasi pastrohen , sulifitohen dhe futen në tharëse me shirita, me kate, 

dhoma, tunel, etj. Për tharjen e frutave dhe perimeve përdoren mënyra të tjera, të cilat gjejnë më 

tepër përdorim në ekonomitë e vogla dhe në shtëpitë tona. 

Ndër to mund të përmendim: 

a) Tharja natyrore, duke u përdorur si agjenttharës ngrohtësia e diellit. 

b) Tharja e kombinuar ku agjenti ngrohëa, (tharës) është energjia diellore dhe 

energjia elektrike. 

Tharja natyrore  me ndihmën e energjisë diellore, përdoret sidomos në zonat me klimë të 

ngrohtë. Procesi kryhet shpejt, për 4-5 ditë, që kandrrat dhe pluhurat mos të mbivendosen mbi 

produktet (frutat ose perime). Jo se produktet e thara me këtë mënyrë janë me cilësinë më të 

lartë, por është mënyrë mjaft ekonomik. Kombinimi kryhet kur gjatë ditës përdoret si agjent 

tharës energjia diellore edhe gjat natës tharja artificiale me rrymë elektrike me ajër ngrohës me 

rreze infra të kuqe etj.Në ekonomitë e vogla si pajisje ku do të vedosen produktet shërbejnë disa 

telajo druri me ndarje vertikale. Ato vendosen në diell, pak të ngritura nga trualli. Telajot me 

produktet gjatë natës duhet të futen brenda, për të mos marrë lagështirë. Në shtëpi, ku vendi 

është i kufizuar mund të përdoren për të vendosur produkte, tavat e zaknonshme, më të mëdhatë 

që kemi 
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Temperatura më e mirë e tharjes është 50-60°C. Ngrohja artificiale sido që të kryhet ajo, duhet të 

kombinohet me qetësinë, p.sh., 12orë ngrohje, 12 orë qetësi. Temperatura e agjenteve tharës nuk 

duhet të jetë asnjëherë më e ulët se 30°C dhe nuk duhet të kalojë 80°C. 

Rregullat që duhet të kihen parasysh para dhe gjatë tharjes. 

Zgjidhen fruta të shëndetshmë, me lëkurë të pa dëmtuar, të njejtit lloj. 

Bëhen disa trajtime paraprake që ndonjëherë ndryshojnë edhe sipas vendeve. 

Po përmendim më kryesoret: 

 -Të zhyten frutat dhe perimet paraprakisht në ujë të ftohtë, ku kemi tretur më parë kripë, 1% 

NaCl për litër. Ky trajtim ndihmon ruajtjen e ngjyrave dhe ka vlera antiseptike. 

 –Të zhyten pastaj frutat dhe perimet, pasi të kullohen, për një kohë shumë të shkurtër, disa 

sekonda, në ujë të valuar. Pra produktet blanshirohen, që në gjuhën popullore njihet me emrin 

përvëlim  

–Më pas frutat ose perimet (nëse kanë shtresa dyllore sipër, si p.sh. rrushi, duhet të zhytet në 

tretësirë të kulluar të sodës kaustike NaOH, ose të karbonatit të natriumit Na₂CO₃ Për të siguruar  

pastërti të lartë, para se të futen për tharjen, frutat dhe perimet sulfitohen, që të ruajnë ngjyrat dhe 

për t’u zhdukur mikroflorën e mbetur. 

Pas ҫdo trajtimi kuptohet që frutat dhe periemt shpërlahen, kullohen etj. Gjatë tharjes, 

temperatura duhet të jetë e njëjtë pasi të arrihet  maksimumi. Tharja fillon në temperaturë të ulët, 

rritet shkallë-shkallë dhe pastaj mbahet në temperaturën optimale të përzgjedhur. Herë pas here 

në furrat ku kryhet procesi i tharjes duhet të futet, qarkullohet ajër. Kur frutat janë pa lëkurë ( u 

është larguar pas blanshirimit), tharja mund të fillojë në temperaturë më të ulët. 

Më poshtë po japim një tabelë që tregon disa regjime tharje që kanë rezultuar të mira sipas 

eksperiencave të vendeve të mesdheut për disa fruta. 

Fruti që do të thahet Temperatura në fillim 

edhe në fund të 

procesit 

Koha e tharjes në orë Rendimenti 

Kajsi 40-70°C 10 – 12 orë 18% 

Qershi 40-70°C 10 – 12 orë 18% 

Dardhë 40-70°C 20 – 30 orë 18 – 20% 

Mollë 40-70°C 12 – 18 orë 12% 

Kumbull 40-70°C 16 – 18 orë 20% 

Rrush 40-70°C 20 – 24 orë 20% 

Fik 40-70°C 10 – 15 orë 18% 
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Pas tharjes, produktet duhet të mbështillen më letër speciale dhe të futen në kuti kartoni ose 

druri. Ato duhet të ruhen në vende të freskëta. Herë pas here ështe mirë të kontrollohen se mos 

zënë myk ose parazitë. Kur konstatohen të tilla ato duhet të lahen menjëherë me ujë të bollshëm 

dhe pastaj të ripërsëritet procesi. Kuptohet që frutato ose perimet e thara kësaj here, nuk do të 

jenë të cilësisë së parë. 

 

Pyetje   

Sa lloje tharjesh dallojmë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cila mënyrë e tharjes ka përparësi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Çka është tharja natyrore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cilat janë veprimet që duhet të kryhen para se frutat dhe perimet të futen në pajisjet 

tharëse? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Si duhet të jetë temperatura gjatë tharjes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.7. Tharja e disa frutave dhe perimeve  

8.7-1. Tharja e rrushit 
Për tharje përdoret rrushi i pjekur, i pastër. Përdoren variatetet Sulltaninë, Perletë, Moskat, Vlash 

etj. Para se të thahet rrushi, veshët e rrushit përvëlohen me sodë kaustike, që të largohet shtresa 

dyllore mbi sipërfaqe. Përdorimi i NaOH është 0,3 – 0,5%. Koha e përvëlimit është jo më tepër 

se 10s. Pastaj rrushi shpërlahet me ujë të frohtë e të rrjedhshëm. Pastaj për të ruajtur ngjyrën, 

rrushi sulfitohet nëpër dhoma të veqanta për 1 – 1,5 orë, ose mund të sulfitohet me tretësirë 

sulfatore. Pastaj rrushi kullohet dhe vihet për t’u tharë në telajo ose sergjenë. Ai kthehet herë pas 

here që të thahet në ҫdo anë. Kur koha është e mirë, tharja zgjatë rreth 7 – 8 ditë. Pastaj ai 

shkoqet në magazina të freskëta, lidhet që të homogjenizohet lagështia dhe më vonë pektohet. 

8.7.2. Tharja e fiqvePasi kontrollohen një nga një, fiqtë lahen dhe kullohen. Pastaj ata 

vendose në tepsi, ose në dërrasa dhe nxirren në diell kur ai fillon të japë nxehtësi, rreth orës 9⁰⁰ - 

10⁰⁰ të mëngjesit (ose varet nga pozicioni gjeografik i vendit ku po bëhet tharja). Procesi 

vazhdon për orë të tëra. Fiqtë kthehen herë pas here derisa dielli të perndojë. Ata nuk lihen natën 

jashtë. Procesi vazhdon nga 3 – 5 ditë, me kujdes sepse mnitharja është e dëmshme dhe e 

pakthyeshme. Fiqtë e thatë vendosen në kuti të pastra, të thata. Në disa vende të Shqipërisë është 

traditë që ata të vihen edhe në vargje dhe ashtu të vazhdohet të ruhen. Të vendi ku ruhen mund të 

vendosen edhe disa gjethe dafine. 

