
 

 

 

 

 

PROJEKTAS „PROFESIJOS MOKYTOJŲ ŽEMĖS ŪKIO, 

MAISTO IR ŽUVININKYSTĖS TECHNOLOGINIŲ 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS"  

(Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014) 

 

 

 

MAISTO (MĖSOS, DUONOS, KONDITERIJOS) 

TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ  

TOBULINIMO PROGRAMOS MOKYMO MEDŽIAGA 

 

 

 

 

Medžiagos rengėjai: 

Rasa Virginija Venterienė 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, konditerijos technologijos profesijos 

mokytoja ekspertė 

Edita Guobienė 

 Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, mėsos perdirbimo technologijos 

profesijos mokytoja metodininkė  

Rūta Gudonienė 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, maisto ruošimo technologijos vyr. 

profesijos mokytoja   



2 
 

Turinys 

 

1. KONDITERIJA ........................................................................................................................ 4 

1.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse ...... 4 

1.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ........................ 4 

1.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................. 4 

1.4. Maisto produktų pakavimas, ženklinimas......................................................................... 5 

1.5. Naujausios įrangos naudojimas konditerijoje ....................................................................... 8 

1.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas konditerijoje .................................................... 11 

1.7. Šiuolaikinių sirupų, glajų ir įdarų gamyba .......................................................................... 11 

1.8. Kremų gamyba .................................................................................................................... 21 

1.9. Modernių kreminių gaminių ruošimas ir formavimas ........................................................ 23 

1.10. Gaminių puošyba .............................................................................................................. 27 

1.11. Duonos gamyba su maisto priedais ir mišiniais ................................................................ 34 

2. MĖSA IR PAUKŠTIENA ...................................................................................................... 41 

2.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse .... 41 

2.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ...................... 41 

2.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................... 41 

2.4. Mėsos ir paukštienos gaminių apdorojimas neterminiu būdu............................................. 42 

2.5. Jautienos brandinimas, kepsnių gamyba ............................................................................. 42 

2.6. Pelėsinių dešrų gamyba ir technologijos............................................................................. 46 

2.7. Vytinti kiaulienos ir jautienos gaminiai .............................................................................. 49 

3. KRUOPŲ, MAKARONŲ, MILTŲ, KARŠTŲJŲ PATIEKALŲ, UŽKANDŽIŲ IR 

GARNYRŲ GAMINIMAS PAGAL NAUJAUSIAS MADOS TENDENCIJAS ........................ 52 

3.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse .... 52 

3.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ...................... 52 

3.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................... 52 

3.4. Pirminis žaliavų paruošimas pusgaminiams ....................................................................... 52 

3.5. Pusgaminių ruošimas .......................................................................................................... 58 

3.6. Patiekalų gamyba, taikant virimą žemoje temperatūroje .................................................... 67 

3.7. Kruopų, makaronų, miltų, karštųjų patiekalų, užkandžių ir garnyrų gaminimas pagal 

naujas mados tendencijas ........................................................................................................... 69 

3.8. Daržovių karštųjų patiekalų gaminimas taikant naujausias maisto gamybos technologijas

 ................................................................................................................................................... 73 

3.9. Kruopų, makaronų, miltų, daržovių karštųjų patiekalų patiekimas .................................... 79 



3 
 

4. SRIUBŲ RUOŠIMAS IR PATIEKIMO NAUJOVĖS ............................................................. 82 

4.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse ........ 82 

4. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ......................... 82 

4.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................... 82 

4.4. Sriubų rūšys ir šiandienos naujovių tendencijos ................................................................. 82 

4.5. Sriubų patiekimo naujovės .................................................................................................. 87 

4.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas .......................................................................... 90 

5. ŽUVIES KARŠTŲJŲ PATIEKALŲ GAMINIMAS ............................................................... 92 

5.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse ........ 92 

5. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ......................... 92 

5.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................... 92 

5.4. Žuvies karštųjų patiekalų naujos ruošimo technologijos .................................................... 92 

5.5. Žuvies sriubų ruošimas ir patiekimo naujovės ................................................................... 96 

5.6. Žuvies šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas ............................................................... 98 

5.7. Žuvies ruošimas taikant naujausias gamybos technologijas ............................................... 99 

6. PATIEKALŲ GAMINIMAS TAIKANT NAUJAUSIAS MAISTO GAMYBOS 

TECHNOLOGIJAS ..................................................................................................................... 109 

6.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse ...... 109 

6. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje ....................... 109 

6.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai ................................. 109 

6.4. Maisto mados ir tendencijos ............................................................................................. 109 

6.5. Ekologiškas maistas ir jo taikymas ................................................................................... 113 

6.6. Vietinio maisto populiarinimo ir platinimo sistemos, lėtasis maistas ir jo gamyba ......... 115 

LITERATŪRA ............................................................................................................................ 117 

 

  



4 
 

1. KONDITERIJA 

 

1.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Įmonėse, kuriose profesijos mokytojai tobulinsis bus supažindinti su įmonės veikla, 

struktūra, technologiniais reikalavimais, gaminių asortimentu, darbo organizavimu, 

pagrindinėmis technologinėmis operacijomis, įranga, kokybės kontrolės, maisto saugos sistema. 

Su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bus supažindinti mokymų metu.  

 

1.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Maisto pramonės įmonės  privalo taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir 

svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemą arba savanoriškai naudotis šakinėmis geros higienos 

praktikos (GHP) taisyklėmis. Tai reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto 

higiena“ 3 punkte bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 5 straipsnyje. 

Kiekviena įmonė gali savanoriškai pasirinkti jai priimtiną savikontrolės sistemos 

diegimo variantą: RVASVT sistemą ar GHP taisyklių įgyvendinimą, tačiau norint eksportuoti 

savo produkciją į kitas šalis, dažniausiai turi būti įsidiegę ne tik RVASVT kokybės kontrolės 

sistemą, tačiau ir/ar Visuotinį maisto saugos standartą (BRCFood), Tarptautinį maisto standartą 

(IFS) ir t.t. Geros higienos praktikos taisyklėmis paremti visi kiti maisto saugos ir kokybės 

standartai. 

GHP taisyklės yra skirtos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai pamatinės 

taisyklės, kurios padeda verslininkams įvertinti bei analizuoti jų vykdomo verslo bendruosius, 

esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos 

įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą. Lietuvoje yra sukurta 16 GHP taisyklių, kurias 

gali bet kuri įmonė ar ūkininkas įsigyti ir taikyti savo maisto perdirbimo ceche. 

 

1.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Maisto produktai vartotojams turi būti tiekiami saugūs ir kokybiški. Pagrindiniai 

nacionaliniai reikalavimai maisto saugai įtvirtinti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, 

nustatančiame maisto tvarkymo reikalavimus, valstybės institucijų kompetenciją maisto saugos 

srityje ir maisto tvarkymo subjektų pareigas bei atsakomybę. O siekiant vienodai užtikrinti 



5 
 

maisto saugą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse buvo priimtas Europos Parlamento ir 

Tarybos 2002 m. sausio 28 d. reglamentas Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų 

bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis 

su maisto saugos klausimais susijusias procedūras. 

Maisto produktų gamybos metu privaloma kontroliuoti visus gamybos procesus ir 

atlikti laboratorinius tyrimus, kad įsitikinti ar gaminama produkcija yra saugi, kokybiška ir 

atitinka jai keliamus reikalavimus. Visa tai reglamentuojama teisės aktuose. 

Žaliavos, pusgaminiai ar gatavi maisto produktai turi būti laikomi atitinkamose 

temperatūros režimuose, kad išliktų saugūs ir kokybiški.  

 

1.4. Maisto produktų pakavimas, ženklinimas 

 

Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos - maistui skirtos pakuotės (plėvelės, 

dėžės, maišai ir kt.), stalo ir virtuvės įrankiai bei indai, maisto gamybos įranga (maisto pramonės 

rezervuarai, talpyklos, vamzdynai, konvejerių juostos ir kt.), įvairios kitos priemonės (maisto 

transportavimui skirti konteineriai, pirštinės ir kt.). 

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų grupės: 

1. Veikliosios ir protingosios žaliavos bei gaminiai; 

2. Klijai; 

3. Keramika; 

4. Kamštinė medžiaga; 

5. Gumos; 

6. Stiklas; 

7. Jonitinė derva; 

8. Metalai ir jų lydiniai; 

9. Popierius ir kartonas; 

10. Plastikai; 

11. Rašalai spausdinimui; 

12. Regeneruota celiuliozė; 

13. Silikonai; 

14. Tekstilės gaminiai; 

15. Lakai ir dangos; 

16. Vaškai; 

17. Mediena. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20060428:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0450&rid=1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47CF5031676F/LduldWqFhX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47CF5031676F/LduldWqFhX
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0010-20170519&qid=1506606063964&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.47CF5031676F/LduldWqFhX
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 Žaliavos ir gaminiai turi būti gaminami laikantis geros gamybos praktikos. Juos 

naudojant įprastomis ir numanomomis sąlygomis į maisto produktus negali išsiskirti tokie 

sudedamųjų medžiagų kiekiai, kurie galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai arba nepriimtinai 

pakeisti maisto sudėtį, arba pablogintų jo organoleptines (juslines) savybes.  

Ant medžiagų ir gaminių, kurie dar nesiliečia su maisto produktais juos tiekiant į 

rinką, turi būti užrašomi žodžiai „Skirti liestis su maistu“ arba konkreti nuoroda apie jų 

naudojimą,pavadinimas arba prekių ženklas, Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, perdirbėjo arba 

pardavėjo, atsakingo už pateikimą į rinką, adresas, tinkami ženklinimo arba identifikavimo 

duomenys, kad būtų užtikrinamas konkrečios medžiagos arba gaminio atsekamumas. 

Specialūs reikalavimai su konkrečiomis priemonėmis taikomi plastikinėms 

medžiagoms ir gaminiams, veikliosiomis ir protingosiomis medžiagoms bei gaminiams, 

perdirbto plastiko gaminiams, keramikos gaminiams, regeneruotos celiuliozės plėvelei. Šioms 

medžiagoms būtina pateikti išsamią atitikties deklaraciją. 

Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų visi gamintojai ir tiekėjai (iš ES ir ne 

ES šalių), Lietuvos Respublikoje gaminantys ir (ar) tiekiantys rinkai su maistu besiliečiančius 

gaminius ir medžiagas, turi būti įtraukti į VMVT Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų 

gamintojų ir tiekėjų sąrašą. Tai reglamentuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. B1-647 „Dėl pranešimo (notifikavimo) apie su 

maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojus ir (ar) tiekėjus, Lietuvos Respublikoje 

gaminančius ir (ar) tiekiančius su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

Norminai tesės aktai, kurie reglamentuoja su maistu besiliečiančias medžiagas: 

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir 

gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB; 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis 

su maistu, geros gamybos praktikos; 

Lietuvos Respublikos Maisto įstatymas; 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų 

liestis su maisto produktais; 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir 

gaminių, skirtų liestis su maistu ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006; 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 450/2009 dėl veikliųjų ir protingųjų žaliavų ir 

gaminių, skirtų liestis su maistu; 

Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidinių darinių 

naudojimo medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais, apribojimo; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&qid=1491208923504&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6445e01f0611e586708c6593c243ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6445e01f0611e586708c6593c243ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6445e01f0611e586708c6593c243ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6445e01f0611e586708c6593c243ce
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6445e01f0611e586708c6593c243ce
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R1935-20090807&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R2023&qid=1406533816815&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R2023&qid=1406533816815&from=LT
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B99A78DA6C7/icFqlUCMHy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&qid=1406534365566&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&qid=1406534365566&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&qid=1406534133844&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0282&qid=1406534133844&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0450&qid=1406533908722&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0450&qid=1406533908722&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1895&qid=1406534737060&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1895&qid=1406534737060&from=LT


7 
 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 284/2011, kuriuo nustatomos Kinijos Liaudies 

Respublikos ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo kilmės arba iš jų 

siunčiamų plastikinių virtuvės reikmenų iš poliamido ir melamino importo specialios sąlygos ir 

išsami tvarka; 

Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 321/2011, kuriuo dėl bisfenolio A 

naudojimo plastikiniuose buteliukuose kūdikiams maitinti ribojimo iš dalies keičiamas 

Reglamentas (ES) Nr. 10/2011; 

ES direktyvos įgyvendintos Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir 

gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji saugos reikalavimai“. Joje nurodyti specialieji 

reikalavimai keramikos gaminiams, regeneruotos celiuliozės plėvelei, popieriui ir kartonui, N-

nitrozaminų ir N-nitrojunginių migracijai iš žindukų ir čiulptukų, pagamintų iš elastomerų ar 

gumos; 

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-417 patvirtinta 

Lietuvos higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji 

sveikatos saugos reikalavimai“.  

Maisto produktai turi būti aiškiai ženklinami, t.y. ES maisto produktų ženklinimo 

taisyklėmis užtikrinama, kad vartotojai gautų išsamią ir tikslią informaciją apie maisto produktų 

sudėtį renkantis juos. Ženklinant maisto produktą turi būti aiškiai pateikiama svarbiausia 

informaciją apie alergenus ir maistinę vertę, įskaitant energetinę vertę,  riebalų, sočiųjų riebalų, 

angliavandenių, cukraus, proteinų ir druskos kiekį. Etiketėse taip pat pateikiama informacija apie 

gamintoją, pardavėją, importuotoją, kai kurių produktų saugojimo sąlygas ir paruošimą. 

Etiketėse pateikiama informacija turi neklaidinti vartotojų, būtų aiškiai matomoje vietoje ir 

įskaitoma. 

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis bendruosius maisto produktų ženklinimo 

reikalavimus, yra 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18). 

Remiantis Reglamentu, ženklinant fasuotus maisto produktus būtina nurodyti: 

- maisto produkto pavadinimą; 

- sudedamųjų dalių sąrašą; 

- visas alergiją ar netoleravimą sukeliančios medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant 

maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu; 

- tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekį; 

- maisto produkto grynąjį kiekį; 

- minimalų tinkamumo vartoti terminą arba nuorodą „Tinka vartoti iki … (data)“; 

- visas specialias laikymo ir (arba) vartojimo sąlygas; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&qid=1406534516792&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&qid=1406534516792&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&qid=1406534516792&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0284&qid=1406534516792&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0321&qid=1406534590800&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0321&qid=1406534590800&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0321&qid=1406534590800&from=LT
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398339&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398339&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398339&p_tr2=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF
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- maisto verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės pavadinimą ir adresą; 

- kilmės šalį ar kilmės vietą numatytais atvejais; 

- vartojimo instrukciją, jei be jos būtų sudėtinga teisingai vartoti šį maisto produktą; 

- daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio 

koncentraciją, išreikštą tūrio procentais; 

- maistingumo deklaraciją. 

Ženklinant konkrečius maisto produktus, be bendrosios informacijos, kituose teisės 

aktuose dar gali būti nustatyta pareiga pateikti ir papildomą ženklinimo informaciją. 

Bendrieji teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimo reikalavimus: 

- 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 

dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams <...> (OL 2011 L 304, p. 18); 

- Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo". 

 

1.5. Naujausios įrangos naudojimas konditerijoje 

 

Įmonėje, kurioje vyks profesijos mokytojų mokymai supažindins su naujausia įranga, 

kuri naudojama konkretiems produktams pagaminti. Apmokys kaip reikia dirbti su tokia įranga, 

kokie jai keliami reikalavimai. Supažindins su technologine schema gaminant konkrečius 

produktus. 

Šiuolaikinių konditerijos gaminių gaminimui reikalingi greito užšaldymo įrengimai. 

 

1 pav. Greito užšaldymo įrengimas 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:LT:PDF
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489572
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489572
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489572
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Greito atvėsinimo / užšaldymo įrenginiai gaminami iš nerūdijančio plieno. 

Garintuvas atsitirpina automatiškai - pasibaigus šaldymo ciklui. Šaldymo ciklas reguliuojamas 

atsižvelgiant į vidinę produkto temperatūrą arba nustatytą ciklo trukmę. Įrenginiai pritaikytu 

darbui tropinėmis sąlygomis (+43 °C /65%), gali būti komplektuojami su atskirai montuojamu 

šaldymo agregatu. 

Kameroje sumontuoti bėgeliai pritaikyti GN1/1 tipo lentynėlėms bei 60x40 

padėklams (žr. http://www.parduotuviuiranga.lt/greito-atvesinimo-irenginiai) . 

Dekoravimui šokoladu naudojami šokolado tirpinimo ir purškimo šokoladu 

įrenginiai. 

 

2 pav. Šokolado tirpinimo ir purškimo įrengimas 

 

Mašina, skirta šokoladui ir šokolado glazūros purškimui. Produktas pilamas į 

plastikinį šildomą pistoleto indą šokolado tirpinimui. Temperatūra nusistato mašinoje 

termoreguliatoriumi. Yra oro spaudimo reguliatorius. Reikalingas papildomas kompresorius, ar 

bet koks kitas suspausto oro šaltinis. 

Reguliuojant pistoletą, taip pat papildomų galvučių pagalba galima išgauti įvairius 

dekoravimo būdus kaip: kokoso drožlių, sniegelio, apelsino žievelės efektus, juosteles ir pan. (žr. 

http://kasnus.lt/sokolado-purskimo-masinos/). 

http://www.parduotuviuiranga.lt/greito-atvesinimo-irenginiai
http://kasnus.lt/sokolado-purskimo-masinos/
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3 pav. Šokolado bei šokoladinio glajaus tirpinimo įrenginys 

 

Mielinių bei duonos gaminių gamyboje naudojami pusgaminių užšaldymo – 

kildinimo įrenginiai. 