8.7-3. Tharja e mollëveMollët duhet të jenë të pavrara, por kjo është e lidhur me cilësinë 

që kërkohet, pasi mund të thahen edhe mollët që rrëzohen nga pemët. Mollët priten, pastrohen 

nga lëkurët dhe farat, pastaj sulfitohen 5 – 10 minuta me gaz sulfuror. Fetat e mollës, me trashësi 

jo më të madhe se 1cm mund të futen në tretësirë NaCl, 10% që të mos nxihen, pasi ato 

përmbajnë lëndë tonike.  

Pasi kullohen, vendosen në telajo ose në grila, dhe lihen në diell 6 – 7 orë. Orët e tjera të tharjes 

plotësohen me tharëse elektrike ose ajër ngrohës. Herë pas here ato kthehen që të thahen 

uniformisht. Procesi i tharjes duhet të vazhdohet 12 orë pa ndërprerje. Pas një seance të tillë 

grilat mund të lihen në qetësi në një dhomë pa lagështirë për rreth 24 orë. Kjo gjë përsëritet 3 – 4 

herë. Kur fillon një cikël i ri temperatura rritet pak e kështu shkallë- shkallë sa të mbarojë 

procesi, por pa e tepruar, që tharja mos të përshpejtohet artificialisht. 

8.7-4. Kumbulla të thataZakonisht zgjidhen kumbulla  të variateteve të njohura për këtë 

proces. Kjo varet edhe nga dëshira, pasi disa pëlqejnë kumbullat e ëmbëla, kurse të tjerë ato 

majoshe. Kumbullat zgjidhen një nga një. Iu hiqet bërthama dhe vendosen në telajo. Pasi janë 

kryer proceset e banjës, sodifikimit, sultifitimit. Procesi ngjanë me tharjen e mollëve, por zgjat 

më tepër, pasi lagështira do më tepër kohë të dalë në sipërfaqe.             Nga ngrohësit artificialë, 

që plotësojnë orët pa diell, temperatura lëviz nga 40 - 70°C. Temperatura 70°C arrihet ditën e 
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fundit. Kështu vazhdohet derisa kumbullat vyshken, por duhet kujdes që ato të mos ngurtësohen. 

Kur ndodh kjo dukuri, kumbullat nuk kanë asnjë vlerë ushqimore, as shije. Nëse kumbullat do 

thahen pa lëkurë veprohet kështu: Merren kumbullat dh përvëlohen në ujë të ngrohtë ku kemi 

tretutr 5g karbonat kaliumi (K₂CO₃) për litër. Ato mbahen të zhytura për 20s. Pastaj nxirren dhe 

futen në ujë të ftohtë. Shpërlarja përsëritet dy tri herë. Pas këtyre veprimeve kumbullave iu hiqet 

lëkura. Tani largimi i ujit nga ato është më i lehtë. Ato mund të thahen artificialisht për 24-30 orë 

në temperaturë 60-70°C. 

8.7-5. Tharja e perimeve bëhet kryesisht në tharëse me shirit, me tharëse me tunel. 

Përdoret edhe tharja natyrore. Paraprakisht perimet pastrohen, lahen, priten, përvëlohen pastaj 

thahen. Rëndësi të veҫantë ka përvëlimi. Ai bëhet duke i zhytur perimet në ujë të valuar, ose 

duke i trajtuar ato me avull për një kohë të shkurtër. Përvëlimi shkatërron enzimat, 

mikroorganizmat dhe ndihmon në ruajtjen e ngjyrës natyrore të tyre. Pas tharjes perimet kanë 

përsëri aftësi për të thithur ujin, higroskopike, prandaj ato duhet të ambalazhohen e ruhen me 

kujdes. Mund të thahen, bajamet, domatet, specat, qepët, preshët etj. Po kështu thahen edhe 

erëzat si: majdanozi, selino, mendër, kopër etj, qoftë në rrugë natyrore, qoftë artificialisht. 

 

Pyetje  

Cilët janë proceset që përdoren para se frutat të kalohen në tharje? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Pse sulfitohen frutat dhe perimet para tharjes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ҫfarë siguron përvëlimi, si për frutat ashtu edhe për perimet?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.8. Llogaritja e rrezes së produktit të tharë 
 

Në praktik përdoret më tepër përcaktimi I normativeës së harxhimit të lëndës së pare për njësi 

prodhimi.Merreze kuptohet sasia e produktit të gatshëm që del nga njësia e lëndës së pare, kurse 

në normative sasia e lëndës së pare që harxhohet për prodhimin e njesis së produktit të 

gatshëm.Për të gjetur rrezen ose normativeën , mbështetemi në ligjin e ruajtjes së mess. 

Përpilojmë bilancin material të përgjithshëm dhe të lëndëve të thata. 

 Le të shënojmë me: 

 G1 – sasinë e lëndës së pare që do të thahet 

 G2,  G3 … Gn – ndryshimet që pëson lënda e pare; 

 Gp – sasia e produktit të gatshëm; 

 h1, h2, h3 … hn – humbja dhe mbeturinat në maë që pëson lënda e pare gjatë përpunimit, 

 a1 – përmbajtja e lagështirës me masë në lëndën e pare që dërgohet në tharje; 

Barazimmi I bilancit material të lëndës së pare që kalon nga operacioni I pare në të dytin, për 

humbjet në masë h1. 

G2 = G1-G1
. 
h1 = G1 (1-h1) 

 

Pyetje  

Ҫ’kuptojmë me rreze të produktit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’është normativa e produktit? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.9. Masat e sigurimit teknik kur përdorim tharjen artificiale.Kujdesi për 

mbrojtjen e mjedisit. 
 

 Në raportet e tharjes së frutave  e perimeve përdoren dis paisje dhe makiner. Për 

shfrytëzimin e tyre pa rrezik, duhet të respektohen të gjitha rregullat.Makinat vihen në punë kur 

ato në pjesët punuese dhe në pjesët e sistemit kinematic janë të pajisura me mbrojtëse.Para 

fillimit të punës është e domosdoshme kontrolli në punim bosh, për tu bindur që makina është e 

regullt. Vajisja ose grasatimi në vendet e caktuara të makinës (kushineta, bokola, reduktorë etj.), 

deh pastrami I pjesëve punuse nga mbetjet e produktit siguron jetëzgjatjen e punës së makinës.  

Më të rrezikshme janë makinat e coptimit të frutave-perimeve. Meqenëse thikat prerëse punojnë 

me shpejtësi të madhe lëvizëse, duhet të tregohet kujdes dhe vëmendje në pajisjet mbrojtëse. Në 

makina e coptimit me disqe të ҫmontueshme është e domosdoshme të kontrollohet shtrëngimi I 

bulonave ose dadove të bushtit që shtrëngojnë thikat diskore. Nuk lejohet të punohet në asnjë 

mënyrë pa kapak mbrojtës të tubave diskor. Kur punohet në centrifugat periodike filtruese, duhet 

të kijen parasysh këto rregulla: 

Mbushja dhe zbrazja e tamburit me product duhet të bëhet kur aj është në qetësi. Nuk lejohet në 

asnjë mënyrë frenimi I tamburit me dorë, shkop ose send tjetër.Mbushja me produktë e tamburit 

të centifugës duhet të bëhet e shprëndarë njëtrajtësisht, në rast të kundërt lindin lëkundje të 

mëdha për puntorët që punojnë rreth tyre.Në aparatet tharëse me shirita, xhuntot që lidhin 

variatorët me elektromotorët, si dhe sistemet kinematike që vënë në lëvizje boshtët e tamburëve 

të shiritëve, duhet të jenë të mbuluara me pajisje mbrojtëse. Shkallët e kontrollit duhet të jenë të 

pastra, pa lagështirë, për të mënjanuar shkarjet.  

Sistemet lëvizëse të shkallës duhet të kontrollohen herë pas here dhe në rast defekti, duhet të 

thirret menjëherë mekaniku. Saraҫineskat e avullit duhet të kontrollohen që të mos kenë shfryerje 

avulli. Manometrat kontrollohen ҫdo muaj dhe shkalla e tyre duhet të ketë shenjë kufitare me 

ngjyrë të kuqe. Valvolat e sigurimit duhet të jenë në gjendje pune të mire dhe të kontrollohen 

here pas here në shryrje për trysnin e regjistruar. Takimi-stakimi i butonave që vënë në lëvizje 

electromotorët nuk duhet të bëhet me duar të lagura.  