 

4 pav. Tešlos šaldymo - kildinimo spinta WP GASTROP 

 

Mielinė tešla arba tešlos pusgaminiai atšaldomi iki -18°C, o kildinimas vyksta iki 

50°C, galima talpinti 3 vežimėlius ir pilnai valdoma kompiuteriu. Yra tokio tipo spintų, skirtų 

mažesnėms įmonėms, į jas pusgaminiai sudedami ant skardų ir patalpinami bėgelių pagalba. 

Esmė įrenginio ta, kad užprogramuojamas pusgaminio iškilimo laikas, pusgaminius galima įdėti 

prieš kitą pamainą ar kitą parą. 
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1.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas konditerijoje 

 

Konditerijoje maisto produktai gali būti apdorojami virimo, kepimo, džiovinimo 

(liofilizacija) ar šaldymo būdais. Kepimui gali būti naudojamos paprastos, konvekcinės 

krosnelės.  

Liofilizacija – tai toks džiovinimo būdas, kai iš produkto pašalinama drėgmė. Į 

liofilizatorių dedami tik užšaldyti vaisiai. Taip išdžiovintus vaisius, daržoves galima laikyti 

ilgiau nei įprastai džiovintus. Jie lieka tokios pačios formos, turi kvapą, nepraranda tiek daug 

vitaminų, tačiau jų masė sumažėja apie 10 kartų. Taip apdoroti vaisiai, daržovės ar net mėsa gali 

stovėti apsaugoti nuo saulės ir drėgmės ilgą laiką. Liofilizuoti vaisiai puikiai gali būti naudojami 

įvairių pyragų, sausainių ar tortų gamyboje. 

Šiluminiu (karštu) būdu apdorotas produktas tampa lengviau įsisavinamas, 

sterilizuojamas, tačiau praranda dalį maistinių medžiagų. 

Konditerijos pramonėje puikiai naudojamas pusgaminių užšaldymas. Atšildžius tokį 

pusgaminį, galima iškepti ir turėti šviežią produktą. Taip pat užšaldyti galima ir pagamintą 

produktą, kurį atšildžius galima vartoti be terminio apdorojimo. Šiuo atveju yra svarbūs 

užšaldymo, laikymo ir atšildymo temperatūriniai režimai, kad gaminys išliktų kokybiškas. 

Maistas geriausiai užkonservuojamas itin greitai jį užšaldžius. Intensyviai šaldant, produkto 

temperatūra nuo kambario temperatūros iki 3°C sumažėja per 60-90 min. ir nespėja užsikrėsti 

kenksmingomis bakterijomis. Greitai užšaldytų produktų, po užšaldymo laikomų -18°C 

temperatūros šaldiklyje, savybės nepakinta kelis mėnesius. 

  Įmonėje, kurioje vyks profesijos mokytojų mokymai supažindins su ten 

naudojamais šiluminiais paruošimo būdais. 

 

1.7. Šiuolaikinių sirupų, glajų ir įdarų gamyba 

 

Glajus – pusgaminis iš cukraus ir kitų priedų, skirtas miltinės konditerijos gaminių 

paviršiui padailinti.  

CUKRAUS PUDROS GLAJUS  

Naudojamas gaminių, ypač trapių sausainių, meduolių, pyragų puošimui. Jis 

gaminamas iš cukraus pudros ir kiaušinio baltymo santykiu 1 baltymas : 200 g cukraus pudros, 

paskaninamas citrinos sultimis arba rūgštimi. Jeigu dengiami gaminiai šiuo glajumi, jis 

skystinamas įmaišant vandens. Jis neplakamas, kad nebūtų purus. Dengimui naudojant plaktą 
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glajų, dengiasi netolygiai, atsiranda oro pūslelių paviršiuje. Ornamentams piešti reikia 

stabilesnio, todėl glajus plakamas. Glajus dažomas maistiniais dažais. 

 

 

5 pav. Glajumi dekoruoti kepiniai 

 

         

6 pav. Glajumi dekoruoti kepiniai 
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7 pav. Glajumi dekoruoti kepiniai 

 

Glajaus gamyba pateikiama skaidrėse: 

 

CUKRAUS PUDROS GLAJUS

Tema
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Cukraus pudros glajus naudojamas

 Pyragams, keksiukams, keksams glaistyti, 
apipavidalinti

 

 

Glajaus gaminimas

 Plakama, vis po truputį įpilant citrinų rūgštimi parūgštinto vandens. 
Nepilame daug iš karto, kad nepasigamintume per skysto glajaus,

 Iš pradžių atrodo tirštas, bet po to paskystėja,

 Glajų galima dažyti dažais arba kakava

 

 

ŠOKOLADINIS GLAJUS  

Gaminamas naudojant juodą, pienišką arba baltą šokoladą. Dirbant su šokoladu, 

reikia žinoti šokolado temperavimo režimus. ( žr. filmuotą medžiagą ,,Šokolado glajus‘‘ 

https://drive.google.com/file/d/1Bvx51e5T_xmzSZjtK-V0sQY14oGzmSGw/view). Teisingai 

temperuotas šokoladas greitai stingsta, yra vienalytis. Dirbant su belgišku Callebaut šokoladu, 

juodą ir pienišką šokoladus reikia ištirpinti  iki 45-50°C temperatūros, temperuoti iki darbinės 

https://drive.google.com/file/d/1Bvx51e5T_xmzSZjtK-V0sQY14oGzmSGw/view
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juodam šokoladui 30-32°C, pieniškam 28°C temperatūros. Baltas šokoladas tirpinamas iki 40°C, 

darbinė temperatūra 26° C. ( žr. filmuota medžiaga 

https://drive.google.com/file/d/1aX70uUU_d6irjUvMJKp1NOcS5BHNVUXn/view ). 

  

8 pav. Kepiniai, dekoruoti šokoadiniu glajumi 

 

Įmonėse dažniausiai gaminiai glaistomi specialiai paruoštais konditeriniais glaistais. 

Juos tereikia ištirpinti vandens vonelėje arba specialiame įrenginyje. Glaistai ne taip bijo per 

aukštos temperatūros, jų nereikia temperuoti ir skiesti kakavos riebalais. Norint gaminius 

glaistyti, galima į glaistą šiek tiek įpilti aliejaus. 

Kremas – puri masė, skirta keptiems miltinės konditerijos pusgaminiams pertepti ar 

jų paviršiui dailinti. 

Sirupas – sacharozės ir (arba) kitų cukrų koncentruotas vandeninis tirpalas, 

aromatizuotas kvapiosiomis medžiagomis, skirtas keptiems miltinės konditerijos pusgaminiams 

sulaistyti.  

Sirupo, glajaus ar įdaro gamyba priklauso nuo galutinių gaminių, ką planuojama 

gaminti. Įvairius sirupus, glajus ar įdarus galima paruošti naudojant arba nenaudojant terminio 

apdorojimo.  

Gliukozės ir invertinis sirupai naudojami  šiuolaikinių glazūrų, kremų, įdarų 

gamyboje. Pateikiami keli pavyzdžiai. 

Pyragaičio traškiam padukui ruošiama karamelė, o apdengimui – veidrodinė glazūra, 

žiūrėti 9 paveiksliuką. 

https://drive.google.com/file/d/1aX70uUU_d6irjUvMJKp1NOcS5BHNVUXn/view
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9 pav. Kepiniai, dekoruoti karamele ir veidrodine glazūra 

 

 KARAMELĖ 

260 g medaus, 

100 g gliukozės sirupo, 

1000 g cukraus, 

600g pūstų ryžių, 

290 g 40 proc. grietinėlės, 

400 g sviesto. 

Gaminio gamybos aprašas 

 Aukštame puode užverdamas medus, gliukozė, cukrus. 

 Grietinėlė pakaitinama iki virimo ir srovele pilant įmaišoma į karamelės masę. 

 Sviestas gabaliukais dedamas į karamelės masę ir įmaišomas. Puodas nukaičiamas. 

 Karamelė paskirstoma ant silikoninio kilimėlio ir supjaustoma norimo dydžio 

juostelėmis. Paliekama pilnai sustingti. 

SIRUPAS, naudojamas biskvitui sudrėkinti prieš tepant kremą. 

400 g vandens, 

400 g cukraus, 

800 g šaldytos aviečių piure. 

Gaminio gamybos aprašas 

 Užverdamas cukrus su vandeniu ir atvėsinams. 

 Sumaišomas sirupas su šaldyta aviečių piure. 

GLAZŪRA 

300 g cukraus, 
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300g gliukozės sirupo, 

300 g balto šokolado, 

200 g kondensuoto pieno, 

150 g vandens, 

140 g želatinos masės. 

Gaminio gamybos aprašas 

 Užverdamas vanduo su cukrumi ir gliukoze iki 103°C. 

 Į sirupą įmaišomas kondensuotas pienas ir želatinos masė. 

 Karšta masė užpilama ant balto šokolado. Glazūra dažoma maistiniai dažais. 

 

 

10 pav. Kepiniai, dekoruoti karamele ir veidrodine glazūra 

 

ŽELATINOS MASĖ 

1 g želatinos, 

5 g šalto vandens. 

Želatina išbrinkinama vandenyje. Gautą masę galima naudoti 1 savaitę, laikant 

šaldytuve. Pvz.: 2 g masės atitinka 5 g želatinos lapelių ruošiant musą. 

 

Įdaras – masė, kuri dedama į saldainių, kepinių vidų ar ant viršaus. Plačiai 

naudojami praline, ganache, gianduja įdarai. 

 

GANACHE ĮDARAS SALDAINIAMS 

  
Eil.nr. Žaliavos pavadinimas Įdarui, g 

1 Šokoladas, 50 proc. 310 

2 Nesūdytas sviestas 50 

3 Grietinėlė, 35 proc. 325 

4 Brendis 28 

 

 



18 
 

Gaminio gamybos aprašas 

 35 proc. grietinėlė užverdama ir supilama į šokoladą; 

 Mišinys intensyviai trinamas (plakamas); 

 Sudedamas nesūdytas sviestas ir toliau plakama; 

 Masė išliejama į specialius rėmelius, išlyginama ir šaldoma iki 10 ºC  dozuojama 

konditeriniu maišeliu į paruoštas formeles. 

 

GANACHE ĮDARAS MACAROONS pyragaičiams 

100 ml grietinėlės, 

200 g juodojo šokolado, 

50 g aviečių tyrės. 

Gaminio gamybos aprašas 

 Grietinėlė kaitinama beveik iki virimo. 

 Karšta grietinėlė užpilama ant laužyto šokolado ir išmaišoma. 

 Masė ataušinama ir šaldoma šaldytuve apie 6-8 val., šaldiklyje 30-60 min. 

 Į šaltą masę įplakama aviečių tyrė. 

 

PIENIŠKAS GANACHE  

200 g pieno, 

300 g romo, 

200 g gliukozės sirupo, 

10-12 lapelių želatinos, 

600 g pieniško šokolado, 

600 g balto šokolado. 

 

Profesijos mokytojai įmonėse, kuriose vyks mokymai bus supažindinami su įmonės 

gaminių specifika, naudojamais glajais, sirupais ir kremais, gaminimo technologija. Bus 

praktiniai užsiėmimai – gamyba. 

GIANDUJA įdaras  naudojamas saldainiams, kreminiams gaminiams ir kitiems 

kepiniams (žr. skaidrės https://drive.google.com/file/d/1W-z6GgQWbqque-

ofPG1qMEyTbLS5BH5C/view ). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1W-z6GgQWbqque-ofPG1qMEyTbLS5BH5C/view
https://drive.google.com/file/d/1W-z6GgQWbqque-ofPG1qMEyTbLS5BH5C/view
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PRALINE įdaras naudojamas saldainiams, pyragaičiams.(žr. skaidrės ,,Karamelės 

puošiniai‘‘ https://drive.google.com/file/d/1Cvk4HRMthpO1vMhOvX0g-7BSOfjZ7Frm/view ). 

CONFIT įdaras naudojamas prancūziško stiliaus konditerijos gaminiams gaminti. 

 

11 pav. Kepinio pjūvis 

 

 Pvz., norint pagaminti aviečių confit, reikia: 

 5 g želatinos išbrinkinti 25g. vandens.  

 125 g aviečių, ½ citrinos sultis, 20 g. vandens, 20 g kukurūzų krakmolo ir 80 g cukraus 

pakaitinti iki užvirimo. 

  Gautą masę sutrinti, sudėti išbrinkintą želatiną. 

  Dėti į formą ir šaldyti 2-3 val. 

 

TERMOSTABILŪS įdarai plačiai naudojami  mielinių bandelių ir pyragų, mielinių 

sluoksniuotų kepinių gamyboje. Jie patogūs tuo, kad nereikia ilgai ruošti, ilgas galiojimo laikas, 

kepant nepraranda formos, išlaiko vienalytę konsistenciją, neištyžta, neišteka pro kepinių 

kraštus. Juos galima naudoti ir kepimui, ir iškeptiems gaminiams. Labai mėgiami yra 

karamelinis, šokoladinis, kiaušininio likerio skonio, vaisiniai įdarai. Kai kuriuos įdarus 

(aguoninį, cinamoninį) reikia paruošti. Jie yra biriame pavidale. Atitinkamu santykiu sumaišoma 

su vandeniu ir brinkinama 20-30 min. Įdarų įvairovę pateikia UAB ,,Leipurin‘‘, UAB 

,,Minordija‘‘, UAB ,,Dasita‘‘, UAB ,,Overlack‘‘ ir kitos produktus įmonėms tiekiančios įmonės 

(pvz., https://dasita.lt/category/products/). Pateikiama keletas aromatinių pastų ir įdarų pavyzdžių 

12-14 paveikslėliuose. 

https://drive.google.com/file/d/1Cvk4HRMthpO1vMhOvX0g-7BSOfjZ7Frm/view
https://dasita.lt/category/products/
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12 pav. Aromatinės pastos 

 

13 pav. Įdarai 

 

14 pav. Įdarai 
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Dekoravimo geliai būna nuo neutralaus iki įvairių vaisių ir uogų skonių, spalvų bei 

karamelinis, šokoladinis. Juos reikia tik atitinkamu santykiu atskiesti vandeniu ir paskleisti ant 

gaminio paviršiaus. Dekoravimo gelis ir šokolado glaisto papuošimai pavaizduoti 15 

paveikslėlyje. 

 

 

15 pav. Tortas, dekoruotas dekoravimo geliu ir šokolado glaistu 

 

1.8. Kremų gamyba 

 

Kremus naudojama pertepti pyragų, tortų biskvito sluoksnius ar pyragėliams įdaryti. 

Kremai gali būti labai įvairūs – sviestiniai, grietininiai, šokoladiniai, karameliniai ir t.t. 

Sviestiniai kremai jau mažiau naudojami tortų  pertepimams, tačiau labai populiarus 

angliškas kremas, kuris naudojamas kaip sudedamoji dalis putėsiams gaminti. Pateikiamas 

pavyzdys: 

 

ANGLIŠKAS KREMAS 

Eil. nr. Žaliavos, kg Angliškas kremas 

1 Pienas 0,560 

2 Cukrus 0,120 

3 Kiaušinių tryniai 0,070 

 Išeiga 0,750 
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Gaminio gamybos aprašas: 

 Cukrus sumaišomas su tryniais. 

 Pienas užverdamas ir lėtai įmaišomas į trynius. 

 Kaitinama maišant vandens vonelėje iki 85°C. 

 Ataušinamas. Galima vartoti kitiems kremams ar putėsiams gaminti ataušintą iš karto, 

galima laikyti šaldytuve iki 24 val. 

 

JUODOJO ŠOKOLADO PUTĖSIAI 

Eil.nr. Žaliavos, kg Putėsiai 

1 Grietinėlė 35 proc. plakta 0,400 

2 Angliškas kremas 0,280 

3 Juodasis šokoladas Callebaut 72 proc. 0,240 

4 Vanduo 0,060 

5 Želatina 0,012 

 Iš viso 0,992 

 

Gaminio gamybos aprašas: 

 Karštas kremas 80°C užpilamas ant šokolado ir išmaišoma. 

 Želatina paruošiama ir įmaišoma į ištirpintą šikolado masę. 

 Masė atšaldoma iki 30-35°C. 

 Grietinėlė išplakama iki 70proc. ir švelniai įmaišoma į juodojo šokolado masę.  

 

 

16 pav. Juodojo šokolado putėsiai 

 

GANACHE KREMAS - mėgiamas pertepimams, keksiukų dekoravimui. Jis 

gaminamas iš: 
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300 ml grietinėlės, 

200 g juodojo šokolado. 

Gaminio gamybos aprašas: 

 Grietinėlė kaitinama beveik iki virimo. 

 Karšta grietinėlė užpilama ant laužyto šokolado ir išmaišoma. 

 Masė ataušinama ir šaldoma šaldytuve apie 6-8 val., šaldiklyje 30-60 min. 

 Šalta masė plakama iki kremo konsistencijos. 

 

Šiuo kremu galima pertepti ir morengus, nes jis nėra toks drėgnas, kaip grietinėlės 

kremas.  

Ganache kremas gaminamas ir iš pieno, gliukozės, kakavos sviesto, balto šokolado. 

Jei gaminamas su juodu šokoladu, kakavos sviesto dėti nereikia. Ganache kremą pagaminus 

didesniais kiekiais, jį galima užšaldyti ir naudoti pagal poreikį. Prieš naudojant išplakamas. 