Gjatë pastrimit të repartit duhet të tregohet kujdes i madh që të mos kalojë ujë në electromotorët 

dhe pajisjet elektrike. Të gjitha pajisjet elektrike të fabrikës, gjithashtu edhe konstruksionet 

metalike (makinat e coptimit, centrifugat, trupi I tharësit, shkallët etj) duhet të jenë të tokëzuara. 

Pas përfundimit të operacioneve të ndryshme kryesisht paraprak, para tharjes gjithë mbeturinat 

duhet të presohen e të hidhen në vende të caktuara për mbeturinat ose duhet të gjuhen si shtesa 

për plehra, ushqime për kafshë etj. Kujdes duhet treguar për mbrojtjen e mjedisit si nga këto 

mbeturina ashtu edhe nga ato që do të dalin nga sektori I ambalazhimit. 
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8.10. Konservimi kimik, Parimi I konservimit kimik, Kërkesat ndaj 

konservuesve 
 

Parimi I konservimit kimik 

Konservimi përdoret në rastet kur produktet ushqimore nuk mund të përpunohet me metoda 

fizike ose biologjike (sterilizim, tharje, fermentim etj.). Prandaj konsiderohet si metodë me 

karakter ndihmës. Metodat e konservimit kimik bazohen në aftësine e disa substancave kimike 

(konzervuesve)për të frenuar funksionet jetësore të mikrogjallesave, ose për ti asgjësuar ato. 

Veprimi I konservuesve mbi mikorgjallesat shfaqet në këto mënyra: 

1. Konzervuesit, duke përqendruar në membraneën e qelizës së mikrogjallesave shkaktojnë 

dukurinë e plazmolizës, që ҫon në shkëputjen e saj nga citoplazma. 

2. Konzervuesit bashkëveprojnë me proteinat e citoplazmës duke I koaguluar ato. 

3. Konzervuesit tretin membraneën qelizore të mikrogjallesave. Për pasojë të veprimeve të 

lartëpërmendura, qeliza humbet funksionet jetësore. Nuk riprodhohet më dhe vdes.  

Konzervues kimik të veҫantë kanë aftësi të ҫ’aktivizojnë enzima të caktuara, të cilat janë 

shkaktare për prishjen e produkteve ushqimore. Në kuptimin modern, konzervuesit kimik janë 

substance kimike të pastra. Me to trajtohen produktet ushqimore, jo vetëm për të frenuar 

funksionet jetësore të mikrogjallesave ose për t’i asgjësuar ato, por edhe për të shmangur disa 

procese kimike të padëshirueshme. P.sh. për të forcuar, ose për të nxjerrë më mire në dukje 

shijen, erën, ngjyrën, konsistencën etj. të produkteve ushqimore të përpunuara. Prandaj edhe 

substancat kimike me veprim kundëroksidues ose stabiluestë vetive të ndryshme kimike hyjnë në 

grupin e konzervuesve kimik 

Shembull  

Marrim një fuҫi me vëllim 228l, e peshojmë (a=52kg). E mbushim me ujë deri në 4/5 e vëllimit, 

dhe përsëri e peshojmë (A=242kg). Sasia e ujit që kemi hedhur në fuҫi është A-a=242-

52=190kg. Duam që tretësira të jetë 6%-she. D.m.th. në 94kg ujë duhet të hedhim 6kg SO₂. Pra, 

94kg ujë                                                       6kg SO₂ 

190kg ujë                                                     x kg SO₂ 

  
     

  
         ₂ 

Pra, duqin e SO₂-shit e mbajmë të hapur deri sa të kalojnë 12,1kg SO₂, dmth deri sa peshorja të 

tregojë 254kg (242+12,1). 
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Përqendrimi I tretësirës së pregaditur matet me aerometer dhe shprehet në grade Bome, të cilët 

ekuivalentohen në përqindje sipas tableës së mëposhtme: 

 

Gradë Bome Dendësia SO₂- në përqindje 

0,4 1,0028 0,5 

0,8 1,0056 1,0 

1,2 1,0085 1,5 

2,0 1,0114 2,5 

2,3 1,0168 3,0 

2,7 1,0194 3,5 

3,0 1,0221 4,0 

3,4 1,0248 4,5 

3,8 1,0275 5,0 

4,1 1,0302 5,5 

4,5 1,0328 6,0 

4,8 1,0353 6,5 

5,1 1,0377 7,0 

5,4 1,0401 7,5 

 

Procesi i trajtimit të produkteve ushqimore me dioksiod squfuri ose acid sulfuror quhet sulfitim. 

Sulfitimi mund të bëhet edhe me kripëra të acidit sulfuror, si NaHSO₃, KHSO₃, Na₂S₂O₃ etj. 

Sulfitimi me SO₂ quhet sulfitim i thatë, ose tymosje. 

 

Pyetje  

Kur përdoret konservimi kimik? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Në cilat mënyra shfaqet neprimi i konservimit mbi mikrogjallesat? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si quhet procesi i trajtimit të produkteve ushqimore me squfur? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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8.11. Konzervuesit kimik të tjerë 
 

 Acidi benzoik dhe kripërat e tij 

 Acidi benzoik C6H5COOH është pluhur I bardhë me kristale të imëta. Tretet shumë pak 

në ujë (1:500), Kurse në alkool tretet më lehtësi. Për këtë arsye përdoren më shumë kripërat e tij, 

si benzoate  I natriumit (C6H5COONa 2H3O). 

 Veprimi konzervues I acidit benzoik shfaqet më mire në mjedise acid, sesa asnjanse. 

P.sh. për frutat e tharta, pH-I I të cilave arrin vlerat 2-2,5, përdoren doza të vogla të acidit 

benzoik – 0,02 – 0,03%. Për frutat me pH 3,5-4, acidi benzoik përdoret 0,08%-sh për të frenuar 

zhvillimin e mykut. Për të penguar zhvillimin e majave dhe të bakterve laktike, acidi benzoik 

duhet të ketë përqëndrim edhe më të lartë 0,15 deri në 0,20%.Acidi benzoik është toksik për 

konsumatorët kur përdoret në doza të mëdha (p.sh 40 g) njëherësh.eprimi konzervues I acidit 

bezoik shpjegohet me veprimin e tij ndaj membraneës qelizore të mikrogjallesave dhe me 

veprimin çaktivizues ndaj enzimave.Prania e acidit benzoik në frutat e konzervuara me të dalohet 

lehtë, edhe nëse ai është I përdorur në doza të ulëta. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet shijes dhe 

ngjyres karakteristike që ai ju jep frutave.Në konzervimin e marmalatës me acid benzoik duhet të 

kemi parasysh vetinë që ai fluron në temperatureën 100ᵒC. Prandaj acidi benzoik hidhet në 

marmalatë, pasi kjo të ketë zjerë. 

Benzonati I natriumit C6H5COONa 2H3O është pluhur kristalor I bardhë, me shije të këndshme e 

cila largohet nga produkti me shumë vështirësi.Tretet mire në ujë, madje formon tretësira të 

mbingopura. Kjo veti e bënë shumë të përdorshme në prodhim.Në mjedis acid p.sh. në reçel, 

benzoati I natriumit është I kalciumit, kthehen në acid benzoik. Ky I fundit luan rolin e 

konzervuesit. Për këtë arsye dozat e tyre përlogariten në acid benzoik. 