 

TERMOSTABILŪS KREMAI, kaip ir termostabilūs įdarai patogūs tuo, kad lengvas 

jų paruošimas, ilgas galiojimo laikas. Jie yra plastiški. Su šiais kremais galima kepti gaminius ar 

pertepti jau iškeptus (žr. ,,skaidrės ,,Naujų technologijų kremai‘‘ 

https://drive.google.com/file/d/1Ccwwlbd1QH1bDwbTsc0CXqkIMnIt4Nl1/view  ). 

 

 

17 pav. Tortas perteptas ganache kremais ir padengtas veidrodinėmis glazūromis 

 

Platesnė medžiaga yra konfidenciali ir bus pateikta profesijos mokytojui mokymosi 

įmonėje metu.  

1.9. Modernių kreminių gaminių ruošimas ir formavimas 

 

Formuoti gaminius galima įvairių formelių pagalba ar suteikiant pradinę formą ir 

užbaigiant kremo, glajaus dekoracijomis, žele, vaisiais ir t.t. Vis dar populiarūs figūriniai 

https://drive.google.com/file/d/1Ccwwlbd1QH1bDwbTsc0CXqkIMnIt4Nl1/view
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teminiai tortai. Jų formavimo principai pateikti skaidrėse ,,Figūriniai tortai‘‘ (žiūrėti 

https://drive.google.com/file/d/1Src_NgE1K4EWUmdv5JlvFGzGy3s7FGCw/view . 

 

18 pav. „Figūriniai tortai“ 

 

Prancūziško stiliaus tortai ir pyragaičiai gaminami iš kepto pusgaminio (biskvito, 

traškučio, baltymų pusgaminio ar plikyto). Dažniausiai pertepami grietinėlės kremais (mėgiami 

kremai su maskerpone), ganache kremais ar putėsiais (musais), aromatizuojami pastomis, 

,,pastaromais‘‘. Prancūziško stiliaus konditeriniams gaminiams būdingi želė, ,,confit‘‘ įdarai. 

 

19 pav. Prancūziško tipo pyragaičiai 

 

Suformuoti tortai šaldomi šaldytuve, po to apipavidalinami. Prieš dengiant cukrine 

dengimo mase ar glaistant šokolado glaistu, reikia tortus aptepti sviestiniu kremu. 

https://drive.google.com/file/d/1Src_NgE1K4EWUmdv5JlvFGzGy3s7FGCw/view
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20 pav. Torto dengimas sviestiniu kremu 

 

Prieš dengiant cukrine mase, ji iškočiojama ir perkeliama ant gaminio. Po to 

specialia mentele išlyginamas masės paviršius. 

 

21 pav. Torto dengimas cukrine mase 

 

 

22 pav. Torto dengimas cukrine mase 
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Gaminant morenginius gaminius, geriausia morengus pertepti ganache kremais, 

kad neištirpintų morengo arba prieš pertepant grietinėlės kremais, morengus reikia padengti 

šokoladu. Morengų krepšeliai, ,,Pavlova‘‘ pagaminus turi būti suvartoti greitai, nes juose 

grietinėlės kremas turi kontaktą su morengu ir po kiek laiko morengas pradės tirpti. 

Daugelis nebemėgsta kreminių gaminių, perteptų sviesto kremais, tačiau jį galima 

pakeisti šveicarišku baltymų kremu. Jis tinka pertepimui ir gaminių puošimui, yra ne toks 

,,sunkus‘‘ ir riebus, kaip sviesto kremas, gražios, vienalytės struktūros. 

 

ŠVEICARIŠKAS BALTYMŲ KREMAS 

2 kiaušinių baltymai, 

100 ml vandens, 

180 g cukraus, 

200 g sviesto, 

1 g citrinos rūgšties, 

Vanilės esencijos. 

Gaminio gamybos aprašas: 

 Paruošiamas plikytas ,,Bezė‘‘ kremas. 

 Į ,,Bezė‘‘ kremą įmaišomas suminkštintas sviestas. 

Prieš dekoruojant keksiukus ar pyragaičius, juos taip pat reikia aptepti kremu. Tam 

tinka sviesto, ganache, šveicariškas baltymų ar tiesiog ,,Bezė‘‘ kremai. 

 

 

23 pav. Keksiukų dekoravimas 
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1.10. Gaminių puošyba 

 

Kreminius gaminius galima puošti šviežiais ar džiovintais vaisias, įvairiais 

pabarstukais, gėlėmis, saldainiais, šokoladu, glajais, įvairių spalvų kremais, cukrine mase ir t.t. 

 

 

23 pav. Torto puošimas pabarstukais 

 

 

24 pav. Torto puošimas šokoladu, saldainiais 
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25 pav. Torto puošimas cukrine mase 

 

 

Sviestiniai kremai nebėra populiarūs tortų pertepimams, tačiau labai madingos 

sviestinio kremo gėlės. (https://www.youtube.com/watch?v=Sh2Iw_gv6ac). 

 

26 pav. Torto puošimas sviestinėmis gėlėmis 

 

Tortai, pyragaičiai ir keksiukai gali būti dengiami cukrine dengimo mase ir puošiami 

figūrėlėmis, cukrinėmis gėlėmis (žr. skaidrės ,,Figūrinių tortų apipavidalinimas‘‘ 

https://drive.google.com/file/d/1V271CFJWYoVEao3bEEF3Z8hnYoZqbkpD/view ). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh2Iw_gv6ac
https://drive.google.com/file/d/1V271CFJWYoVEao3bEEF3Z8hnYoZqbkpD/view
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27 pav. Tortų apipavidalinimas cukrine mase 

 

 

28 pav. Keksiukų apipavidalinimas cukrine mase, sausainiais, saldainiais 

 

Dekoravimo figūrėlės 

 

 

29 pav. Dekoravimo figurėlė 
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30 pav. Tortas, dekoruotas figūrėlėmis 

 

Dekoruojant keksiukus, pyragaičius (žr. skaidrės ,,Pyragaičių  apipavidalinimas‘‘ 

https://drive.google.com/file/d/1vuRhHIBoo12A9HY2k8HUyyc91zOka2n9/view ), galima prieš 

tai pasidaryti dekoracijas ir ,,atremti‘‘ į kremo bokštelį. 

 

 

31 pav. Keksiukai, dekoruoti figūrėlėmis 

 

 

Keletas neįmantrių, bet mielų dekoravimo pavyzdžių: 

https://drive.google.com/file/d/1vuRhHIBoo12A9HY2k8HUyyc91zOka2n9/view
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32 pav. Dekoruoti keksiukai 

 

Dekoruojant ,,Bezė‘‘ kremu, patartina į jį įmaišyti cukraus pudros, kad kremas būtų stabilesnis. 

 

 

33 pav. Dekoruoti keksiukai „Bazė“ kremu 

 

Prancūziško stiliaus sušaldyti gaminiai dengiami veidrodinėmis glazūromis, 

velvetu ( žr. https://www.youtube.com/watch?v=e3rQrqlK1-s). 

https://www.youtube.com/watch?v=e3rQrqlK1-s
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34 pav. Tortai, dekoruoti veidrodine glazūra  

 

 

 35 pav. Dekoruoti pyragėliai 

 

 

36 pav. Tortas, dekoruotas karamele, vaisiais, uogimis 

 



33 
 

Puošiama gyvomis gėlėmis, bet jos negali būti nevalgomos. 

 

37 pav. Tortas, dekoruotas gyvomis gėlėmis 

 

Nuogi tortai madingi, bet tuomet sluoksniai turėtų būti lygūs ir vienodi. 

 

38 pav.“Nuogas“ tortas 
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39 pav. Dekoruoti keksiukai 

 

 Bandeles galima formuoti iškart prieš kepimą (žiūrėti skaidres „Bandelių iš 

mielinės tešlos formavimo pavyzdžiai“ 

https://drive.google.com/file/d/1ofu8JMy_GyILwaABzK1Xxm-ZiePPWvYd/view ). 

Platesnė medžiaga yra konfidenciali ir bus pateikta profesijos mokytojui mokymosi 

įmonėje metu.  

 

1.11. Duonos gamyba su maisto priedais ir mišiniais 

 

Beveik visi receptūroje nurodyti papildomi produktai (druska, cukrus, riebalai, 

kiaušiniai ir kt.) pagerina duoną. Yra labai daug specialių duoną pagerinančių medžiagų, dedamų 

į miltus ar pusgaminius, kad pagerėtų duonos kokybė, bei būtų geriau reguliuojamas 

technologinis procesas, trumpėtų tešlos brendimas ir t.t. 

 Kai kurie priedai, kaip kalmarų rašalas naudojamas moderniems duonos kepiniams 

vaizdui išskirtinei išvaizdai suteikti. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ofu8JMy_GyILwaABzK1Xxm-ZiePPWvYd/view
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40 pav. Duona 

 

 

 Duonos gamybos maisto priedų ir mišinių įvairovę pateikia UAB ,,Leipurin‘‘, 

UAB ,,Minordija‘‘, UAB ,,Dasita‘‘, UAB ,,Overlack‘‘ , UAB ,,Viskas kepykloms‘‘ ir kitos 

produktus įmonėms tiekiančios įmonės (pvz.: http://www.puratos.lt/lt/Products-recipes/our-

product-range/bakery/OtenticDurum.jsp). 

 FERMENTINIAI PREPARATAI vartojami kvietinių gaminių, ruginės duonos, 

mielių kokybei pagerinti. Gaminant plikytą duoną, pakeičiama dalis šviesaus ir tamsaus salyklo. 

Pusgaminiai greičiau rūgsta, tešla pasidaro plastiškesnė, padidėja gatavų gaminių poringumas, 

padaugėja cukraus, aromatinių medžiagų. Minkštimas pasidaro elastingesnis, gaminiai lėčiau 

žiedėja. Preparatai vartojami atsižvelgiant į miltų kokybę ir gaminių rūšį. Prie pagerinančių 

medžiagų taip pat priskiriamas ir nefermentuotas (šviesus) salyklas. 

 

MAISTINIAI PRIEDAI, GERINANTYS MILTŲ KOKYBĘ 

KVIETINIŲ MILTŲ PRIEDAS 

Sudėtis:   Kvietinis salyklas, aukščiausios rūšies kvietiniai miltai. 

Dozavimas:   0,3-0,6 proc. kvietinių miltų kiekiui. 

Paskirtis:   Naudojamas kaip priedas įvairių duonos rūšių, ypač su grūdais, gamybai. Duona 

praturtinama vitaminais ir mikroelementais.  

Naudojimas:    

Kvietinių miltų priedas: 

 sprendžia kvietinių miltų fermentinį aktyvumą; 

 sutrumpina technologinį procesą; 

 drėgnesnis minkštinimas, geresnė jo struktūra; 

 lėtesnis žiedėjimas; 

 naudojamas sunkioms, saldžioms, riebioms tešloms, kad nesukristų. 

 

http://www.puratos.lt/lt/Products-recipes/our-product-range/bakery/OtenticDurum.jsp
http://www.puratos.lt/lt/Products-recipes/our-product-range/bakery/OtenticDurum.jsp
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RUGINIS NEFERMENTUOTAS SALYKLAS (maltas) 

Sudėtis: Ruginis nefermentuotas salyklas. 

Dozavimas: 1 - 2 proc. miltų kiekiui. 

Paskirtis: Ruginis nefermentuotas (baltas) salyklas naudojamas baltų duonų rūšių gamybai: 

 pailgina produkcijos galiojimo laiką, 

 duoda cukringumą (salyklas saldokas, todėl į duoną reikia dėti mažiau cukraus), 

 gerina ruginių miltų kokybę, 

 pagreitina fermentacijos laiką (tai natūralus fermentas). 

Naudojimas: Norint gauti optimaliausią rezultatą, salyklas užplikomas 80-90
o
C vandeniu. 

Užplikyti galima kartu su miltais. 

 

UNIVERSALUS PAGERINTOJAS MIELINĖMS TEŠLOMS  

Naudojimas: 0.5 – 1.0% nuo miltų masės 

Paskirtis: Tai universalus naujos kokybės pagerintojas, tinkantis visoms mielinėms tešloms. 

Pritaikymas:  

 Kvietiniams ir kvietiniams – ruginiams gaminiams (iki 50% ruginių miltų). 

 Prancūziškoms bandelėms, bagetėms.  

 Sluoksniuotiems gaminiams (daniškiems pyragaičiams, krosantams).  

 Spurgoms, berlyneriams.  

Funkcionalumas:  

 Padidina tešlos stabilumą.  

 Padidina gaminio tūrį.  

 Palengvina tešlos apdorojimą. 

 Pagerina gaminio minkštimo struktūrą.  

 

MAISTINIAI PRIEDAI GERINANTYS DUONOS KOKYBĘ 

RUGINIS FERMENTUOTAS SALYKLAS (nemaltas ir maltas) 

Sudėtis: Ruginis fermentuotas salyklas. 

Dozavimas: Iki 4 proc. miltų kiekiui. 

Paskirtis: Ruginis fermentuotas (rudas) salyklas naudojamas tamsių rūšių duonos gaminių 

gamybai: 

 pailgina produkcijos galiojimo laiką, 

 suteikia tamsiai rudą spalvą, 
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 gerina duonos skonį ir aromatą, 

 padidina išeigą. 

Naudojimas:   Norint gauti optimaliausią rezultatą, salyklas užplikomas 80-90 laipsnių 

vandeniu. Užplikyti galima kartu su miltais. 

 

KVIETINIŲ MILTŲ PRIEDAS ,,KVIETELIS‘‘ 

Sudėtis: Kvietinis salyklas, aukščiausios rūšies kvietiniai miltai. 

Dozavimas:   0,3-0,6 proc. kvietinių miltų kiekiui. 

Paskirtis:   Naudojamas kaip priedas įvairių duonos rūšių, ypač su grūdais, gamybai. Duona 

praturtinama vitaminais ir mikroelementais. 

Naudojimas:  

 sprendžia kvietinių miltų fermentinį aktyvumą; 

 sutrumpina technologinį procesą; 

 drėgnesnis minkštinimas, geresnė jo struktūra; 

 lėtesnis žiedėjimas; 

 naudojamas sunkiom, saldžiom, riebiom tešlom, kad nesukristų. 

 

SALYKLO EKSTRAKTAI  

Paskirtis: 

 Salyklo ekstraktas savo sudėtyje turi apie 60 natūralių komponentų, iš kurių 40 yra 

pripažinti gyvybiškai svarbiais. 

 Privalumas yra malonus kvapas ir skonis. Jis veikia kaip aromato stiprinimo 

priemonė. 

 Ši žaliava pagerina duonos ir pyrago gaminių šviežumo išlaikymą. 

 Salyklo ekstraktas dažnai naudojamas pakeisti dalį cukraus ir sirupų, kurie 

naudojami kepyklose, kad suteiktų produktams saldumo. 

 Salyklo ekstraktas yra puiki mielių maistinė medžiaga. Tradiciškai mielių 

fermentacijai naudojamas cukrus. 

 Salyklo ekstraktas yra natūralus dažomasis agentas. Jį galima naudoti dirbtiniams 

dažams pakeisti. Didžiausią dažomąją gebą turi tamsaus salyklo ekstraktas. 

 Pats salyklo ekstraktas paveikia ir kepinio plutą, ir minkštimą. 

 Galima gauti 25 kg kanistrais, 300 kg statinėmis ir 1200 kg talpyklomis. 

Naudojamas: 0.5 – 4% priklausomai nuo gaminio ir gamintojo poreikių. 

 



38 
 

DUONOS RAUGAS 

Aprašymas: Tai sausas raugas pagamintas kvietinių miltų pagrindu. Skirtas ruginių-kvietinių bei 

ruginių duonų gamybai, esant tiesioginiam bei kombinuotam gamybos būdui. 

Sudėtis: Ruginio salyklo miltai, ruginiai miltai, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (E330, 

E262), emulgatorius (E322), išrūgų milteliai. 

Dozavimas: 1 - 4% nuo ruginių miltų kiekio. 

 

ŠVIESUS SAUSAS DUONOS RAUGAS  

Aprašymas: Sausas raugas skirtas ruginėms bei kvietinėms duonoms. Galima naudoti tiek 

tiesioginiu tiek kombinuotu būdu gaminant duonas. 

Sudėtis: Krakmolas, išrūgų milteliai, citrinis rūgštis, sojos miltai, acetinė rūgštis. 

Dozavimas: 1 - 3% nuo miltų kiekio. 

 

RUGINIS PAGERINTOJAS SU SALYKLU  

Aprašymas: Tai specialūs termiškai apdoroti natūralūs ruginio salyklo miltai suteikiantys 

spalvą, skonį bei puikų aromatą visų rūšių duonoms bei bandelėms. Tinka visų rūšių duonoms ir 

duoninėms bandelėms. 

Sudėtis: Termiškai stabilizuoti ruginio salyklo miltai. 

Dozavimas: 1 - 5% nuo miltų kiekio. 

 

UNIVERSALUS KVIETINIŲ GAMINIŲ PAGERINTOJAS  

Aprašymas: Universalus kvietinių gaminių pagerintojas, skirtas visų rūšių kvietiniams 

gaminiams. Padidina gaminio apimtį, pagerina gaminio struktūrą, ilgiau išlaiko gaminio 

minkštumą ir šviežumą, suteikia smulkų ir tolygų korėtumą. 

Sudėtis: Kvietiniai miltai, termiškai apdoroti kvietinio salyklo miltai, sviesto milteliai, pieno 

milteliai, druska, cukrus, antioksidatorius askorbo rūgštis E 300, fermentai. 