 Dozat maksimale të lejueshme janë: 

 për marmelatën   0,1% 

 për pulpat    0,2% 

 për mushtet    0,2% 

 për lëngjet e frutave  1/3 e dozes që përdoret për pulpat 

 

 Acidi sorbik dhe kripërat e tij 

 Acidi serbik CH3-CH-CH-CH-CH-COOH, është pluhur I  bardhë me kristale të imëta, pa 

erë, me shije paksa të thartë. Në uj tretet dobët, kurse në alkool shumë mire. Meqë kripa e tij, 

sorbate I natriumit, tretet pakufi në ujë konservimi bëhet me të.Acidi sorbik frenon, veçanërisht 
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zhvillimin e sakaromiceteve (majave) , kërpudhave dhe enzimave fosforilazë dhe katalazë. Për të 

shmangur shfaqjen e mykut në lakrën turshi dhe trangujt marinade, hidhet acid sorbik në masën 

0,1-0,15%.Në vendin tone salca e domates konzrvohet me kripëra të acidt sorbik. Doza e sorbatit 

që përdoret nga sasia e lëndës së thatë që përmban salca. Në salcën me përqindje të lartë lënde të 

thatë hidhen doza të vogla sorbate.Acidi sorbik në doza të vogla nuk dëmton shëndetin e 

konsumatorit, por në doza të mëdha dëmton mikroflorën e zorrëve.Acidi formik përdoret në doza 

të vogla (rreth 0,15%) për konservimin e lëngjeve të frutave të përpunuara (jo për pulpat). 

 

Pyetje   

Si shfrytëzohen vetitë fizike dhe kimike të acidit benzoik dhe kripërave të tij për 

konservim kimik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Në ҫ’kushte veprimi konservues I acidit benzoik është I efektshëm? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Shpjegoni pse kripërat e acidit benzoik në marmelatë hidhen pasi ajo të jetë zierë? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Flitni për vetit kimike dhe fizike të acidit sorbik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

8.12. Procesi teknologjik I konzervimit të frutavetë plota ose në trajtë 

pulpe. 
 

 Procesi teknologjik I konzervimit kimik të frutave të plota ose si gjysëm produkte, kalon 

nëpër këto operacione pastrim, larje përzgjedhje dhe përpunim I frutave. Pas tyre vjen operacioni 
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kryesor, konservimi kimik. Pastaj produkti ruhet në gjendje të konzervuar dhe përgaditet për 

përpunim të mëtejshëm oe për konsum. 

 Pastrimi, Frutat pastrohen nga bishtat , gjethet dhe pjesët e huaja që mund të kenë rënë . 

Gjithashtu hiqen ato të papjekurat, të tejpjekurat dhe të kalburat. 

 Larja. Frutat lahen në ujë të pastër, për të hequr pluhurin, rërën, baltën, bishtat, gjethet etj. 

 Përzgjedhja. Frutat përzgjidhen sipas madhësisë, pjekuritë, llojit të frutës, madje në disa 

raste edhe sipas ngjyrës. 

 Përpunimi. Frutat e ndryshme përpunohen në mënyra të ndryshme. Prandaj përpunimi 

bëhet sipas llojit . P.sh rrushit I hiqen frenjat, kumbullave u hiqet bishti dhe bërthama, mollët për 

pulpë (pure), fillimisht ngrohen, pastaj kalojnë në pasirkë etj. 

 Konservimi. Frutat e plota (kokërr) konservohen në fuçinë, në të cilën do të ruhen . 

Pulpat e frutave konservohen në rezervuar të posaçëm, dhe që këtej kalohen në rezervuarat e 

ruajtjes. 

 Metoda e konzervimit kimik që përdoret më shumë është sulfitimi.  

 Veprohet kështu: fillimisht në fuçi ose rezervuar hidhet një sasi ujë dhe një pjesë e 

konzervuesit. Mbi to hidhet një shtresë e frutave të parapërgaditura (pstruar, larë, përzgjedhur, 

përpunuar), prap ujë dhe konzervues, shtresë frutash, e kështu me radhë, deri sa të mbushet fuçia 

ose rezervuari(zakonisht formohen 3-4 shtresa). Ndërkohë fuçia tundet dhe shtresa me fruta 

përzihet që konzervuesi të shpërndahet njëtrajtësisht në të gjithë masën e frutave, dhe takimi 

ndërmjet tyre të jetë sa më I madh. 

 Konservimi I puresë ose pulpës bëhet në kazanë ose rezervuar të pajisur me përzierse 

automatike dhe rubinet në fundin e tyre për zbrazje. Në to hidhen njëherësh të gjithë sasia e 

puresë dhe e konservuesit. Përzihen mire pastaj hapet rubineti I zbrazjes, I cili është I lidhur me 

rezervuarin, ku do të ruhet pulpa. 

 Mollët dhe dardhat  konservohen me sulfitim të thatë. Kjo bëhet në dhoma të posaçme me 

lartësi deri në 4 m, me dyer hermetike ( të përkundrejta), me aspirator dhe me dritare për të 

vëzhguar ecurinë e tymosjes (sulfitimit). Këto dhoma ndërtohen larg qendrave të banuara rreth 

100 m. 

 Në dyshemenë e dhomës ka disa si gropa, ku vendosen tava hekuri ose teneqeje në të 

cilat do të digjet squfuri ( I thërmuar) me thëngjij qymyri të ndezur. Sapo squfuri merr flake, 

dyert e dhomës mbyllen. 

 Për sulfitimin e 1 ton mollë digjen 2 kg squfur, dmth 200g squfur në gjdo meter kub të 

dhomës. 
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 Mollët qe do të sulfitohen vendosen në arka të ngritura në stiva deri në 3m lartësi. 

 Që dioksidi I squfurit të qarkuloj lirshëm dhe të takojë sa më mire me mollët, stivat me 

mollë vendosen 0,4 m larg mureve të dhomës dhe me po këtë largësi ndërmjet tyre. 

 Tymosja vazhdon derisa mollët të çngrysen dhe të zbuten. Për mollët e tharta zgjat 16-18 

orë, për mollët e ëmbla18-20 orë. 

 Kur tymosja pëfundon, happen dyert, dhe dhoma ajroset 1,5-2 orë. Punonjësit duhet të 

mbajnë maska kundërzjarri, për të mos dëmtuar shëndetin. 

 Pas 2-3 ditësh mollët copëtohen , hidhen në fuçi ose rezervuar dhe dërgihen për ruajtje. 

 Sulfitimi I lëngjeve të frutave ose perimeve bëhet drejtpërdrejt me dioksid squfuri, I cili 

pasi tretet në lagështirën e tyre, kthehet në acid sulfuror. 

 Ruajtja. Produktet e sulfituara, të ambalazhuara në fuçi , ruhen në mjedise të pastra dhe të 

freskëta ( me temperturën 2-20ᵒC). Ndalohet mbajtja e fuqive në diel lose në shi. 

 Gjat ruajtjes së frutave , kohë pas kohe, u kontrolohet përmbajtja e squfurit. Nëse kjo 

është nën dozen e duhur, shtohet sasia e nevojshme e dioksidit të squfurit. Po kështu veprohet 

edhe kur konservimi është bërë me konzervues kimikë të jerë, si benzoate natriumi etj. 

 Largimi I konzervuesit. Pulpat, para përpunimit ose konsumimit duhet të çlirohen nga 

konservuesi, I cili tashmë ka kryer funksionin e tij. Kjo arrihet me anë tën ngrohjes. 

 Largimi I dioksidit të squfurit quhet ç’sulfitim. Acidi sulfuror kur ngrohet shpërbëhet në 

dioksid squfuri, I cili fluron  ç’sulfitimi bëhet me avull me trysni 0,2-0,3 MPa, I cili siguron 

ngrohjen dhe njëkohësisht përzierjen e masës. 

 Asulfitimi bëhet në enë druri, në fundin e të cilave ka gypa për kalimin e avullit. Në 

munges të tyre ç’sulitimi  kryhet me aparate me zbrazëti ose në enë të zakonshme. 