Dozavimas: 10% nuo miltų kiekio. 

   

MILTŲ MIŠINIAI 

Daiginti salykliniai grūdai: ruginiai (skaldyti ir neskaldyti) 

Sudėtis:   Ruginis fermentuotas salyklas. 

Dozavimas: 10-15 proc. miltų kiekiui.  

Paskirtis: Naudojamas kaip priedas įvairių duonos rūšių, ypač su grūdais, gamybai. Duona 

praturtinama mineralinėmis medžiagomis, vitaminais (B grupės, PP) ir mikroelementais (Na, K, 

Ca, Mg, P, Fe).  
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Naudojimas:   Ruginiai salykliniai grūdai užplikomi verdančiu vandeniu, pamirkomi 4-6 val 

(skaldyti), 6-8 val (neskaldyti) ir dedami tiesiai į tešlą. Tolimesnis gamybos procesas atliekamas 

pagal kepyklos nustatytą technologiją. 

 

Daiginti salykliniai grūdai: kvietiniai (skaldyti ir neskaldyti) 

Sudėtis:   Kvietinis nefermentuotas salyklas. 

Dozavimas:   10-15 proc. miltų kiekiui. 

Paskirtis:   Naudojamas kaip priedas įvairių duonos rūšių, ypač su grūdais, gamybai. Duona 

praturtinama vitaminais ir mikroelementais. 

Naudojimas:   Kvietiniai salykliniai grūdai užplikomi verdančiu vandeniu, pamirkomi 4-6 val. 

(skaldyti) 6-8 val. (neskaldyti) ir dedami tiesiai į tešlą. Tolimesnis gamybos procesas atliekamas 

pagal kepyklos nustatytą technologiją.  

 

Kepimo mišinys „Šviesusis“ 

Sudėtis:   Kvietiniai miltai, kvietinis salyklas, ruginio ir kvietinio salyklo kruopos, kukurūzų 

kruopos, linų sėmenys, saulėgrąžos. 

Dozavimas:   15—25 proc. miltų kiekiui. 

Paskirtis:   Kepimo mišinys „Šviesusis“ skirtas šviesios duonos gamybai: 

 praturtina maistinę vertę, 

 puikus skonis ir išvaizda, 

 lengvas panaudojimas. 

Naudojimas: Kepimo mišinys „Šviesusis“ sumaišomas su receptūroje nurodytais komponentais. 

Sumaišyta tešlos masė parauginama 30 min. Tolimesnis gamybos procesas atliekamas pagal 

kepyklos nustatytą technologiją. 

 

Kepimo mišinys „Tamsusis“ 

Sudėtis:   Ruginis fermentuotas ir nefermentuotas salyklas, kvietinio ir ruginio salyklo 

kruopos,  kukurūzų kruopos, linų sėmenys, saulėgrąžos.  

Dozavimas:   15—25 proc. miltų kiekiui. 

Paskirtis:   Kepimo mišinys, skirtas tamsios duonos (pvz. sumuštiniams) gamybai: 

 praturtina maistinę vertę, 

 puikus skonis ir išvaizda, 

 lengvas panaudojimas. 
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Naudojimas: Kepimo mišinys „Tamsusis“ sumaišomas su receptūroje nurodytais komponentais. 

Sumaišyta tešlos masė parauginama 30 min. Tolimesnis gamybos procesas atliekamas pagal 

kepyklos nustatytą technologiją.  

Itališkos duonos čiabata ir bagečių mišinys. 

Aprašymas: Tai koncentratas lengvam garantuotos kokybės gaminių paruošimui, iš ypatingai 

minkštos mielinės tešlos. Skirtas gaminti itališkas duonas, bagetes, picas, sutrumpina gamybos 

laiką. 

Sudėtis: Kvietiniai miltai, sausas raugas, emulgatoriai (E472e, E322), dekstrozė, glitimas, 

askorbo rūgštis. 

Dozavimas: 20 - 30% nuo miltų kiekio. 

 

Pagerintojas tosterinei duonai, hamburgeriams: 

Specialus pagerintojas mielinei tešlai, suteikiantis gaminiui ypatingai smulkų korėtumą, gaminys 

gerokai ilgiau išlieka šviežias, nepelyja. 

Naudojimas: - 1- 2 % miltų masės, priklausomai nuo gaminio ir gaminimo sąlygų. 

 

Apvirti valcuoti rugių grūdai 

Skirta: Į įvairioms duonoms su rugių grūdais. Ypač tinka tamsioms ruginėms duonoms.  

Naudojimas: Grūdus užpilti tokiu pat kiekiu karšto vandens ir palikti 30 min. 

pvz: 1000 g “rugių “ užplikome 1000 g verdančio vandens. 

 

Grūdų, skirtų mirkymui mišinys, dedamas į tešlą iki 30% miltų masės. 

Sudėtis: kviečių grūdai, rugių grūdai, pakepinti linų sėmenys, sojos kruopos, saulėgrąžų sėklos, 

sezamo sėklos, apynių grūdai, avižų grūdai. 

Naudojimas: Grūdus užpilti tokiu pat kiekiu karšto vandens ir palikti 30 min. 

pvz: 1000 g “KORN “ užplikome 1000 g verdančio vandens. Mirkyti apie 1 valandą. 

 

PRIEDAI PRIEŠ LIGAS 

Priedas, naudojamas prieš “bulvelinę ligą”: 

Naudojimas: Rekomenduojama naudoti iki 0,5 % (miltų masės).  

Privalumai:  

1) apsaugo nuo bulvinės ligos;  

2) neturi pašalinio poveikio technologiniam procesui;  

3) išeptam produktui nesuteikia pašalinio neigiamo skonio bei kvapo. 

Priedas tešlai, apsaugantis nuo pelėjimo: 
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Naudojimas: Rekomenduojama naudoti iki 0,5 % (miltų masės). 

Pagrindiniai ingridientai, esantys šiame priede, įtakoja mielių darbą. Taigi, norint į 

receptūrą įvesti padidintą Anti Mould kiekį, reikia padidinti mielių kiekį arba prailginti 

pusgaminių kildymo laiką. 

Vieni iš populiariausių maisto priedų yra glitimas ,,Glita‘‘ ir kvietinės tešlos 

pagerintojai  ,,soft‘‘ kategorijos, skirti baltoms duonos tešloms ir saldžioms mielinėms tešloms 

(daugiau informacijos žr. anksčiau esančioje nuorodoje). 

GLITIMAS ,,GLITA‘‘ - kepimo priedas, gerinantis miltų glitimą, naudojamas 

baltos duonos, ypač pyrago gaminiams. 

 

41 pav. Miltai 

 

Duonos receptūros ir gamybos technologija bus pateikiama profesijos mokytojams 

mokymų įmonėse metu, kadangi tai yra konfidenciali įmonės informacija. 

 

2. MĖSA IR PAUKŠTIENA 

 

2.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Žiūrėti 1.1. punktą. 

 

2.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Žiūrėti 1.2. punktą. 

 

2.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Žiūrėti 1.3. punktą. 
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2.4. Mėsos ir paukštienos gaminių apdorojimas neterminiu būdu 

 

Termiškai neapdoroti mėsos gaminiai – šaltai rūkytos, mažai rūkytos dešros ir 

dešrelės, skilandžiai, šaltai rūkyti gabaliniai mėsos gaminiai, šaltai rūkyti vyniotiniai, tepamos 

dešros ir dešrelės, vytintos dešros ir dešrelės, sūdyti ir šaltai rūkyti lašiniai ir kiti mėsos gaminiai, 

kurie vienu ar kitu būdu buvo apdoroti ne aukštesnėje kaip plius 35 °C temperatūroje.  

Gaminant vytintus gaminius jie sūdomi, brandinami, džiovinami  ilgą laiką, o 

technologinis procesas trunka iki kelių mėnesių.  

 Mėsos gaminių paruošimo technologijos nuolat kinta, tobulėjant technologinei 

įrangai. Šiuo metu sūdymas gali būti intensyvinamas sūdymo medžiagas įšvirkščiant į gaminius 

ar mėsą masažuojant, kas labai sutrumpina gaminių sūdymo trukmę.  Technologines galimybes 

praplečia mėsos smulkinimo, mėsos gaminių formavimo ir terminio perdirbimo įrangos techninis 

modernėjimas, automatizavimas. 

 

2.5. Jautienos brandinimas, kepsnių gamyba 

 

 Mėsos brandinimas - kas gi vyksta brandinimo proceso metu? Mėsoje esantys 

fermentai ardo jos jungiamąjį audinį ir dėl to mėsa darosi tik minkštesnė bei skanesnė. Tinkamai 

brandinta jautiena pasižymi turtingesnių skoniu, yra minkštesnė, sultingesnė. Kadangi 

brandinimo metu natūralūs fermentai, esantys mėsoje, ardo jungiamąjį audinį, todėl brandinta 

jautiena visada bus puresnė ir intensyvesnio skonio bei aromato už įprastą. 

Ilgai brandintoje jautienoje atsiranda ir parmezano sūriui ar brandintiems kiaulienos 

kumpiams būdingas umami, dar vadinamas penktasis, skonis. Brandinimas gali būti atliekamas 

dviem būdais: šlapiuoju ir sausuoju. 

Jautienos brandinimas sausuoju būdu. Sausai brandinta jautiena apibūdinama kaip 

„turtinga", „nuostabaus skonio ir tekstūros" ar „žemiško ir skrudintų riešutų skonio". Sauso 

brandinimo metu dideli jautienos gabalai yra pakabinami atviroje erdvėje, kurios temperatūra yra 

vos aukštesnė nei nulis, ir paliekama keletui savaičių. Raumenyse dirba fermentai, mėsa pamažu 

džiūsta, pasišalinama perteklinė drėgmė. Brandinimo procesas išgrynina mėsą, - pakeičia jos 

skonį ir tekstūrą. Sauso brandinimo rezultate gaunama labai minkšta ir intensyvaus skonio mėsa. 

Jautieną brandinant sausuoju būdu yra svarbūs 4 pagrindiniai kriterijai:  

1. Brandinimo laikas dienomis - minimalus brandinimo laikas yra 14 dienų, o 

maksimalus - 35 dienos. Visgi optimaliausiu laikomas 28 dienų terminas, kurio metu 

pasiekiamas geras mėsos skonis ir tekstūra.  
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2. Laikymo temperatūra - brandinimo metu mėsa laikoma 0 – 4° C temperatūroje. 

Šis kriterijus yra ypač svarbus, nes esant aukštesnei temperatūrai, mėsa gali pradėti gesti, o esant 

žemesnei - mėsoje „nedirba" joje esantys fermentai ir nevyksta natūralūs brandinimosi procesai.  

3. Santykinė drėgmė - optimali santykinė drėgmė siekia 65-75 %. Jei drėgmė viršija 

nustatytą normą, gali prasidėti mikrobinis gedimas.  

4. Oro srautas - patalpa, kurioje vyksta mėsos brandinimas, turi būti nuolatos gerai 

ventiliuojama, užtikrinama gero oro srauto kaita, kad būtų galima kontroliuoti bakterijos augimą. 

 

42 pav. Mėsos brandinimas 

 

Šlapiojo brandinimo privalumai. Brandinant mėsą šiuo metodu, išpjaustyta mėsa 

įpakuojama į vakuuminį maišelį ir laikoma 0-1 laipsnių temperatūroje. 

Mėsa yra apsaugota nuo deguonies ir bręsta savo skysčiuose. Vakuume mėsa bręsta 

greičiau, po dviejų savaičių pastebimai pasikeičia skonis ir tekstūra. Brandinimo metu mėsoje 

skyla baltymai, todėl patiekalai, pagaminti iš brandintos jautienos, yra lengviau virškinami ir 

geriau įsisavinami. Šlapiojo brandinimo metu mėsa nepraranda svorio, kaip tai vyksta sauso 

brandinimo metu, mėsai natūraliai džiūstant. Kadangi mėsa išlaiko daugiau drėgmės, yra 

sultingesnė, be to, brandintą mėsą reikia kepti trumpiau. Kadangi vakuume įpakuota mėsa 

negauna deguonies, todėl pasižymi rūgštesniu skoniu. 
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43 pav. Brandinta jautiena 

 

Brandintas jautienos apvalusis kumpis - idealus troškinimui, rūkymui kepsninėje 

žemoje temperatūroje, kepimui orkaitėje. 

Brandintą jautienos kumpio riešutėlį naudojamas troškiniams, malamas mėsainiams 

ar kepamas kepsninėje žemoje temperatūroje. 

Brandinta jautienos mentės išpjova, paslėpsnio pjausniai ir brandinta jautienos 

nugarinė - puikiai tinka kepsniams ant žarijų, keptuvėje ar netgi vytinimui. 

Iš brandintos jautienos mentės pjausnių ruošiamas aromatingas guliašas ar faršas. 

Brandinti jautienos šoninės pjausniai tinka plėšomai jautienai (angl. - pulled beef), 

taip pat sriubai gaminti. 

Brandintas jautienos vidurinis kumpis naudojamas troškiniams, sriuboms ar 

vytinimui. Iš brandintos jautienos išpjovos gaminami Velingtono ar Argentinietiški kepsniai, 

kepsniai ant žarijų ar keptuvėje. 

 

 

„Porterhouse“  didkepsnis 

 

„T-Bone“ didkepsnis 
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Nugarinės su kaulu kepsnys

 

Nugarinės be kaulo kepsnys 

 

Išpjovos kepsniai 

 

Uodeginės kepsnys 

 

Antrekotas su kaulu 

 

Antrekotas be kaulo 

 

Sprandinės kepsnys 

 

Mentės kepsnys 
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„Plaštakės“ kepsnys 

 

Kumpio „ritinėlio“ kepsniai 

 

Vidinio kumpio kepsnys 

 

Malta jautiena 

 

 

44 pav. Jautienos kepsnių, maltos mėsos pavyzdžiai 

 

2.6. Pelėsinių dešrų gamyba ir technologijos 

 

Tradiciškai daugelyje Europos šalių (Prancūzijoje, Italijoje ir kt.) gaminamos saliami 

tipo dešros su balto pelėsio apnašu, kuris padeda susiformuoti puikiam dešros skoniui ir 

aromatui. Jis taip pat apsaugo dešras nuo šviesos ir deguonies poveikio ir padeda išlaikyti spalvą 

bei sulėtina riebalų gedimą. Šio tipo dešros nėra rūkomos, nes dūmai apsaugo dešrų paviršių nuo 

pelėsio susidarymo. Pelėsio spalva turi būti balta arba beveik balta, bet ne geltona, žalia arba 

juoda. Kadangi pelėsis gali nuolat augti, jis yra nuvalomas prieš parduodant dešras. 

Mūsų laikais gaminant šio tipo dešras, jos yra pamerkiamos arba apipurškiamos  

pelėsio kultūrų tirpalu. Pramoniniu būdu užaugintos kultūros leidžia kontroliuoti jų augimą ir 

gauti kokybišką rezultatą. Siekiant geresnių rezultatų, pelėsiai ir mielės gali būti derinami kaip 

fermentuotų dešrų dangalo flora. Mielės vystosi sparčiau, o pelėsiai geriau auga dalyvaujant 
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mielėms. Naudojant mielių ir pelėsio kultūrų derinius, galima suformuoti panašų į „natūralios“ 

floros skonį, bet išvengti neigiamų aspektų. 

Dešrų apnašo susidarymui naudojami pelėsio štamai: 

 Penicillium nalgiovense 

 Penicillium candidum 

 

 

 

45 pav. Dešra su pelėsio apnašu 

 

 Riebalų ir liesos mėsos santykis lemia apvalkalo drėgnumą ir tai turi įtakos pelėsio 

augimo sąlygoms. Dešrų masės susmulkinimo laipsnis veikia paviršiaus džiūvimą ir sukuria 

daugiau ar mažiau "gruoblėtą" paviršių. Didesni riebalų gabalėliai padeda sukurti "marmurinę" 

išvaizdą. Pelėsio augimas padeda sumažinti riziką  susidaryti dešrose sausam „žiedui“ ir taip 

pagerina jų tekstūrą. 

 

46 pav. Dešra su pelėsio apnašu 
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 Gaminant dešras naudojami labai įvairūs apvalkalai (natūralūs, baltyminiai, 

fibriniai ir kt.).  Skirtingo tipo apvalkalai turi didelę įtaką pelėsio susiformavimui ir augimui dėl 

jų pralaidumo drėgmei (žiūrėti  1 lentelę). 

 

1 lentelė. Dešroms naudojami apvalkalai 

Celiulioziniai apvalkalai Nėra idealūs pelėsio augimui, nes yra gana sausi. 

Prieš dešrų masės kimšimą turėtų būti mirkomi.  

Pelėsio augimui gali prireikti daugiau laiko, kad būtų pasiektas 

tinkamas padengimas. 

Kartais pelėsis ir mielės gali sukelti dalinį apvalkalo suardymą 

(apvalkale atsiranda skylutės). 

Baltyminiai apvalkalai Mažesnės galimybės augti pelėsiui negu ant natūralių apvalkalų, 

bet geresnės negu ant celiuliozinių, nes baltyminiai apvalkalai 

yra laidūs drėgmei. 

Natūralūs apvalkalai Natūralios žarnos yra labai įvairios, ir formos ir tipo (avių, 

galvijų, 

kiaulių ir t.t.). Jų paruošimo laipsnis yra labai nepastovus ir 

mikrobiologinė kokybė ne visada yra tinkama. Natūralios žarnos 

prieš naudojimą turėtų būti gerai paruoštos (išvalytos ir 

išmirkytos). Natūralios žarnos idealiai tinka pelėsių augimui ir 

labai dažnai suteikia tankų dešrų apnašą todėl būtina riboti 

pelėsių augimą. 

 

 Pelėsio apnašo susidarymas po 2, 7 ir 14 dienų (iš kairės į dešinę) ant natūralaus, 

celiuliozinio ir baltyminio apvalkalų: 

 

Po 2 dienų 

 

Po 7 dienų 

 

Po 14 dienų 
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 Tinkamo pelėsio apnašo susidarymas priklauso nuo santykinės drėgmės 

reguliavimo, kuris lemia pelėsio aktyvumą bei jo augimą. Be to, reikia reguliuoti oro srauto greitį 

ir kontroliuoti temperatūrą. Todėl: 

 Idealus augimas vyksta esant santykiniam drėgnumui > 90%. 

 Oro greitis turėtų būti labai nedidelis ar nedidelis (nuo 0,1 m/s iki 0,6 m/s). 

 Temperatūra turi būti 24 - 30° C. 

 

 

47 pav. Dešrelės su pelėsio apnašu 

 

 

2.7. Vytinti kiaulienos ir jautienos gaminiai 

 

Vytintiems ir šaltai rūkytiems gaminiams yra tinkamiausios S, E, U, R 

raumeningumo klasių kiaulių skerdenų bei A ir B kategorijų galvijų skerdenų dalys. 

Gaminiai yra gaminami iš šių dalių: 

 jautienos - ilgojo nugaros raumens nugaros ir juosmens dalių bei kumpio; 

 kiaulienos - nugarinės, sprandinės, šoninės, kumpio ir mentės dalių. 

Vytinti ir šaltai rūkyti gaminiai iš kiaulienos yra gaminami su kaulais ar be kaulų, o 

iš jautienos - dažniausiai be kaulų. Šaltai rūkytiems ir vytintiems gaminiams tinkamiausia yra 

PSE požymius turinti mėsa (pH = 5,1-5,5). 

Po išpjaustymo ir išgyslinėjimo atrenkama žaliava vytintiems ir šaltai rūkytiems 

gaminiams gaminti. Atskiroms dalims suteikiama reikiama forma, atsižvelgiant į technologijos 

instrukcijų reikalavimus. Tinkamiausia yra atšaldyta žaliava, kurios temperatūra raumenų 

gilumoje yra ne aukštesnė kaip 7 °C.  
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48 pav. Išpjaustyta žaliava 

 

Atrinkta žaliava yra sūdoma vienu iš dviejų būdų: 

I būdas. Į žaliavą įšvirkščiamas sūdymo tirpalas, kurios sudėtyje yra 12-16 proc. 

druskos, 0,05-0,075 proc. natrio nitrito ir 0,5 proc. cukraus. Sūdymo tirpalo kiekis yra 5- 10 proc. 

nuo žaliavos masės, priklausomai nuo druskos kiekio produkte. Po to mėsos gabalai įtrinami 

sūdymo mišiniu (97 proc. druskos ir 3 proc. cukraus), imant šio mišinio 4 proc. nuo mėsos 

masės. Įtrinti mėsos gabalai sudedami į vonias ir laikomi iki 2 parų 0 - 4°C temperatūros 

patalpoje. Po to yra užpilama sūrymu, kurio sudėtis yra tokia: 12 proc. druskos, 0,05 proc. natrio 

nitrito ir 0,5 proc. cukraus. Užpilamo sūrymo kiekis yra 40-50 proc. užpilamos mėsos masės. 

Užpilta sūrymu žaliava laikoma 5-7 paras, o po to ištraukiama iš sūrymo ir dar palaikoma 1 parą 

2-4°C temperatūroje. 

II  būdas. Paruošta žaliava yra įtrinama sūdymo mišiniu (97 proc. druskos ir 3 proc. 

cukraus), imant 4 proc. šio mišinio nuo mėsos masės. Įtrinti mėsos gabalai sudedami į vonias ir 

laikomi 1-2 paras, o po to presuojami ir užpilami sūrymu (12 proc. druskos, 0,05 proc. natrio 

nitrito ir 0,5 proc. cukraus) 40-50 proc. nuo mėsos masės. Žaliava išlaikoma druskos tirpale 8-10 

parų, o po to dar 1 parą ištraukta iš tirpalo. 

 

49 pav. Mėsos sūdymas 
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Pasūdžius vienu ar kitu būdu žaliava yra pamirkoma vandenyje, ištraukiama ir 

laikoma 2-3 val., kol apdžius. 

Pasūdyti mėsos gabalai gali būti iš karto brandinami 12-24 val. 2-4°C temperatūroje 

ir ruošiami apdoroti rūkymo kameroje arba dar prieš tai yra masažuojami. Masažavimas 

atliekamas vakuuminiuose masažavimo įrenginiuose iki 8-12 val. (80-90 proc. vakuumas). 

Masažavimo ciklas: 5 min. masažavimas ir 55 min. ramybės periodas per 1 valandą. Darbinio 

organo sukimosi greitis yra 10 aps./min. 

Pasibaigus masažavimo periodui, gaminiai yra ištraukiami iš masažavimo įrenginio 

ir brandinami 12-24 val. 2-4°C temperatūros patalpose. 

Po brandinimo gaminiai yra formuojami įvairiais būdais, priklausomai nuo 

technologijos instrukcijų ir standartų reikalavimų: vyniojami į plėvelę, rišami špagatu arba 

kemšami į natūralų ar dirbtinį apvalkalą. Po to gaminiai yra kabinami ant lazdų ir į rėmus taip, 

kad nesiliestų vienas su kitu. Į vieną rėmą galima sukabinti iki 120-150 kg gaminių. 

Vytinti ir šaltai rūkyti gaminiai gali būti rūkomi žemesnėje ar aukštesnėje 

temperatūroje. Jei rūkoma 18-22°C temperatūroje, tai rūkymo trukmė yra ilgesnė - iki 24-48 val., 

o jei rūkoma 30-35°C temperatūroje - tai iki 18-36 val.  

Po rūkymo šaltai rūkyti ar vytinti gaminiai yra džiovinami džiovinimo kamerose su 

kondicionieriais, kuriais palaikoma 12-15°C temperatūra ir 75-78 proc. santykinė oro drėgmė. 

Džiovinimo trukmė vidutiniškai 3-5 paros, bet gali būti ir 12-14 parų. 

 

 

50 pav. Šaltai rūkyti gaminiai 
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Šaltai rūkyti ir vytinti gaminiai yra realizuojami įpakuoti vakuume, saugioje inertinių 

dujų aplinkoje ar visai neįpakuoti. Šių gaminių laikymo sąlygos – 0 - 15°C temperatūros 

patalpose. Vartojimo trukmė priklauso nuo įpakavimo būdo ir gali būti nuo 30 parų iki 3 

mėnesių. 

Receptūros yra konfidenciali medžiaga ir bus pateikta profesijos mokytojui 

mokymosi įmonėje metu. 

 

 

3. KRUOPŲ, MAKARONŲ, MILTŲ, KARŠTŲJŲ PATIEKALŲ, UŽKANDŽIŲ IR 

GARNYRŲ GAMINIMAS PAGAL NAUJAUSIAS MADOS TENDENCIJAS 

 

3.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Žiūrėti 1.1. punktą. 

 

3.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Žiūrėti 1.2. punktą. 

 

3.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Žiūrėti 1.3. punktą. 

 

3.4. Pirminis žaliavų paruošimas pusgaminiams 

 

Pirminis žaliavų paruošimas pusgaminiams: 

- vaisiai ir daržovės nuplaunami; 

- pašalinama luoba, sėklos; 

- supjaustoma iki norimo dydžio, formos; 

- susisveriami reikalingi produktai. 

Profesijos mokytojai turės galimybę maisto perdirbimo įmonėse praktiškai atlikti 

pirminį žaliavų paruošimą pusgaminiams. 
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Daržovių ir vaisių pirminis paruošimas 

Priklausomai nuo žaliavos rūšies ir perdirbimo būdo galimos įvairios paruošimo 

operacijos: rūšiavimas, plovimas, odelės skutimas, smulkinimas, terminis apdorojimas ir kt. 

 

 

51 pav. Vaisiai ir daržovės 

 

Rūšiavimas. Rūšiuojant produktai atrenkami pagal kokybę, išrenkami įpuvę, 

supeliję, mechaniškai ar kenkėjų pažeisti. Rūšiuojami pagal dydį, prinokimo laipsnį, spalvą ir 

formą. 

Plovimas. Vėliau žaliava plaunama todėl, kad ant vaisių ir daržovių paviršiaus 

neliktų jokių dulkių, žemių, mikroorganizmų, taip pat cheminių preparatų, kurie buvo naudojami 

naikinant ligų sukėlėjus ir kenkėjus. Pesticidais purkštus vaisius ir uogas reikia itin kruopščiai 

nuplauti, o kietesnę odelę turintys vaisiai plaunami net su šepetėliu. Dažniausiai plaunama 

voniose, pripildytose vandens, dubenyse arba po dušais tekančio vandens srove. Dušais 

plaunamos uogos. Vaisius, uogas ir daržoves būtina plauti geriamuoju vandeniu. Nuplauta 

žaliava apdžiovinama suberta ant sietų, švaraus audeklo, kiaurapuodžiuose arba daržovių ir 

vaisių džiovintuvuose. 

Vaisių ir daržovių odelė lupama, pašalinant nevalgomas, sugedusias ar mažiau 

vertingas produktų dalis, daržovių valymo peiliais, kai kurios daržovės valomos daržovių 

valymo mašina. 

Daržovių ir vaisių pjaustymui naudojami specialūs pjaustymo įrengimai arba 

pjaustoma rankiniu būdu, daržovių rankine pjaustykle. Daržovių pjaustymo būdų yra daug, todėl 

būtina tinkamai parinkti. Daržovės pjaustomos šiaudeliais, lazdelėmis, kubeliais, skiltelėmis, 

griežinėliais, statinaitėmis, kvadratėliais, puselėmis, grotelėmis ir kt. Vaisiai – puselėmis, 

ketvirčiais, griežinėliais ir kt. 

  



54 
 

Grybų pirminis paruošimas 

Švieži grybai tuoj paruošiami, kad nesugestų. Pirmiausia nuo grybų nuvalomos 

žemės, nupjaustomos apgedusios dalys. Pašalinus sukirmijusius, grybai suskirstomi į smulkius, 

vidutinio stambumo ir stambius. Tada plaunami ir pjaustomi. Smulkūs grybai nesmulkinami, 

vidutinio stambumo grybų kepurėlės nupjaunamos, storesni kaip 1,5 cm kotai – susmulkinami. 

Stambių grybų ir kepurėlės, ir kotai smulkinami. Kai kurių grybų (pavyzdžiui, ūmėdžių, 

kazlėkų) kepurėlės odelė, kurioje būna nuodingųjų medžiagų, nulupama. Ant kazlėkų kepurėlės 

ir po ja esanti lipni plėvelė nutraukiama. Taip paruošti grybai sudedami į verdantį pasūdytą 

vandenį ir pavirinami 5–10 min. Baravykai nevirinami, tik 2–3 kartus nuplikomi karštu vandeniu 

(nuodingosios medžiagos labai lengvai tirpsta vandenyje ir todėl lieka nuovire). Nulupamos 

pievagrybių kepurėlės apačioje esančios plėvės ir kepurėlės odelė. Po to grybai perplaunami 

parūgštintu arba pasūdytu vandeniu ir verdami parūgštintame vandenyje. Bobausiai bei 

briedžiukai gerai nuplaunami ir verdami dideliame vandens kiekyje. Kelis kartus nupilant 

vandenį, pašalinamos visos nuodingosios medžiagos.  

 

52 pav. Voveraitės 

 

Džiovinti grybai perrenkami, gerai nuplaunami ir pamerkiami į šaltą vandenį. 

Mirkoma 3–6 val., po to verdama. Sūdyti grybai, išimti iš sūrymo, nuplaunami šaltu vandeniu, 

sūrūs išmirkomi, dideli perpjaunami į keletą dalių.  

Marinuoti grybai. Jei marinuoti grybai persūdyti, jie gerai nuplaunami šaltu 

vandeniu ir paskui pjaustomi pagal tai, kokie patiekalai iš jų bus gaminami. Marinuotus ir 

sūdytus grybus, ruošiant patiekalus, reikia laikyti skystyje, kad jie nepakeistų spalvos. 

Kulinarinė įvairių grybų paskirtis. Grybai valgomi kepti, virti, troškinti; jie 

šaldomi, džiovinami, įvairiai konservuojami. Grybai dažnai troškinami ir kepami antriesiems 

patiekalams, marinuojami šaltiems užkandžiams. Išmirkyti sūdyti grybai paruošiami kaip švieži. 

Pievagrybius galima valgyti šviežius. Naudojami gaminant įvairiausius patiekalus: nuo sriubų iki 

salotų. Sriubos dažniau verdamos iš džiovintų grybų. Grybai – nepamainoma padažų sudedamoji 
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dalis. Grybai gerai dera su mėsa (ypač žvėriena), kiaušiniais, silke, svogūnais, pomidorais, 

bulvėmis, makaronais, pomidorais, ryžiais. 

 

Žuvies pirminis paruošimas 

Pusgaminių ruošimui geriausia naudoti šviežią žuvį. Šviežių žuvų žiaunos yra 

skaisčiai raudonos, švarios, nesulipusios. Jeigu žiaunos yra pilkšvos spalvos, tai tokia žuvis 

netinkama naudojimui. Kūnas turi būti stangrus, oda ir žvynai drėgni. Šviežia žuvis neturi kvapo. 

Šaldyta žuvis yra atšildoma 10–12 
o
C temperatūros vandenyje, kad mažiau prarastų 

mineralinių medžiagų, į vandenį įpilama druskos. Laikant šaldytuve žuvis atšyla maždaug nuo 

1,5 iki 3 val. Gerai atšildyta žuvis savo kokybe prilygsta šviežiai žuviai. 

 

 

53 pav. Šaldyta žuvis 

 

Sūdyta žuvis turi 11–12 proc. druskos. Prieš vartojimą žuvis mirkoma, o tik po to 

vartojama kepimui ir virimui. Prieš mirkymą žuvis užpilama šaltu vandeniu, pusvalandį 

palaikoma, kad išbrinktų, pašalinami žvynai, viduriai, galva, uodega ir žuvis išplaunama. Po to 

žuvis mirkoma dar, atsižvelgiant į jos sūrumą. Mirkant, vanduo kelis kartus pakeičiamas. 

Sūdytai silkei pirmiausia nupjaunama galva, plona papilvės oda su pelekais – 

nupjaunama, pašalinami viduriai. Jeigu silkė sūri ji mirkoma vandenyje. Išmirkytai silkei oda 

perpjaunama išilgai nugaros, nulupama, pradedant nuo galvos ir išimami kaulai. Kad silkė būtų 

skanesnė, ją galima keletą valandų palaikyti piene. 

Žvynuota žuvis skutama peiliu arba žuvies skutimo įrankiu. Kad lengviau žvynai 

nusiskustų, žuvį galima nuplikyti, paneriant 15–30 sek. į verdantį vandenį. Priklausomai nuo 

pusgaminių ruošimo, žuvis išdarinėjama per perpjautą papilvę arba pro nugarą. 
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Kalmaro pirminis paruošimas 

Pirmiausia kalmarui nuimama odelė, vėliau išpjaunama kalmarui akis, išvalomi 

viduriai. Galiausiai su žirklėmis nukerpami čiuptuvai. Kalmaro filė gali būti įdaroma, pjaustoma 

plonais žiedeliais ir vartojama kepimui tešloje, filė, supjaustyta šiaudeliais, vartojama 

troškinimui, gabalėliais – virimui. 

 

Jūros ežio pirminis paruošimas 

Jūros ežio geldelė kerpama pusiau ir viduje randami ikrai, kurie valgomi švieži. 

 

Sepijos pirminis paruošimas 

  Atskiriama galva nuo pilvelio, pašalinami viduriai ir randamas rašalinis maišelis. 

Išspaudžiamas rašalas. Vartojamas tešlų, ryžių, padažų, sezamo dažymui. Filė pjaustoma 

žiedeliais, šiaudeliais, gabalėliais. Vartojama virimui, kepimui, salotoms kokteiliams. 

 

Mėsos pirminis paruošimas 

Mėsą būtina plauti  25–30 laipsnių vandenyje, taip pašaliname apie 95–99 proc. 

mikroorganizmų, po to nusausinti švariu skudurėliu. Šviežumą mėsos galima nustatyti vizualiai, 

šviežia mėsa yra elastinga, įspaudus duobutę išsilygina. Mėsa yra rausvos arba rožinės spalvos ir 

malonaus kvapo. Pasenusi mėsa būna tamsesnės spalvos, apdžiūvusi, kritusių gyvulių mėsos 

plėvės ir riebalai būna pavandeniję. 

 

 

54 pav. Mėsa 

 

Maitinimo įmonės gauna mėsos skerdenos dalis, kurios yra atšaldytos ir gali būti 

vartojamos iš karto pusgaminių ruošimui arba užšaldytos, kurias pirmiausia reikia atšildyti. 
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 Mėsos paruošimo operacijų seka: 

1. Atšildymas, jei mėsa užšaldyta 

2. Plovimas ir džiovinimas. 

3. Mėsos paruošimas pusgaminių ruošimui, pagal jungiamąjį audinį. 

4. Pusgaminių paruošimas.  

 Užšaldytos mėsos atšildymas. Užšaldytoje mėsoje mėsos sultys sušalusios į ledo 

kristalus, kurie išsidėstę tarp ląstelių. Atšildant mėsą labai svarbu, kad sultys vėl susigertų į 

ląsteles, nes jose būna ištirpusių baltymų, mineralinių ir skoninių medžiagų. Nuo mėsos 

atšildymo priklauso mėsos skoninės savybės. 