 Produktet e sulfituara, Për  konsum të drejtpërdrejtë nuk lejohen të përmbajnë mbi 

0,002% dioksid squfuri. Vitamina C ruhet mjaft mire në to, kurse vitamon B1 shkatërrohet , duke 

I sjellë konsumatorit çrregullime në metabolizëm. 

 

Pyetje  

Cilat janë operacionet përgatitore për frutat që do të konservohen më substanca kimike? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Bëni dallimin ndërmjet sulfitimit të frutave të plota dhe sulfitimit të pulpës? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Në ҫ’kushte ruhen produktet e sulfituara? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ҫ’kuptoni me ҫ’sulfitim? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.13. Konservimi me anë të fermentimit laktik , Thelbimi I fermentimit 

laktik 
 

 Produktet e konservuara nëpërmjet fermentimit laktik quhen turshi. 

Larakteritikë kryesore e tyre është ruajtja  për një kohë pak a shumë të gjatë, shija e veçant e 

kripës dhe e thartirës, si dhe aroma specifike. 

Turshit janë konzerva të prodhuara mbi parimin e cenoanabiozit. Veprimi konsrvues e luajn acidi 

laktik, që përftohet gjatë fermentimit laktik. Kripa , që shthet në to, përforcon vepimin 

konservues të acidit laktik. Kripa që shtohet në to, përforcon veprimin konservue të acidit laktik, 

duke frenuar zhvillimin e mjaft mikrogjaleesave. 

Veprimi I acidit laktik, sipasoj e rritjes së joneve hidrogjen është frenues dhe toksik ndaj një sërë 

mikrogjallesash (shih tableën më poshtë 

 Bakteriet kalbëzuese    në pH  5,9-6,5 

 Bakteriet Coli-Aerogenes   në pH  4,5 

 Sakmonelat (bakteriet e dizenteris)  në pH  4 

Bakteriet laktike     në pH  2,5 
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Sakaromicetet     në pH  2,5 

Përveq frenimit , madje azgjësimit të mikrogjalesave rendësi të veqant ka edhe ndalimi I 

proceseve të frymëshkëmbimit në inde, I proceseve enzimatike oksiduese, që çojnë në oksidimin 

e vitaminës C dhe errësimin e sipërfaqes së produktit dhe I proceseve enzimatike hidrolizuese, që 

lidhen me zbutjen e indeve dhe përfitimin e supstancave me shije dhe erë të keqe. 

Shija e thart e turshive I kushtohet pranisë së acidit laktik. Ky përfitohet nga veprimi I bakterieve 

laktike specifike mbii sheqerin e perimeve (glugozës, fruktoz, heksoz) sipas këtij barzimi: 

bakterie 

C6H12O6 +    2CH3CHOHCOOH + 51,118 KJ 

Laktike 

Bakterie laktike që shfryëzohen për prodhimin e turrshive janë ato të cilat fermentimin laktik e 

shkaktojnë në temperature 15-17ᵒC. Këto ndodhen me shumic në ajër dhe në sipërfaqen e 

perimeve të ndryshme . 

Barazimi kimik I mësipërm jep fermentimin laktik tipik.  

Por gjat prodhimit të turrshive vërehet edhe fermentimi laktik jo tipik, I cile jepet me këtë 

barazim: 

    bakterie 

C6H12O6 + H2O   2CH3CHOHCOOH + C2H5OH + Ch3COOH+2CO2+2H2 

    Laktike 

Pra përveq acidit laktik përfitohet alkool etlik, acid acetic dhe gaze. 

Fermentimi laktik jo tipik vërehet në fillim të hedhjes së turrshive mëtej mbizotron fermentimi 

laktik tipik, gjatë të cilit përfitohet vetëm acid laktik. Kështu gjatë përgaditjes së turrshive duhen 

krijuar sa më pare të gjitha kushtet e domosdoshme për zhvillimin e shpejt të bakterieve 

laktike.Në të kundërt zhvillimi I ngadalsuar I bakterieve laktike qonë në prishjen e turrshive. 

 

Pyetje    

Në cilin parim të konservimit bazohet prodhimi i turshive? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Shpjegoni veprimin konservues të acidit laktik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ҫ’rol luan kripa në konservimin e turshive? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si ndikon acidi laktik në enzimat oksiduese dhe hidrolizuese? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Shkruani barazimet kimike të fermentimit laktik tipik dhe fermentimit laktik jo tipik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.14. Fazat kryesore dhe dukuritë që shoqërojnëfermentimin laktik 
 

Fermentimi laktik I turshive është process I ndërlikuar mikrobiologjik. Ky process zhvillohet në 

faze të ndryshme dhe në secilën faze mbizotron mikroflorë e veçantë.Fazat që vërehen në 

përgaditjen e turshive janë: faza përgaditore dhe faza kryesore. 

Faza përgaditore. Perimet e parapergaditura (të pastruara dhe të lara) mbulohen me shëllirë. Kjo 

përzierje perime-lëng është medis I përshtatshëm për zhvillimin e mikrogjallesave. Me që 

aciditeti I përzierjes është I ulët fillojnë të aktivizohen mikrogjallesa të ndryshme por mbizotrone 

bakteriet Coli-Aerogenes (në pH 5,5- 4,3).  

Nga veprimi I tyre aciditeti fillon të rritet dhe në sipërfaqen e masëss vërehet një shkumë 

karakteristike dhe një cipë e holl e bardh , quhet “ lulezë”.  

Formimi I “lulezës” ndihmohet nga pranija e oksigjenit I cili nxit zhvillimin e mikrogjllesave të 

gjinive Candida, Mycoderma, Oospora dhe Torulopsis, të cilat janë të padëshirueshme.Me rritjen 

e aciditetit (pH bie në 4,2) bakteriet e grupit Coli-Aerogenes e ndërpresin aktivitetin.  

Tashmë fillojn të mbizotrijnë bakteriet laktike. Kështu fillon fermentimi I vërtet I turrshive. 

Detyrë e teknologut është të shmang zhvillimin e bakterieve të grupit Coli-Aerogenes.Për këtë 

duhet marrë masat e mëposhtme. 

1. Perimet para se të hidhen turrshi të lahen mire, që të përmbajn sa më pak bakterie të 

grupit Coli-Aerogenes, të cilat zanafillën e kanë nga plehu dhe toka. 



100 

 

2. Para tharmimit mjedisi duhet të jetë acid ( me pH 4-4,2) për të krijuar kushtë të 

përshtatshme për bakteriet laktike. Kjo arrihet duke I hedhur në masën e turrshis acide të 

ndryshme ( acid laktik, citric , acetic) ose kultura të pastra laktike. 

Fazat kryesore. Në këtë faze mbizotrijn bakteriet laktike . Nëpërmjet fermentimit të sheqerit, ato 

përfitojnë acid laktik deri në masën 1,5 deri në 1,8 % ( I shprehur në acid laktik). Kjo faze quhet 

kryesore sepse përfaqëson fermentimin e vërtet , dmth fermentimin e shpjeguar nga karakteret 

laktike tipike si Bact Cucumeris fermentati, Str.Plantarum etj. 

Të gjitha përpjeket duhen bërë për të krijuar kushte sa më të volitshme për zhvillimin e 

bakterieve laktike tipike. 

Cilat janë këto kushte? 

1. Lënda e pare (perimet) të përmbajn sasi të mjaftueshme sheqeri 

2. Temperature e fermentimit të luhatet në kufijt 22-24ᵒC.Kur temperature është e ulët (15-

20ᵒC), Shëllira hidhet e ngrohtë, dhe në mbarim të fermentimit enët mbyllen 

hermetikisht. Pastaj turrshija ruhet në temperature të ulët në të kundërt nuk zhvillohet 

fermentimi laktik por fermentimi butirik ose kalbëzues, për pasoj turrshija prishet. 

3. Në fillim të fermentimit të sigurohet aciditeti I nevojshëm për zhvillimin e bakterieve 

laktike tipike (pH 4,2 – 4). 