  Užšaldyta mėsa atšildoma dviem būdais: lėtas – per 3–5 paras ir greitas – per 24 

val. Negalima mėsos atšildyti vandenyje, nes ištirpsta maistinės medžiagos. 

  Mėsos plovimas ir džiovinimas. Mėsos paviršius transportuojant užsikrečia 

mikroorganizmais, kurie pašalinamai tik plaunant. Mėsa plaunama 25–30 
O
C temperatūros 

vandeniu po tekančia srove, o po to perplaunama 12–15 
O
C temperatūros vandenyje, kad sulėtėtų 

mikroorganizmų vystymasis. Nuplauta mėsa nusausinama, nes šlapia ji slidi ir sunku išpjaustyti. 

Mėsa nusausinama leidžiant jai nudžiūti arba naudojama ventiliatoriai. 

Profesijos mokytojai turės galimybę maisto perdirbimo įmonėse praktiškai 

atlikti pirminį žaliavų paruošimą pusgaminiams. 

 

Paukštienos pirminis paruošimas 

Pirminio paukščių paruošimo seka tokia: atšildymas, nupešimas, nusvilimas, 

išskrodimas, plovimas, ir formavimas.  

 

55 pav. Paukštiena 
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Atšildymas. Paukštiena atšildoma 14-16
0
C temperatūros patalpose, išdėstyta ant 

stalų. Oda neleidžia iš mėsos ištekėti sultims ir susidaryti maisto medžiagų nuostoliams. Vištos 

atšyla per 5-6 val., antys ir žąsys – per 8-9 val., o viščiukai - per 2-3 val.  

Nupešimas. Paukščiai pradedami pešti nuo kaklo, ištraukiant po kelias plunksnas 

priešinga jų augimui kryptimi. Prieš pešant paukščiai plikomi 1-2 min. karštame vandenyje.  

Plikymas. Dažniausiai plikomi viščiukai ir laukiniai paukščiai. Padaigos 

pašalinamos peiliu arba specialiu pincetu. Nuplikytų paukščių plunksnos labai lengvai 

nupešamos, tačiau kiek pablogėja mėsos kokybė.  

Svilinimas. Nupeštus ar nuplikytus paukščius būtina nusvilinti. Svilinant neapsvyla 

odelė ir geriau atsistoja plaukeliai, jei paukščių oda įtrinama prasčiausios rūšies miltais arba 

sėlenomis. Trinama nuo kojyčių galvos link. Svilinama ant specialaus degiklio, dažniausiai 

dujinio arba spiritinio. Nusvilinti paukščiai gerai nuplaunami.  

Skrodimas. Skrodžiamiems paukščiams pirmiausia nukerpamos kojelės, 1-2 cm 

žemiau kelio sąnario, nepažeidžiant šlaunelių odos. Jei kojelė nukertama aukščiau sąnario, tai 

verdant arba kepant oda traukiasi ir palieka daug nepadengtų raumenų, iš kurių išteka vertingos 

medžiagos ir riebalai. Paukštis skrodžiamas perpjaunant papilvę. Apipjaunama apie išeinamąją 

angą ir išimami viduriai, kepenys, širdis, skilvis ir plaučiai. Gerklė ir stemplė pašalinamos pro 

kaklo angą. Jei paukščiai gaunami pusiau išskrosti, su išimtais viduriais, bet su vidaus organais, 

dar likę kepenys, širdis, skilvis išimami per papilvės pjūvį.Gautų išskrostų paukščių viduriai ir 

atliekos esti pašalintos. Maži laukiniai paukščiai skrodžiami per kaklo pjūvį nugaros pusėje. 

Sparneliai nukertami ties pirmuoju sąnariu, kaklas nukertamas, paukštis nugara dedamas ant 

lentos ir išilgai kaklo oda įpjaunama, atlenkiama, tada nukertamas kaklas, bet paliekama kaklo 

oda. Formuojant paukštį, kaklo oda nugaros pusėje užlenkiama taip, kad kuo mažiau ištekėtų 

medžiagų ir riebalų.  

Plovimas. Išskrosti paukščiai gerai išplaunami šaltame vandenyje, kelis kart jį 

keičiant arba tekančiu vandeniu. Plaunant pašalinamos likusios padaigos ir likę pūkai. Negalima 

paukščio ilgai mirkyti vandenyje, nes ištirpsta daug maistinių medžiagų.  

Formavimas. Nuvalyti paukščiai formuojami, kad karštai apdorojant išlaikytų savo 

formą, gražiau atrodytų, vienodžiau išvirtų ar iškeptų. Taip lengviau skirstyti porcijomis. 

 

3.5. Pusgaminių ruošimas 

 

Pusgaminiai ruošiami sumaišius reikiamus ingridientus, formuojant atitinkamos 

formos pusgaminius. Pusgaminius galima užšaldyti arba apdoroti šiluminiu būdu jau paruoštus. 
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Įvairių žuvies pusgaminių ruošimas  

Paruošti pusgaminiai iš filė vartojami natūralūs arba apvolioti kiaušinio plakinyje, 

miltuose, džiūvėsėliuose, tešloje kepimui ir virimui riebaluose.  

 

56 pav. Lašišos pusgaminis 

 

 

Žuvies pusgaminių ruošimas iš maltos masės. Žuvies filė be odos ir kaulų malama 

kelis kartus su piene arba vandenyje mirkytu batonu, džiūvėsėliais, dedama prieskonių, 

pakepintų svogūnų (pagal receptūrą), česnako, kiaušinių ir formuojami pusgaminiai. Gaminama 

ir pagerinta malta žuvies masė, į kurią įeina žuvies filė, malta su mirkytu batonu grietinėlėje, 

suminkštintas sviestas, kiaušinių tryniai, prieskoniai ir pabaigoje dedami išplakti kiaušinių 

baltymai. Vartojama žuvies įdarams, įdarymui, vyniotiniams, žuvies pudingams, pyragams. 

 

Mėsos pusgaminių paruošimas 

Mėsos pusgaminiai ruošiami mėsos skyriuose, kurie turi būti tinkamai įrengti, 

aprūpinti technologiniais įrengimais, įrankiais ir inventoriumi. Pagal paruošimo būdą 

pusgaminiai gaminami: natūralūs, pavolioti ir malti. Pagal dydį pusgaminiai gaminami: 

stambiagabaliai, vienetiniai (porcijiniai), smulkiagabaliai. Gaminant mėsos pusgaminius, 

atliekamos šios darbo operacijos: mėsos pjaustymas, mėsos purenimas ar išmušimas, sausgyslių 

įpjovimas, pavoliojimas, smaigstymas, marinavimas (kai kurių pusgaminių).  

 

57 pav. Mėsos pusgaminis 
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Mėsos pjaustymas. Iš stambių mėsos gabalų išpjaustomos plėvės, sausgyslės, 

nereikalingi riebalai, po to skersai raumenų pjaustomi reikiamo dydžio ar svorio mėsos gabalai.  

Mėsos purenimas. Supjaustyti porcijiniai mėsos gabalai išpurenami su mėsos 

purenimo mašina, kurios peiliukai perpjauna sausgysles, o raumenis tik įpjauna. Mėsą, kad būtų 

minkštesnė, galima perleisti per purenimo mašiną keletą kartų.  

Mėsos išmušimas. Mėsos paruošti gabalai dedami ant trinkos ir specialiais 

mediniais arba metaliniais muštukais išmušami. Trinką ir muštuką reikia suvilgyti vandeniu arba 

aliejumi. Mušimas ir purenimas suardo jungiamąjį audinį, jis pasidaro minkštesnis, suvienodina 

gabalo storį, padidina pusgaminio apimtį. Išmušta ar išpurenta mėsa terminio apdorojimo metu 

greičiau suminkštėja, mažiau deformuojasi.  

Sausgyslių įpjovimas. Sausgyslės įpjaunamos peilio galu keliose vietose, kad 

terminio apdorojimo metu pusgaminiai nesideformuotų. 

Pavoliojimas. Mėsos pusgaminiai įprastai voliojami miltuose arba džiūvėsėliuose, 

tačiau galima ir kitur. Tam, kad kepimo metu užsidėtų graži apkepimo plutelė ir mažiau išbėgtų 

sulčių. Voliojant džiūvėsiuose, prieš tai apvoliojama kiaušinio plakinyje. Kiaušinio plakinys. 

Žali kiaušiniai išplakami plakimo šluotele su prieskoniais arba be jų. 

Mėsos smaigstymas. Mėsa gali būti smaigstoma prieskoninėmis daržovėmis, 

lašinukais, rūkyta šonine, fermentiniu sūriu, česnakais, džiovintais vaisiais ir t. t. Smaigstymas 

pagerina mėsos skonį, kvapą, padidina sultingumą ir suteikia gražią išvaizdą. Dažniausiai 

smaigstomi stambiagabaliai pusgaminiai su ilgu plonu peiliu arba virėjo adata, išilgai duriant per 

raumenis. Daržovės ir lašinukai pjaustomi lazdelėmis.  

Mėsos marinavimas. Marinuojami stambūs ir smulkūs mėsos gabalai. Marinuota 

mėsa įgauna malonų skonį ir kvapą. Marinatui vartojamas actas, citrinos sultys, sausas vynas ir 

įvairūs prieskoniai bei aromatiniai žalumynai. Mėsa marinuojama šaltoje patalpoje, druskos 

nerekomenduojama dėti. Stambūs mėsos gabalai įtrinami druska prieš kepimą, o smulkūs sūdomi 

po kepimo. 

Jautienos pusgaminiai 

Kulinarijoje jautienos mėsa vartojama plačiai. Mėsa yra aromatinga, todėl 

gaminami įvairūs pusgaminiai, kurie verdami, kepami, troškinami šaltiesiems ir karštiesiems 

patiekalams ruošti.Todėl būtina žinoti mėsos skerdienos dalis, nes nuo mėsos gabalo dalies 

priklauso terminio apdorojimo būdas. Dažniausia kepsniams vartojamos skerdienos dalys – 

išpjova, kumpis, nugarinės dalys, sprandinė; troškiniams ir malimui - krūtininė, mentė; sultinių ir 

sriubų virimui – kulninė, šonkauliai, kaklas. 

Pusgaminių ruošimas iš jautienos liemens išpjovos: 

1. Liemens išpjovos pirminis paruošimas.  
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2. Atsargiai nepažeidžiant pašalinami riebalai nuo liemens išpjovos.  

3. Riebalų likučiai pašalinami nuo išpjovos uodegėlės.  

4. Plėvės pašalinamos pjaunant peiliu, palei išpjovos paviršių, plonu sluoksniu.  

5. Jautienos išpjova paruošta pusgaminių ruošimui.  

6. Mėsa pjaustoma skersai raumenų. 

7. Mėsa pjaustoma reikiamo storio gabalais. 

8. Iš išpjovos pjaustomi vienetiniai pusgaminiai.  

9. Mėsos pusgaminiai atmušami mėsos muštuku.  

10. Supjaustyti kepsneliai apvyniojami šoninės juostelėmis, kurias galima surišti 

kulinariniu siūlu. Vartojami kepimui, kepimui grilyje.  

11. Smulkiagabaliniai pusgaminiai pjaustomi lazdelėmis, kubeliais. Vartojami 

troškinimui. 

Pusgaminių ruošimas kepimui stambiu gabalu. Jautienos išpjova, liesa ir minkšta 

– vertingiausia skerdenos dalis. Išpjovos uodegėlė dažniausiai vartojama troškinimui, supjaustyta 

kubeliais, lazdelėmis. Iš vidurinio gabalo priekinės dalies gaminami išpjovos kepsneliai, išpjovos 

didkepsniai arba kepama gabale.  

Pirma liemens išpjovai nupjaunama uodegėlė, surišama kulinariniu siūlu, suteikiant 

mėsai vienodą storį. Prieš kepimą pašlakstoma aromatizuotu žolelių aliejumi, įtrinama 

prieskoniais, užbarstoma smulkintu aromatinių žolelių mišiniu. Taip paruošta liemens išpjova 

kepimui. 

Pusgaminių ruošimas iš nugarinės su kaulu.  Nugarinė nuvaloma nuo 

paviršutinio riebalinio sluoksnio, nupjaunamas likęs riebalinis sluoksnis. Nupjaunama dalis 

kaulo, likęs kaulas mėsai suteikia papildomo aromato. Kaulas nuvalomas nuo mėsos likučių. 

Vartojamas kepimui. 

Pusgaminių ruošimas iš nugarinės be kaulo. Nugarinei nupjaunamas riebalinis 

sluoksnis, pašalinamos plėvės, nuvalomi plėvių likučiai, nuvalomi riebalų likučiai, apipjaunami 

nelygūs mėsos pakraščiai. Paruošta nugarinė perrišama kulinariniu siūlu. Vartojama kepimui 

arba virimui stambiu gabalu. Nugarinė pjaustoma skersai raumenų į reikiamo svorio gabalus, jei 

gabalai per dideli, galima perpjauti per pusę.  

Pusgaminių ruošimas iš jautienos kumpio. Nuo kumpio valomi riebalai, mėsa 

pjaustoma skersai raumenų. Porcijiniai gabalėliai atmušami mėsos muštuku. Paruošti vienetiniai 

mėsos pusgaminiai kepimui. 

Pusgaminių ruošimas iš jautienos krūtinėlės. Jautienos krūtininė dalis barstoma 

prieskoniais iš vienos pusės, barstoma prieskoniais iš kitos pusės ir kepama. Galima skaninti 

aromatinėmis žolelėmis, aptepti paviršių aromatizuotu aliejumi. 
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Vyniotinio ruošimas iš krūtinėlės. Aštriu peiliu pjaunama mėsa nuo šono, kad 

galima būtų ją išskleisti. Pjovimo metu mėsos kraštas užlenkiamas, kad matytųsi mėsos storis. 

Ant aliuminio folijos lakšto kas 2–3 cm išdėliojama rūkytos kiaulienos šoninė. Ant kiaulienos 

šoninės uždedama išskleista jautienos krūtinėlė taip, kad mėsos raumenys būtų lygiagretūs 

kiaulienos šoninei. Paskaninama prieskoniais, raudonėliais, česnaku. Ant jautienos krūtinėlės, 

lygiagrečiai eilėmis, išdėliojamos įvairios daržovės, supjaustytos lazdelėmis. Galima vietoj 

daržovių panaudoti maltą mėsos masę. Nuo savęs vyniojama krūtinėlė su įdaru, spaudžiant ir 

suteikiant vyniotinio formą. Galima įvynioti ir į kepimo plėvelę. Folijos galai susukami, kad 

vyniotinis būtų sandarus. Po to perrišama su kulinariniu siūlu, kad išlaikytų formą. Paruoštas 

vyniotinis verdamas arba kepamas. 

Vėrinukų ruošimas iš jautienos liemens išpjovos, nugarinės, kumpio. Jautienos 

liemens išpjova, nugarinė arba kumpis supjaustomi plonomis juostelėmis apie 12 cm ilgio ir 2–3 

cm pločio. Šonkauliai supjaustomi į vienetinius gabalus, barstomi prieskoniais ir vartojami 

kepimui. 

Porcijinių pusgaminių ruošimas kepimui iš jautienos liemens išpjovos. 

Didkepsniai 2–3 cm storio mėsos gabalas, kitaip vadinamas steikas. Populiariausi didkepsniai:  

 Chattteaubriand Steak – gaminamas iš nugarinės dalies stambus gabalas, skirtas dviem ir 

daugiau asmenų;  

 Club Steak – tai žemiau išpjovos išpjautas mėsos gabalas, dar kitaip vadinama 

ambasadorių kepsniu ir yra vienas iš populiariausių pasaulyje;  

 Filet Mignon Steak – gaminamas iš paties liesiausio išpjovos gabalėlio;  

 London Broil – gaminamas iš apatinės šoninės dalies. Patartina mėsą kepti lėtai orkaitėje, 

nes ši mėsos dalis yra kietesnė;   

 Portenhouse Steak – gaminamas iš nugarinės dalies kartu su išpjova. Tai didelis kepsnys;  

 Rib-eye Steak, arba antrekotas, gaminamas iš nugarinės dalies ir išpjovos 6–12 šonkaulių 

be kaulo; 

 Ryb Steak – tai tas pats gabalas mėsos bet jau su kaulu;  

 Sirloin Steak – tai ypatinga jautienos nugarinė dalis;  

 T-Bone Steak – gaminamas su kaulu.  

 

1. Bifšteksas – gaminamas iš jautienos išpjovos, apvalios formos, 1,5–2 cm storio gabalas; mėsa 

pjaunama stačiu kampu. 

2. Filė – gaminama iš jautienos išpjovos vidurinės dalies, 2–3 cm storio gabalas; mėsa pjaunama 

stačiu kampu. 
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3. Langetas – gaminamas  iš jautienos išpjovos uodegėlės, 1,5 cm storio gabalas; mėsa 

pjaunama 45 laipsnių kampu. 

4. Befstrogenas – gaminamas iš jautienos išpjovos atraižų, nugarinės, liemeninės dalies ir 

kumpio; mėsa supjaustoma riekutėmis, išmušama mėsos muštuku iki 0,5 cm storio ir pjaustoma 

4–5 cm ilgio lazdelėmis. Išpjovos mėsos išmušti nereikia. 