4. Me që bakteriet laktike janë anaerobe facultative , duhet të shmanget prania e oksigjenit. 

Kjo arrihet duke I ngjeshur perimet që do të fermentohen për të penguar hyrjen e ajrit, ose duke I 

mbuluar me një shtresë vaji për ti izoluar tërësisht nga ajri. 

 

Pyetje  

Cilat janë fazat e fermentimit të turshive? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pse faza e parë quhet fazë përgatitiore?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Në ҫ’kushte zhvillohen bakteret laktike tipike?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’tregon formimi I “lulëzës” dhe pse duhet të hiqet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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RM9: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon uthullën 

 
9. Konserva natyrore, perime në uthull (marinada), gjellë të 
gatshme 

Konservat natyrore Konservat natyrore janë konserva me perime, të cilat nuk mund të 

konsumohen drejtëpërdrejt pa u përpunuar në kushte shtëpiake. Prodhimi i tyre mundëson 

shfrytëzimin e tyre gjatë gjithë vitit dhe krijon lehtësi për amvisat. 

Marinatat: Marinimi është një nga metodat e 

konservimit, që bazohet në parimin e acidoanabiozit. 

Marinadat janë konserva perimesh të trajtuara me 

tretësirë të holluar acidi acetik dhe të sterilizuara. 

Acidi acetik duke ulur pH-in e mjedisit të konservës 

frenon veprimtarinë jetësore të mikrogjallesave. 

Marinadat kanë aromë e shije të këndëshme dhe 

nxitin oreksin. Përveҫ acidit acetik, ato përmbajnë 

dhe lëndë me veti aromatiko-shijore, si piper i zi, qepë, hudhër, sinap, karafil, kripë, gjethe 

dafine etj. Nga përmbajtja e acidit acetik marinadat mund të jenë:  

 Të buta, të cilat përmbajnë 0,4-0,8% acid acetik, 

 Të mesme, të cilat përmbajnë 1-1,5% acid acetik, 

 Të forta, të cilat përmbajnë mbi 3% acid acetik. 

Procesi teknologjik i përgatitjes së tyre është i njëjtë si për të gjitha konservat e sterilizuara. 

Fortësia e ujit, me të cilin do të bëhet përvëlimi, duhet të jetë 10-12°gjermane. Acidi acetik duhet 

të jetë me prejardhje nga vera, jo nga tretësirat alkoolike, pasi ato nuk kanë shije dhe aromë të 

këndshme.            Formula e sterilizimit për disa lloje marinadash jepet ne tabelë 

Lloji i marinadës Formula e sterilizimit Kundër trysnia në MPa 

Me speca Peza ose gogozhare         

   
 

0,11-0,14 

Me tranguj         

   
 

0,09-0,11 

Sallatë e përzier         

   
 

0,11-0,14 
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Sasia e kripës, që hidhet në tretësirën e holluar të 

acidit acetik, është 2-2,5%. Në secilin kavanoz 

hidhen 2-3 kokrra piper të zi, një gjethe dafine dhe 

erëza të tjera sipas recepturës. 

Turshitë e ndryshme, të përftuara me fermentimin 

laktik mund të përpunohen në marinada: marinadat 

me turshi lakre, trangulli, domatesh të gjelbra janë 

shumë të shijshme. 

Gjellë të gatshme  

Shumëllojshmëria e konservave me gjellë të 

gatshme lehtëson mjaft punën e amvisave.                                       

Teknologjia  e përgatitjes së tyre përfshinë të 

gjitha operacionet si në teknologjinë e 

konservave të sterilizuara, duke përfshirë 

pjekjen dhe fërgimin, që jane karakteristike 

vetëm për këto.  

Fërgimi bëhet me vaj ulliri në temperaturë jo më 

të lartë se 150°C, për 8-10min. Lëndët nistore 

ose ndihmëse (qepë etj) vihen në tava me vrima, prej materiali të paoksidueshëm dhe zhyten në 

vaj të nxehtë. Pas fërgimit, lihen të kullojë teprica e vajit dhe ftohen 

Duhet treguar kujdes për cilësinë e vajit. Kur ky kumbet karakteristikat, zëvendësohet me vaj të 

ri. Temperatura e fërgimit nuk duhet të kalojë kufirin e lejueshëm. Copëzat, që mund të 

karbonizohen gjatë fërgimit, duhet të hiqen, sepse keqësojnë ngjyrën, shijen dhe erën e vajit. 

Ja disa receptura të gjellëve të gatshme me patëllxhan. 

Patëllxhanë me perime 

Patëllxhanë              100kg                     Piper i zi 

Qepë                     30kg                           Gjethe dafine 

Karota                   40k 

Selino                     10kg 

Hudhër                   5kg  

Domate                   25kg 

Kripë                                               1,5kg  
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Patëllxhanët zgjidhe të shëndetshëm dhe pa fara të mëdha. U hiqen bishtat lahen, priten në copa, 

kripen në enë  të emaluara për 1-5 orë, shtypen që t’u dalë lëngu i hidhur me ngjyrë të errët. Më 

pas fërgohen në vaj të nxehtë. Po në këtë vaj fërgohen qepa, arotat, selinoja dhe hudhrat, të prera 

imët. Pastaj hidhen domatet, kripa, piperi i zi dhe gjethet e dafinës. Mbushja bëhet kështu: 

fillimisht hidhet pak vaj në kavanoza, nga ai që u përdor për fërgim, pak majdanoz të grirë dhe 

mbi to gjellën e përgatitur. Kavanozat mbyllen hermetikisht dhe sterilizohen. 

Patëllxhanë të fërguar në lëng domateje 

Patëllxhanë                                                             100kg  

Domate                                                             100-150kg 

Qepë                                                                          16kg 

Majdanoz                                                                  2.5kg 

Patëllxhanët pastrohen, lahen, me ujë të rrjedhshëm dhe pasi priten në rrota me trashësi 1cm 

kripen (50g kripë për 1kg patëllxhanë). Pas 30min shpërlahen me ujë të ftohtë dhe kullohen, më 

pas fërgohen me vaj të nxehtë. Qepa grihet dhe zbutet në vaj. Domatet grihen dhe zihen deri në 

valim, pastaj u shtohet sheqer, kripë, uthull, qepa e zbutur, piper i zi, dhe gjethe dafine. Lëngu i 

përfituar zihet për 5-10min dhe hidhen në patëllxhanët e fërguar. Zierja vazhdon edhe 5 min të 

tjera. Gjella e gatshme zbrazet në kavanoza, të cilët mbyllen hermetikisht dhe sterilizohen. 

 

Pyetje  

Ҫ’janë konservat natyrore? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ҫ’rol luan uthulla te marinadat? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Si fërgohen perimet që do të përdoren për gjellët e gatshme?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9.1. Teknologjia e prodhimit të lakës turshi 
 

Lakra ka vlerë të lart ushqimore. Aja përmban 

rreth 2-5,3 % sheqer ( kryesisht 

monosakaride).Më shumë vlerën ja rritin lakrës 

aminoacidet të pazëvendësueshme( aginin,citin, 

lizin, metjonin, triptofan etj) Kriprat minerale dhe 

vitaminat (vitamin C, Vitamiba B karotina  që 

përmban . Lakra turshi përgadite në voza ose 

kade druri , mundësisht të futira në tokë, për të 

krijuar kushte sa më të përshtatshme për 

zhvillimin e fermentimit laktik. 

Vozat dhe kadet e reja, meqë përmbajn sasi të 

mëdha tanine( kjo ndikoji për keq në ngjyren e turrshis), duhet të mbahen në uje për 5-20 

dit.Vozat dhe kadet që janë përdorur më pare, qysh nga qasti I zbrazjes së turrshis mbushen me 

ujë, për të shmangur rrezikun e rrejedhjes. 

Cilësia e turrsis se lakrës varet nga cilësia e lakrës, si lënd instore. Më të përshtatshme janë lakrat 

e vona, ose gjysmë të vona dhe me fletë të ngjeshura. Nuk duhet të hidhen turrshi lakrat e 

papjekyra ose të tejpjekura. 