5. Carpaccio – gaminamas iš sušaldytos jautienos išpjovos, kuri prieš patiekimą pjaustoma su 

gastronomine pjaustymo mašina plonomis riekutėmis. 

Porcijinių pusgaminių ruošimas kepimui iš jautienos nugarinės be kaulo: 

1. Jautienos nugarinė be kaulo. 

2.Antrekotas – gaminamas iš jautienos nugarinės dalies; netaisyklingo ovalo formos, 1–1,5 cm 

storio. 

 3. Romšteksas – gaminamas iš jautienos nugarinės dalies; suteikiama ovalo nukirstais galais 

forma, kuri voliojama kiaušinio plakinyje ir džiūvėsėliuose. 

Jautienos suktinukų su įdaru pusgaminio ruošimas. Suktinukų arba vyniotinių 

gamybai vartojami įvairūs įdarai: daržovių, grybų, sūrio, kiaušinių, maltos mėsos, vaisių ir kt. 

Jautienos kumpis pjaustomas plonomis riekutėmis, kurias galima lengvai išpurenti mėsos 

muštuku, dedamas paruoštas įdaras ir suvyniojamas suktinis, kuris perrišamas su kulinariniu 

siūlu. Paruoštas suktinis supjaustomas į porcijinius gabalus. Vartojamas kepimui. 

Apvoliotų (paniruotų) jautienos pusgaminių ruošimas. Jautienos pusgaminiai 

apvoliojami miltuose, kiaušinio plakinyje ir džiūvėsėliuose, sezamo sėklose, skaldytuose 

riešutuose, tarkuotame fermentiniame sūryje, tešloje, aromatizuotame aliejuje ir t. t. Naudojami 

kepimui. 

 

Veršiena 

Veršiena – tai karvių jauniklių mėsa. Joje gausu baltymų, mažai riebalų, mėsa 

minkštesnė už jautieną, nes jaunų gyvulių mėsos jungiamasis audinys dar minkštas, o raumenys 

dar ne visai išsivystę. Veršienos mėsa šviesesnė negu jautienos, neriebi, minkšta. Veršiena – tai 

nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių amžiaus veršiukų, girdytų pienu, o tik po to šertų žole, mėsa. 

Veršiena būna šviesiai rausvos spalvos, labai jaunų veršelių mėsa beveik balta. Veršienos mėsa 

yra skani, neriebi bei lengvai virškinama. Viena vertingiausių skerdienos dalių – kumpis. Jo 

svoris sudaro 40 proc. visos skerdienos pusės svorio. Veršienos mėsa vartojama kepimui, 

troškinimui, virimui ir porcijinių pusgaminių ruošimui. 

Veršienos skerdenos dalys ir kulinarinė paskirtis: 

1. Nuvalyta viršutinė kumpio dalis vartojama kepimui, troškinimui ir pjausniams gaminti. 

2. Vidinė kumpio dalis vartojama kepimui arba troškinimui. 
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3. Tiesusis kumpio raumuo kepamas visas arba gaminami pjausniai. 

4. Išdarinėta ir nuvalyta sprandinė vartojama troškiniams, ragu, vyniotinių gamybai. 

5. Veršienos nugarinė su kaulu vartojama kepimui stambiu gabalu arba porcijiniams. 

Pusgaminio ruošimas iš veršienos nugarinės: 

1. Aštriu peiliu nupjaunama minkšta mėsa. 

2. Apversta nugarinė įpjaunama išilgai nugarinės kaulų. 

3. Peiliu įpjaunama iki kaulų ir atsargiai atskiriama nugarinė nuo kaulų. 

4. Atskirta veršienos nugarinė vartojama kepti stambiu gabalu arba porcijinių pusgaminių 

ruošimui. 

5. Kumpio išpjova ir mentė vartojama kepimui, troškinimui. 

6. Storasis mentės gabalas vartojama troškinimui arba kepimui.  

8. Veršienos užkrūčio liaukos – tai delikatesas prieš kepimą jas būtina išmirkyti vandenyje.  

9. Veršienos kulninės griežiniai vartojama virimui, troškinimui. 

Įvairių pusgaminių iš veršienos mėsos ruošimas: 

1. Kepsnys kepimui stambiu gabalu - mėsa įtrinama prieskoniais, suteikiama vyniotinio forma, 

perrišama virėjo siūlu. 

2. Kepsniai kepimui grilyje, supjaustyti porcijomis. 

3. Mėsa troškinimui supjaustyta smulkiais, 20–30 g svorio gabalėliais. 

4. Porcijiniai mėsos gabalėliai ant iešmelių su prieskoniais ir kiaulienos šonine kepama grilyje.  

5. Veršienos gabalėliai susluoksniuoti su kiaulienos šonine, ant iešmelių ir dekoruota 

prieskoniais - vartojami kepimui. 

6. Porcijiniai veršienos kepsniai įdaryti šonine ir perverti smeigtukais - vartojami kepimui. 

 

Kiaulienos pusgaminiai.  

Kiaulienos skerdiena labai svarbi kulinarijoje, todėl naudojama beveik visos 

skerdienos dalys. Kiaulienos mėsa yra vertinga dėl B grupės vitaminų, kalio, seleno ir geležies. 

Kiaulienos mėsa turi perpus mažiau riebalų, negu tai buvo anksčiau. Gaminami 

stambiagabaliniai ir porcijiniai pusgaminiai, kurie verdami, kepami, troškinami: 

1. Šoninė su kaulu - vartojama virimui arba kepimui. 

2. Kiaulienos šoninė be kaulo - vartojama virimui arba kepimui, supjaustyta griežinėliais. 

3. Kiaulienos šonkauliai vartojami kepimui arba virimui. 

4. Mentė be kaulo vartojama malimui, troškinimui. 

5. Karka arba kulniukų mėsa vartojama kepimui, virimui. 

6. Užpakalinis kumpis vartojamas kepimui, įdarymui, porcijinių pusgaminių ruošimui. 

7. Viršutinis kumpio raumuo vartojamas porcijinių pusgaminių ruošimui, kepimui gabale. 
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8. Tiesusis kumpio raumuo vartojamas porcijinių pusgaminių ruošimui, kepimui gabale. 

9.  Nugarinės gabalas su kaulu vartojamas kepimui gabale arba pjaustoma griežinėliais su kaulu 

ir kepama grilyje. 

10. Nugarinės gabalas vartojamas porcijinių pusgaminių ruošimui, kepimui. 

11. Kumpio gabalas be odos vartojamas virimui ir kepimui gabale. 

12. Išpjova su storuoju galu vartojama porcijinių pusgaminių ruošimui, kepama grilyje. 

13. Nugarinės lašiniai vartojami spirgučių gamybai, formoms iškloti, paštetams ir mėsos 

gaminiams skaninti. 

Pusgaminių ruošimas iš kiaulienos nugarinės. Kiaulienos nugarinė vartojama su 

kaulu ir be kaulo kepti gabale, įdaryta, porcijinių pusgaminių ruošimui. Tai labai populiari mėsa, 

nes minkšta, skani ir greitai paruošiama. 

Įvairūs pusgaminiai iš kiaulienos mėsos: 

1. Kiaulienos nugarinės kepsnys su kaulu gaminama iš nugarinės su kaulu. 

2. Kiaulienos medalionai gaminami iš liemeninės dalies, atpjaunamas porcijinis gabalas. 

3. Kepsniai gaminami iš liemeninės dalies; mėsa pjaunama stačiu kampu, porcijinis gabalas 

įpjaunamas ir atverčiamas kaip knyga. 

4. Eskalopai gaminami iš nugarinės dalies; mėsa pjaunama be šonkaulio, porcijai 1–2 vienetai, 

apvalios formos, 1 cm storio. Mėsa lengvai išmušama. 

5. Pjausnys gaminamas iš kiaulienos kumpio ar mentės, suteikiama ovalo forma smailėjančiais 

galais. Gaminant iš menties, mėsą reikia išmušti. Paruošta mėsa voliojama kiaušinio plakinyje ir 

džiūvėsėliuose. Apvoliojimui paruošiami miltai, kiaušinio plakinys, džiūvėsėliai. Pirmiausia 

kepsnys voliojamas miltuose, tada mirkomas kiaušinio plakinyje, voliojamas džiūvėsėliuose, 

Atliekamas apvolioto (paniruoto) pusgaminio formavimas peiliu. 

6. Natūralus  kiaulienos kotletas gaminamas iš kiaulienos nugarinės dalies; atpjaunamas gabalas 

su vienu kauliuku, ne ilgesniu kaip 8 cm. Pusgaminiui suteikiama pupos forma, mėsa lengvai 

išmušama. 

7. Muštas kiaulienos kotletas gaminamas iš nugarinės dalies su kauliuku arba be jo. Pusgaminiui 

suteikiama pupos forma, voliojamas miltuose arba kiaušinio plakinyje ir džiūvėsėliuose. 

Įdarytos nugarinės pusgaminio ruošimas - kiaulienos nugarinėje daroma gili 

įpjova, į kurią dedamas įdaras ir suvyniojamas vyniotinis. Lašiniai įpjaunami peiliu. Įdaras gali 

būti įvairus Paviršius aptepamas marinatu arba glajumi. Pusgaminis kepamas visas arba 

pjaustomas į porcijinius gabalus; įpjaunama peiliu. Įdaras gali būti įvairus. 

Smulkiagabaliniai kiaulienos mėsos pusgaminiai - ruošiami iš įvairių gyvulių 

mėsos, skiriami kepimui ir troškinimui: 
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1. Mėsa troškinimui pjaustoma kubeliais, 20–30g svorio gabalėliais, plovui – kubeliais, 10–15 g 

svorio gabalėliais. Naudojamos šios skerdenų dalys – mentė ir krūtininė. 

2. Ragu gaminama iš krūtininės dalies, mėsa su kaulais kapojama 30–40 g svorio gabaliukais. 

Pusgaminių ruošimas iš maltos mėsos - malimui naudojama mentė, šoninė ir 

krūtininės dalys. Nuvalyta ir supjaustyta mėsa malama 1–2 kartus, dedama druska, pipirai, 

pilamas vanduo arba pienas, masė išmaišoma ir šlapiomis rankomis formuojami pusgaminiai. Jei 

į maltą masę įdėsime išmirkyto pyrago arba džiūvėsėlių, tai gausime maltinių masę. Į ją galima 

įdėti keptų svogūnų, česnako ir kt.  

Kukuliai – į maltinių masę pridedama pakepintų, atvėsintų svogūnų arba sumaltų 

kartu su mase. Vietoj mirkyto pyrago galima dėti virtus ryžius. Suteikiama rutuliuko formą, prieš 

kepimą apvoliojami miltuose.  

Kukulaičiai – į maltą masę dedami žali svogūnai, formuojami maži kukulaičiai 1 

cm dydžio, kurie apvoliojami miltuose.  

Suktiniai gaminami su įdaru. Malta mėsos masė su rankomis išplojama, dedamas 

įdaras; suteikiama forma, voliojama džiūvėsėliuose. Įdaras gali būti įvairus: grybų, daržovių, 

sūrio ir kt.  

Pūkučiai – iš maltos masės formuojami kukuliai, kurie apvoliojami kiaušinio 

plakinyje ir batono kubeliuose. 

 

Vištienos pusgaminiai  

Vištienos pusgaminių ruošimas su kaulais ir oda. Vištienos skerdenėlei 

nukertamos kojelės aukščiau kulniuko. Jei yra, nupjaunamas kaklas arba kaklo oda.  

Nupjaunamos šlaunelės. Iš šlaunelės išpjaunamas šlaunies kaulas iki sąnario. Žirklėmis 

nukerpamos prie blauzdikaulio esančios sausgyslės. Paruošta šlaunelė vartojama kepimui. Per 

krūtinkaulį įpjaunama ir atskiriama filė (pirmas būdas). Atsargiai peiliu išpjaunama, iš vienos ir 

kitos pusės, filė su sparniuko kauliuku. Nuvalomas sparniuko kauliukas. Išpjaunamas 

krūtinkaulis su filė (antras būdas). Atsargiai nupjaunama nugaros dalis ties kakleliu, 

nepažeidžiant filė. Krūtinkaulio kaulas įpjaunamas ties kaklu. Mažoji filė atskiriama nuo 

didžiosios filė. Krūtinkaulis dalijamas į dvi dalis su didžiąja filė. Nuo Didžiosios filė valomi 

šonkauliniai kaulai. Vartojama virimui, garinimui, kepimui.  

Vištienos pusgaminio „išklotinė“ ruošimas.  Vištienos skerdenėlė pradedama 

pjauti nuo nugarėlės. Pjūvis atliekamas iki kaklelio. Vidinėje pusėje išvalomi šonkauliniai kaulai.   

Įpjaunama šlaunelė žemiau kulniuko, kad būtų galima suformuoti. Paruoštos šlaunelės 

sukišamos į vištienos odelę. Vartojamos kepimui. 
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Įdaryto vištienos pusgaminio ruošimas. Vištienos skerdenėlė išilgai perpjaunama 

per nugarėlę, iš vienos arba kitos pusės. Išskleidžiama vištiena, ant kurios per centrą dedamas 

paruoštas įdaras. Įdaras gali būti įvairus: malta vištienos masė, virtų ryžių masė, švieži obuoliai, 

fermentinio sūrio masė, džiovinti vaisiai ir kt. Po to abi vištienos puselės sulenkiamos ir 

susmeigiamos smeigtuku, suteikiant vištienos skerdenėlės formą. 

Vištienos porcijinių gabalėlių ruošimas. Vištienos skerdenėlė guldoma ant šono ir 

pakeliama šlaunelė. Šlaunelė peiliu atsargiai apipjaunama link stuburo, iš vienos pusės ir iš kitos 

pusės. Po to nupjaunami sparneliai, krūtinkaulis su filė. Krūtinkaulis dalijamas į dvi dalis. 

Paruošti gabalėliai skaninami prieskoniais ir kepami.  

Įvairūs vištienos pusgaminiai iš filė:  

1.Didžioji ir mažoji vištienos filė. 

2.Natūralaus vištienos kepsnio pusgaminis, pagamintas iš filė su kauliuku. 

3.Mušto ir apvolioto vištienos kepsnio pusgaminis, pagamintas iš filė ir apvoliotas kiaušinio 

plakinyje bei džiūvėsėliuose.  

4.Vištienos pjausnio pusgaminis, pagamintas iš filė ir apvoliotas kiaušinio plakinyje bei batono 

šiaudeliuose.  

5. „Kijevo“ kepsnio pusgaminis, pagamintas iš pamuštos vištienos filė su sviesto įdaru, ir 

apvoliotas kiaušinio plakinyje bei džiūvėsėliuose du kartus. 

6. „Jūratės“ kepsnio pusgaminis, pagamintas iš kapotos filė su grietinėle ir apvoliotas kiaušinio 

plakinyje bei batono šiaudeliuose. 

Įdarytos vištienos filė su sviesto ir žalumynų mase pusgaminio ruošimas. Į 

paruoštos vištienos filė be odos centrą dedama sviesto ir žalumynų masė, suteikiama 

pusgaminiui apvali forma, kuri aplinkui apvyniojama karšto rūkymo šoninės juostele ir surišama 

su siūlu. Vartojama kepimui. 

Marinuotos vištienos skerdenėlės pusgaminio ruošimas. Su žirklėmis daromos 

įpjovos, iš vienos ir kitos pusės, ties nugaros kaulu.  Žirklėmis iškerpamas nugaros kaulas.  Peiliu 

įpjaunamas krūtinkaulis.  Delnų paspaudimu išskleidžiama skerdenėlė.  Pirštais nuimami 

susikaupę riebalai.  Išskleidus skerdenėlę, nukerpami sparniukų galiukai.  Paruošta vištienos 

skerdenėlė marinuojama. Vartojama kepimui. 

 

3.6. Patiekalų gamyba, taikant virimą žemoje temperatūroje 

 

Patiekalus galima gaminti naudojant temperatūros ir slėgio kombinaciją. Tokiu 

būdu maisto produktai verdami žemesnėje nei 100° C temperatūroje išsaugant daugiau vitaminų, 
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spalvą. Verdant žemoje temperatūroje ir sudarius slėgį, produktai išverdami greičiau. Taip 

maistą galima apdoroti greitpuodyje. 

 

 
58 pav. Garpuodis 

 

 
59 pav. Garpuodis 

 

 

Kepimas žemoje temperatūroje  

Šis režimas tinka ilgam ir atsargiam kepimui karštame ore prie žemesnės 

temperatūros (pavyzdžiui, bifšteksas, kiaulienos išpjova, jautiena). Vyksta du etapai: pirmame 

etape užtraukiamos mėsos poros 120C temperatūroje, antrame etape patiekalas gaminamas 

žemoje temperatūroje (priklausomai nuo nustatytos temperatūros) iki 12 val. Optimalia 

paruošimo (subrandinimo) temperatūra laikomas diapazonas nuo 65C (kiaulienai) iki 75C 

(jautienai). Mėsa išlieka puikaus skonio, sultinga, ją galima pateikti ir sekančią dieną. Geriausia 

yra mėsą ruošti nakties metu. Taupoma energija (naktinis tarifas), laikas, o išeiga didesnė. 
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3.7. Kruopų, makaronų, miltų, karštųjų patiekalų, užkandžių ir garnyrų gaminimas pagal 

naujas mados tendencijas 

 

Maistas su augalų žiedais  

Vieną kitą žiedelį salotose ar ant deserto matydavome ir anksčiau, tačiau labiau 

kaip dekoro elementą, kurį dažnas atsargiai nustumdavo šakute. Tokios naujienos, kaip levandų 

latte, arbatos su kinrože (erškėtuogę primenantys žiedai, jau dabar populiarūs vaisinių arbatų 

mišiniuose), aktyvesnis rožių ar šeivamedžių žiedų pritaikymas. 