Faktor tjeter që dikon në cilësin e cilësis së lakrës është kripa, si cilësi dhe si sasi. Kripa uhet të 

jetë e bardhe , e paster mundësisht me kristale të imëta. Në përfundim të fermentimit laktik laka 

turrshi, duhet të përmbaj jo më shumë se 3% kripë . Sa më e ulët të jetë përqindja e kripës ( 

mbrenda kufinjëve të lëjuar ), aq më shum ndihet pranija e acidit laktik. Sasia e madhe e kripës 

pengon ferentimin laktik dhe vitamin C nuk ruhet mire. 

Lakra turri përgaditet e ngrirë ose në kokërr. 

Veprohet kështu: 

Kokët e lakrës pastrohen nga fletët sipërfaqësore, që janë të gjelbërta. Pastaj lahen mire, sidomos 

fleteën e jashtme që janë të prekura nga bakt`eriet e ndryshme. Së fundi kokët priten me dorë  

ose mekanizma të posaqme. Shpesh hiqet edhe koqani. Por , duke ditur se ky përmban sasin më 

të madhe të vitaminës C , kshillohet që sipërfaqja e tij të grihet ppjesa e mbrendshme të pritet në 

copa dhe të përzihet me pjesën tjetër të lakrës. 

Lakra e prerë hidhet në voza ose kade , duke bërë kujdes që kripa dhe lëndët ndimëse të hidhen 

njëtrajtësisht në të. Sipërfaqja e lakrës mbulohet me fletë lakre të gjelbërta të pastërta ose me 

nape të palosur  2-3 her. Sipër kësaj mbulese vihet një kapak me madhesi sa gryka e vozës ose e 

kadës dhe mbi kapak pasha. Peshat duhet të jenë sa 10% e masës së lakrës. 
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Pse presohet lakra? 

Për dy arsyje . së pari për të larguar ajrin që ndodhet ndërmjet saj dhe së dyti për të ndihmuar 

nxerrjen e lëngut, I cili duhet të mbuloj të gjithë lakrën. Nëse shëllira nuk dek në sipërfaqe , 

duhet të rritim trysninë duke shtuar pasha . 

Fermentimi laktik fillon qysh nëë qastin e hedhjes se lakrës në ambalazh . Shpejtësija e tij varet 

nga temperature e mjedisit. Temperatura më e përshtatshme është 15-20ᵒC . Në këtë temperature 

fermentimi laktik fillon qysh diten e dyt ose të tret të hedhjes dhe përfundon mbrenda 10-20 

diteve. 

Në temperature më të ulët, fermentimi ngadalsohet , kurse në t`emperatur më te artë ( p.sh 30-

35ᵒC) ai përfundon shumë shpejt, mbrenda 5-7 ditëve. 

Të dyja rastet janë të padëshirueshme . Në rastin e pare mund të zhvillohen bakterie që prishin 

turrshin dhe në rastin e dytë përfitohen acidet flurore, që gjithashtu keqësojn cilësin e turrshis. 

Procesi I fermentimit duhet ndjeku me kujdes. Shenja e pare është shfaqja e disa flluskave me 

ajër në sipërfaqe të turhis të izoluara njëra nga tjetra. 

Më vonë flluskat shtohen she bashkohen ndërmjet tyrë në trajtë cile të hollë. 

 

Kohë pas kohe kontrollohet sasia e acidit laktik që përfitohet. Ky duhet të arrijë 0.7-1,5 %, 

Ndërkohë që shija e lakrës nuk duhet të jetë as e ëmbël dhe as e hidhur . Nga ky qast temperature 

e mjedisit duhet të ulet, pas një muaji të jetë rreth 5 ᵒC dhe më vonë turrshija të ruhet në 0ᵒC. 

Gjatë gjith  kohës , turrshija duhet të jetë e mbuluar me shëllire , në të kundërt, hyrja e ajrit 

shkton prishjen e saj . 

Lakra e trajtuar sipas rregullave që përmendëm më lart, mund të ruhet gjatë. Këshillohet, që gjatë 

verës të hiqet shëllira e sipërfaqes së saj. 
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10. Ambalazhet në Industrinë Ushqimore 

10.1. Historija e paketimit 
Paketimi në një formë apo në një tjetër ka qenë gjithmonë afër për ta ndihmuar njeriun në 

transportimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e një shumëllojshmëri të artikujve.  

Njeriu në fillim përdorte materiale të papërpunuar dhe të thjeshta për të paketuara dhe të 

përmbushur nevojat e gjuetisë dhe grumbullimin për të mbijetuar. Duke u avancuar 

teknologjiakan avancuar edhe materialet e paketimit dhe proceset e paketimit kanë avancuar. 

Paketimi i ushqimit ka evoluar (është Zhvilluar) nga thjesht një enë për të mbajtur ushqimin deri 

më sot, ku mundë të luajë një rol aktiv në cilësin e ushqimit.  

P.sh krijojnë barriera ose pengesa për oksigjenin, lagështin, dhe largimin e shijeve të huaja, ose 

si edhe luan rol aktiv në rregullimin e cilësisë së ushqimit si:(Djathi, pijeve që me rast i rritet 

cilësija etj.)  

Paketimi ka mundësuar ruajtjen e shumë ushqimeve që të ruhen për kohë të gjatë që ndryshe nuk 

do të mund të ruheshin. 

 

 

 

 

10.2. Roli i ambalazheve ne industrinë ushqimore 
 

Në kushtet e tregut te lir, veprimtaria tekno-ekonomike e ndërmarrjeve industriale, përcaktohet 

më mënyrë të ndjeshme nga teknika e përdorur per ambalazhimin e produktit te gatshëm nga ky 

proces kërkohet: 

Figure 29(Amballazhimi që nga hapat e parë) 



107 

 

 Rujtja e pacënuar e cilësise së produktit te gatshëm nga qasti i prodhimit deri ne atë të 

përdorimit.Kjo ndodh kur ambalazhi që përdoret u përshtatet vetive fiziko-kimike te 

produkteve.Keshtu p.sh turshit ambalazhohen kryesisht në enë qelqi,pasi ky nuk vepron 

me aciditetin që ato(turshit) përmbajn. 

 Volitshmëria nëtregtimin dhe përdorimin e produktit të gatshëm nga konsumatori 

 Tërheqja e vëmendjes së konsumatorit për të parapëlqyer për ta bler një tip të caktuar 

produkti 

 Moscënimi i pastërtis së mjedisit nga flakja e ambalazheve pas përdorimit 

Paketimi përmban edhe informata si : Data e prodhimit/skadimit,Vendi i prodhimit,Permbajtja e 

produktit,Firma e cila e ka prodhuar etj.  

 

 

Figure 30 

 

10.3. Llojet e ambalazheve që përdorem në industrinë ushqimore 
 

Në ditët e sotme  përdoren  ambalazhe nga materiale më të ndryshme si: 

1.Ambalazhe prej qelqi-  
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ky si material inert,i tejdukshë dhe i papershkueshumë ndaj agjentëve të jashtëm është shumë i 

pelqyeshëm per cilin do produkt. Por është produkt i rëndë, për pasoj vështirson transportin dhe 

mund të thyhet lehtë.Ambalazhet e qelqit zakonisht jan kavanoz dhe shishe të shumëllojshme 

2.Ambalazhe Plastike-  

Përodorimi i lëndëve plastike si material ambalazhi, ka gjetur përdorim të gjerë në dy dekadat e 

fundit, falë vetive të tyre te pëlqyeshme si:Tejdukshmëria,Qëndrueshmeria ndaj goditjeve,mos 

përshkrueshmeria e agjenteve te jashtem,lehtësia e përgaditjes në fabrik etj. 

3.Ambalazhe Prej Letre e Kartoni-  

Përdorimi i letres kufizohet përshkak se: përshkohet leht nga agjentet e 

jashtëm(gazi,avuj,mikrobe,rrezatim) gjithashtu ka qëndrueshmëri te ult ndaj fërkimit. Prandaj 

letra përdoret per artikuj të cilet jan të qëndrueshum ndaj agjentëve të jashtëm si:Sheqeri,mielli 

etj.Përpos Këtyre kemi edhe shum ambalazhe nga materiale te ndryshëm si: 

Ambalazh prej druri,Letre te valezuar,Ambalazh metali etj. 

 

 

Figure 31Disa lloje të amballazhimeve :Letre,Plastike,Metalit,Qelqit, Alumini 

10.4. Kërkesat dhe kontrolli i ambalazheve 

 

Ashtu si produkteve që u knotrollohet cilësia e tyre ashtu si u kontrollohet cilësia lëndëve nistore, 
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Ashtu edhe ambalazheve duhet kontrolluar me rreptësi cilësia e ambalazheve, në përputhje me 

standardet shtetrore p.sh : 

Nga Pikpamja Mekanike- Ambalazhi duhet të garantoj qëndrueshmërin ndaj: 

goditjeve,përkuljeve,tërheqjeve dhe Ferkimit. 

 

 

Vetit Fiziko-Kimike- Kërkohet të mos jet higroskopi,ti qëndroj temperaturave të 

sterelizimit,mjedisit të produktit qe ambalazhohet,kushteve atmosferike dhe gjithashtu të 

shpërbëhet leht kur është i destinuar për tu flakur. 

Nga Pikpamja Ekonomike- Kërkohet me radh te par të jet i lir, të jen të leht dhe te volitshum në 

paketim dhe transportim. 

Nga ana higjenike- Fillimisht kërkohet që ambalazhi të siguroj ruajtjen produktit qëështë 

ambalazhuar në kushte sa më të shendetshme, ambalazhi duhet të sterilizohet. 

Gjithashtu kërkohet që ambalazhi të mos permbaj lënde kimie të dëmshme, si metale të renda 

(plumb,merkur etj) që shkaktojn helmime të rënda dhe nuk duhet të jen mjedise që mund të 

infektojn ushqimin e gatshëm. 

Pjees e ambalazhit është edhe etiketimi që e shoqëron. Në të shënohet emertimi i produktit,firma 

që e prodhon shpeshherë përbërja kimike në përputhje me standardet shtetërore,masa,koha dhe 

kushtet e ruajtjes së produktit, etiketa e ilustruar me ngjyra e bënë më tërheqëse produktin.Kjo ka 

rëndësi të madhe per produktet ushqimore për fëmije dhe ushqime delikates, Ka raste kur në 

etiketim shpjegohet mënyra e perdorimit të tij. 

10.5. Ambalazhimi i produkteve ushqimore 
 

Mënyrat e ambalazhimit- Produktet ushqimore ambalazhohen: hermetikisht dhe 

johermetikisht. 

Figure 32 Procesi mekanik gjat hyrjes ne Amballazh të lëngjeve 
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Ambalazhi hermetik- Filloj të përdoret qysh në kohen kur filloj pasterizimi dhe sterilizimi i 

produkteve ushqimore. 

Ambalazhet hermetike jan prej qelqi dhe metali. 

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

temperaturave të larta, si dhe atyre të ultëta. 

Ambalazhet Metalike duhet te kallajisen ose të llakohen njëtrajtësisht për të shmangur 

brejtjen,për pasojë bombazhet që mund të ndodhin. 

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

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

sterilizohen. 

Llaku që përdoret për veshjen e brendshme të kutive ose dhe të kapakëve të kavanozave duhet të 

përmbush këto kerkesa: të mos përmbaj lëndë të dëmshme për shendetin e njeriut,ti qëndrojë 

forcës goditëse dhe të mos veproj me përmbajtjen e produktit. 

 

Figure 33 Amballazh prej Metali që ilustron mbylljen hermetike 

 

Ambalazhet johermetike- ambalazhet johermetike përdoret për produkte të thata, si: 

miell,oriz,sheqer,makarona,fruta-perime të thata etj. 

Gjithashtu, ambalazhi johermetik përdoret edhe për produkte që konsumohen shpejt, ose kur 

vendosen në frigorifer për të zgjatur afatin e ruajtjes së tyre etj. 

Ambalazhe te tilla janë shishet e qumështit ose të kosit, të cilat mbyllen me kapak prej flete 

alumini, dhe që shërbejnë vetëm për ti mgrojtur nga ndotja e mjedisit. 
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10.6. Përgatitjen e ambalazheve 
 

Ambalazhet që përdoren disa herë, duhet ti nënshtrohen këtyre veprimeve përgatitore: pastrimit, 

dezinfektimit,mbushjes me produkt, heqjes së ajrit, pasterizimit ose sterilizimit, ftohjes,etiketimit 

etj. 

Pastrimi dhe dezinfektimi i ambalazhit prej qelqi kryhet në makina të posaqme, me ujë të nxehtë, 

me avull, tretësirë larëse etj. Me makina të tilla janë të pajisura të gjitha fabrikat e industris 

ushqimore. 

Edhe mbushja e ambalazheve prej qelqi ose metali bëhet me makineri. 

Heqja e ajrit është e domesdoshme për të ndaluar zhvillimin e mikrogjallesave, ajri mund të hiqet 

me pompa thithëse dhe kutitë të mbyllen menjëherë me ngjitje. 

Pasterizimi dhe sterilizimi kryhen në aparate të posaqme të quajtura përkatësisht pasterizator dhe 

autoklava. Për teknikën e kryrjes së këtyre proceseve do të flitet në teknologjitë, po nuk u ftohën 

menjëherë rrezikohet cilësia e tyre, nga aktivizimi baktereve termofile. 

 

 

 

 

10.7. Metodat e konservimit të produkteve ushqimore 
 

Lëndët nistore të industrisë ushqimore janë produkte bimore dhe shtazore, të pasura me 

karbohidrate, lyrë, proteina,kripëra minerale, vitamina, enzima etj. Por te paqëndrueshme në 

kushte të zakonshme. 

Figure 34 
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Në produktet ushqimore të prishura vërehen procese biologjike, si fermentimi, kalbja dhe mykja, 

Të shkaktuara nga mikrogjallesat. 

Shkalla e zhvillimit të këtyre proceseve varet nga kushtet e mjedisit, si: temperatura, lagështira, 

PH-ja, oksigjeni i ajrit, prania e metaleve te rënda etj. 

Temperatura dhe lagështira e lartë nxitin shumimin e mikrogjallesave dhe gjallërojn veprimin 

katalizues të enzimave.Në këto kushte karbohidratet, lyrat, proteinat etj. Shpërbëhen, për pasoj 

prishen produktet ushqimore. 

Keshtu lind nevoja e ruajtjes së produkteve ushqimore nga zhvillimi i proveseve shpërbërse, të 

cilat ulin vlerën biologjike e ushqyese të tyre. Per këtë merren disa masa mbi të cilat bazohet 

metoda e konservimit të produkteve ushqimore: 

1. Të ndalohen proceset biologjike në inde d.m.th të ndalohet frymëmarrja (aerobe ose 

anaerobe) 

2. Të ndalohet zhvillimi i mikrogjallesave duke i shmangur dhe shkatërruar këto, si me 

trajtimin e produkteve ushqimore në temperatura të larta (pasterizimi dhe sterilizimi) 

3. Të shmangen ndryshimet kimike p.sh oksidimi i lyrave,vitaminave etj. 

4. Të mbrohen produktet ushqimore nga dëmtues të ndryshëm 

5. Produktet ushqimore dhe mjedisi ku ato përpunohen te mbrohen nga dëmtues të 

ndryshëm  

6. Produktet ushqimore, me përparësi, të mbrohen nga infektimi me baktere sëmundje 

prurëse (bacilet e turbekulozit, tifos etj) 

 

 

Figure 35 Figure 36 