 

 

60 pav. Maisto dekoravimas gėlių žiedais 

 

  Super milteliai  

Apie supermaistą girdėjo daugelis, dalis žmonių atskirus produktus jau įtraukė į 

savo racioną, prognozuojama, jog ši tendencija tik augs. Nieko stebėtino – gyvenant įtemptu 

ritmu, norisi sveiku būdu greitai gaunamos energijos, o ir papildomų skonių kasdieniame maiste. 

Taigi, įsidėmėkite tokius produktus, kaip žaliosios arbatos milteliai matcha, peruvinės pipirnės 

(maca) milteliai, ciberžolė, spirulina, lapinio kopūsto (kale) ir įvairių kitų augalų milteliai. 
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61 pav. Supermilteliai 

 

Sveikatinančių savybių turintys grybai naujais pavidalais 

Dar viena mada, kurią į priekį stumia sveikata ir savijauta susirūpinę pirkėjai, tiesa, 

ji Lietuvoje mažiau girdėta. Ne tik maistui, bet ir ruošiant gėrimus – kavą, arbatą, glotnučius – 

vis aktyviau bus naudojami tokie grybai, kaip reishi ir chaga. 

 

 

62 pav. Reishi grybas 

 

 

63 pav. Grybų milteliai ir gėrimas 
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Vis didesnis susidomėjimas Artimųjų Rytų virtuve Su humusu, falafeliais, pita 

vakarų pasaulis jau susipažino ir šie patiekalai visiems patiko! Tad nieko keista, jog smalsumas 

auga – neabejojama, jog bus atrasta ir pamėgta dar daugiau ir specifiškesnių regioninių Artimųjų 

Rytų patiekalų. Prisijaukinsime ir tokius prieskonius bei pagardus, kaip tahini, harisa, za’ataras, 

įvairesni džiovinti vaisiai. 

 

 

64 pav. Harisa 

 

Inovacijos ir nauji augaliniai produktai  

Besidomintieji augaline mityba jau dabar nemano, jog toks maistas blankus ir 

nuobodus, tačiau, žadama, jog inovatyvūs gamybos būdai leis sukurti ir rinkai pasiūlyti naujų 

produktų, kurių pagrindu taps augalai ir baltymai. Taigi, galime tikėtis naujų augalinio pieno, 

jogurtų variacijų, dar daugiau alternatyvų gyvūninės kilmės maistui.  

 

 

65 pav. Avižų pienas 
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Daugiau spragintų, pūstų užkandžių  

Vienas kitas panašaus tipo produktas mums jau pažįstamas – pūsti ryžiai, spraginti 

kukurūzai, sveikuolių nežavintys riebaluose kepami ir akimirksniu išsipučiantys traškučiai. 

Prognozuojama, jog šio stiliaus maisto bus vis daugiau – gamintojai žais su makaronais, 

įvairiomis daržovėmis, jūržolėmis, pasiūlys jų skirtingais pavidalais, įvairiai paskanintus. 

 

 

66 pav. Pūstų grūdų užkandis 

 

Suvartosime nuo viršūnėlių iki šaknelių 

Vis aktyviau kalbama apie maisto švaistymą. Apie tai garsiai kalba ir daugybė 

progresyvių virtuvės šefų. Kalbos vis dažniau virs darbais – sunaudoti žaliavą nuo viršūnėlių iki 

šaknelių, taigi, paliekant kuo mažiau ar visai nepaliekant atliekų, taps vis labiau suprantamu 

dalyku. Pavyzdžiui, augalų dalys, kurias iki šiol išmesdavome, bus raugiamos, malamos, 

trinamos, išrandami nauji būdai, kaip jas paruošti. 

 

 

67 pav. Daržovių paruošimas 

 

Detalesnė informacija internetiniame puslapyje:  

https://www.15min.lt/maistas/naujiena/naujienos/naujos-maisto-tendencijos-ka-idomaus-ir-

netiketo-ragausime-2018-aisiais-1042-892542 

https://www.15min.lt/maistas/naujiena/naujienos/naujos-maisto-tendencijos-ka-idomaus-ir-netiketo-ragausime-2018-aisiais-1042-892542
https://www.15min.lt/maistas/naujiena/naujienos/naujos-maisto-tendencijos-ka-idomaus-ir-netiketo-ragausime-2018-aisiais-1042-892542
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3.8. Daržovių karštųjų patiekalų gaminimas taikant naujausias maisto gamybos 

technologijas 

 

Virti daržovių patiekalai  

Virtų daržovių patiekalų paruošimo, patiekimo ypatumai. Daržovės dedamos į 

verdantį pasūdytą vandenį. Išimtis-burokėliai ir žalieji žirneliai, nes pasūdytame vandenyje jie 

ilgiau verda. Daržovės, sudėtos į verdantį vandenį, turi greitai užvirti. Vandens virš produktų turi 

būti ne daugiau kaip 1 cm. Daržovių virimo trukmė priklauso nuo daržovių rūšies, smulkinimo  

ir metų laiko. Verdamų daržovių svoris šiek tiek sumažėja (apie 0,5–10 %) dėl drėgmės ir 

maistingųjų medžiagų nuostolių. Geriausia daržoves virti garuose, nes tada mažiausiai žūva 

maistingųjų medžiagų.  

     Patiekimas. Virtos daržovės patiekiamos kaip atskiras patiekalas su sviestu, 

įvairiais padažais, grietine ir kaip garnyras prie mėsos bei žuvų patiekalų. 

Virtų daržovių patiekalų asortimentas (naujovės):  

Bulvių ir žirnių košė;  

Bulvių košė su vasariu ir krevetėmis;  

Bulvių ir salierų košė;  

Cukinijų košė;  

Salierų košė;  

Bulvių kukuliai su abrikosais;  

Šparagai su alyvų padažu;  

Žalieji šparagai su parmezanu;  

Braunšveigo šparagai;  

Baltieji šparagai su sviestu;  

Šparaginės pupelės su kumpiu; 

Virti kopūstai su grietinėle;  

Žiediniai kopūstai su sūrio padažu;  

Žiediniai kopūstai su kiaušinių ir citrinų padažu; 

Briuseliniai kopūstai su lašinukais;  

Špinatai  su česnakais; 

Žirniai su laiškiniais svogūnais;  

Kaliaropės su citrinine grietinėle;  

Artišokai su žolelių padažu;  

Pankoliai pomidorų padaže. 
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 Padažai virtiems daržovių patiekalams: sviestas, grietinė, pieno padažas, pieno 

padažas su svogūnais,  grietinės padažas,  grietinės padažas su svogūnais, grietinės padažas su 

grybais, olandiškas padažas, grietinės ir sviesto padažas, pomidorų padažas,  grybų padažas, 

džiūvėsėlių padažas. 

 

Šutinti daržovių patiekalai 

Šutintų daržovių patiekalų paruošimo, patiekimo ypatumai. Tai  virimas 

nedideliame skysčio kiekyje arba to paties produkto sultyse. Savo sultyse šutinami pomidorai, 

moliūgai ir kitos daržovės, kurios lengvai išskiria skystį. Daržovės šutinamos storasieniuose 

induose su sandariai uždengiamais dangčiais. Skystis puode turi apsemti tik 1/3–1/5 produkto. 

Šutinimui naudokite negilius, storais dugnais puodus su dangčiais.  

Šutinama ant silpnos ugnies, 85–90 °C temperatūroje. Pradedant šutinti, patiekalą 

reikia greitai užvirinti, pasūdyti, o vėliau, sumažinus ugnį, lėtai šutinti. Galima šutinti įvairias 

daržoves arba jų mišinius. Tačiau negalima kartu šutinti špinatų ir rūgštynių, nes rūgštynėse 

esanti rūgštis veikia špinatus. Jie kietėja ir keičia spalvą. Įvairių rūšių daržovės šutinamos 

atskirai arba, norint šutinti daržovių mišinį, šutinama dedant daržoves į bendrą puodą pagal 

suvirimo laiką.  Daržovės šutinamos savo sultyse ne storesniu kaip 15–20 cm sluoksniu. Savo 

sultyse šutinami pomidorai, moliūgai ir kitos sultingos daržovės.  

Šutinant daržovių svoris sumažėja 8–10%. Šutinimui daržovės pjaustomos 

kubeliais, skiltelėmis, griežinėliais ir kt. Baigiant šutinti į daržoves dedama sviesto arba 

margarino, pieno arba grietinėlės padažo. Skystis, likęs po šutinimo, naudojamas kartu su 

daržovėmis, todėl prarandama nedaug maistingųjų medžiagų, suyra tik dalis vitaminų ir 

fermentų.  

Šutintas daržoves galima patiekti kaip atskirą patiekalą dubiose lėkštėse kartu su 

skysčiu, kuriame buvo šutinamos, arba su padažu. Galima pabarstyti susmulkintais žalumynais. 

Šutintos daržovės gali būti patiekiamos ir kaip garnyras prie mėsos, paukštienos, žuvies 

patiekalų. 

Šutintų daržovių patiekalų asortimentas (naujovės):  

Šutintos morkos su sviestu;  

Pieno padažu;  

Šutintos morkos su žaliaisiais žirneliais pieno padaže;  

Šutinti žalieji žirneliai;  

Šutintos daržovės su sviestu;  

Šutinti moliūgai;  

Šutinti kopūstai;   
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Šutinti žiediniai kopūstai;   

Šutintos kaliaropės; 

Porai su remulado padažu. 

 

Kepti daržovių patiekalai 

Kepimas su riebalais. Kepimui naudojami įvairūs riebalai: sviestas, margarinas, 

galvijų riebalai, aliejus arba riebalų mišinys. Riebalus pagerinsite, jeigu kaitindami įdėsite 

truputį prieskonių (česnako, anyžių, krapų sėklų, pankolio), po 2–3 min. prieskonius išimkite, 

nes jie suanglėja; kepant riebalai įkaitinami iki 120–140 °C temperatūros. 1kg daržovių 

sunaudojama apie 100g riebalų. Baigę kepti indą tuoj pat iššveiskite: riebalų sluoksnį nuvalykite 

popieriumi, šluoste. 

Kepimas gruzdintuvėje (kepimas riebaluose): naudojami riebalai, kurie lydosi 

aukštoje temperatūroje arba tų riebalų mišinys. Kepant daržoves dideliame riebalų kiekyje, 

riebalai įkaitinami  iki 150–170 °C temperatūros. Kepdami riebaluose, nedėkite naujų šaltų 

riebalų ir jų nemaišykite su keptuvėje likusiais įkaitintais riebalais. Jeigu teks kepti didesnį kiekį 

daržovių, tai keptuvėje įkaitinkite daugiau riebalų, kad nereikėtų jų papildyti. 1 kg daržovių 

kepamas 4–5 kg riebalų. Daržovės turi laisvai plaukioti riebaluose.   

Produktai iškepami labai greitai: per 1–2 min. Produktus „įleiskite“ į riebalus ne 

šaukštu, o specialiu sieteliu, ant jo patiekalai ir apdžiovinami (nuvarvinami riebalai). Daržovės 

riebalus sugeria priklausomai nuo to, kaip jos supjaustytos. Smulkiai supjaustytos daržovės 

sugeria daugiau riebalų, tačiau jos būna labiau apskrudusios, skanesnės. Daržovių supjaustymas 

turi įtakos ir skoniui.  

Apkepimas:  apkepinamos daržovės keptuvėje ant kaitrios ugnies. Naudojami 

įvairūs riebalai. Riebalų dedama nedaug ir kepinama 2–3 min. Produktas visą laiką vartomas, 

kad vienodai apkeptų visos jo pusės. Apkepinus susidaro daržovių apsauginė plėvelė, 

neleidžianti iš daržovių ištekėti sultims.  

Keptų daržovių patiekalų asortimentas (naujovės):  

Bulviniai blynai su obuolių koše;  

Bulviniai kukuliukai;  

Bulvių kukuliukai su žolelėmis bulviniai lizdai, gruzdinti cukinijų žiedai vyno tešloje;  

Bulvių spurgos;  

Gruzdinti bulviniai rutuliukai su sezamo luobu;  

Gruzdintos saldžiosios bulvės; 

Aliuminio plėvelėje keptos bulvės su varškės ir žalumynų padažu;  

Kepti batatai;  
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Keptos bulvės, keptos bulvės su žolelėmis;   

Keptos virtos  bulvės;   

Gruzdintuvėje keptos bulvės;  

Kepti svogūnai; 

Kepti kopūstai, kalafiorai. 

Aliuminio plėvelėje keptos bulvės su varškės ir žalumynų padažu 4 asmenims.  

Orkaitę įkaitinti iki 200 °C temperatūros. 4 dideles, geriausiai nesukrintančias bulves (po 250 g) 

gerai nuplauti po tekančiu vandeniu, nušveisti šepetėliu. Mediniu pagaliuku bulves subadyti. 

Aliuminio plėvelę sukarpyti reikiamo dydžio gabaliukais. Kiekvieną bulvę dėti ant blizgančios 

pusės ir suvynioti. Bulves kepti orkaitėje ant vidurinės lentynėlės 1 val. Varškei su žolelėmis 

nuplauti 1 ryšelį įvairių žolelių (pavyzdžiui, peletrūno, builių, bazilikų, petražolių, laiškinių 

svogūnų) ir gerai nupurtyti. Lapelius nuskabyti ir viską stambiai supjaustyti. 100 g crėme fraiche 

ir žoleles dubenyje gerai suplakti, įmaišyti 250 g liesos varškės ir 1 šaukštą tarkuotų krienų. 

Varškę pagardinti druska ir pipirais. Aliuminio plėvelę pradaryti ir bulves kryžmai įpjauti, 

paspausti iš šonų, kad jos prasivertų. Varškę sukrauti ant bulvių, galima patiekti su žolelėmis. 

 

Apkepti daržovių patiekalai 

 

Su padažu apkepti daržovių patiekalai 

Bulvių maltiniai, apkepti grybų arba grietinės padaže. Paruošti bulvių maltiniai 

dedami į riebalais išteptą keptuvėlę ir užpilami grybų arba grietinės padažu. Paviršius 

apibarstomas tarkuotu fermentiniu sūriu, apšlakstomas sviestu. Bulvių maltiniai kepami 

orkaitėje. 

Padaže apkepti žiediniai kopūstai. Žiediniai kopūstai suskirstomi nedideliais 

žiedynais, apverdami pasūdytame vandenyje, sudedami į porcijinę keptuvėlę ir užpilami pieno 

arba grietinės padažu. Paviršius apibarstomas tarkuotu sūriu, apšlakstomas sviestu ir apkepama. 

Patiekalas gali būti tiekiamas iškilmingų švenčių metu. 

Bulvių apkepas 2 asmenims: 1 česnako skiltelės, 1 šaukšto sviesto, 500 g  bulvių, 

250 g grietinėlės, 1 žiupsnelio tarkuoto muskato riešuto, 60 g griujerio. 

Gaminimo eiga: Orkaitę įkaitinti iki 200 °C temperatūros. Česnako skiltelę nulupti 

ir perpjauti pusiau, ja ištrinti paprastą apkepo formą (26 cm skersmens) ir ištepti sviestu. 

Nesukrintančias bulves nuplauti, nulupti ir daržovių pjaustykle supjaustyti plonomis riekelėmis. 

Bulves išdėlioti kaip žvynelius apkepo formoje. Grietinėlę sumaišyti su druska, pipirais ir 

žiupsneliu tarkuoto muskato riešuto ir užpilti ant bulvių. Smulkiai sutarkuoti griujerio ir 

apibarstyti bulves. Apkepą kepti orkaitėje ant vidurinės lentynėlės maždaug 30 min. Jei paviršius 
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per greitai apskrudo, uždenkite jį aliuminio plėvele. Galima apkepą paįvairinti daržovių 

(pavyzdžiui, cukinijų arba morkų) griežinėliais, sukrautais tarp bulvių sluoksnių. 4 asmenims 

reikia: 1 kg bulvių ir 500 g grietinėlės. Bulves išdėlioti sluoksniais. Orkaitę įkaitinti iki 180 °C 

temperatūros. Kepimo laikas pailgėja iki 1 val. 

 

Be padažo apkepti daržovių patiekalai 

Morkų apkepas. Šutinta morkų masė atvėsinama iki 30–40 °C temperatūros, 

įdedama pertrintos varškės ir su cukrumi ištrintų kiaušinių. Paruošta masė dedama į skardas, 

paviršius aptepamas grietine arba grietine su kiaušiniu ir 210–230 °C temperatūroje kepama 15–

20 min. Morkų masę galima maišyti su virtomis ir sutrintomis pupelėmis. Morkų apkepas 

pjaustomas porcijiniais gabalais ir patiekiamas su grietine, sviestu, grietinės arba pieno padažu, 

uogienėmis ir vaisių košėmis. 

Moliūgų pudingas su obuoliais. Moliūgai be odelės ir sėklų bei obuoliai be 

sėklalizdžių supjaustomi kubeliais ir šutinami atskirai. Po to sumaišomi, įberiama manų kruopų 

ir verdama, kol jos išbrinksta. Masė atvėsinama, dedami su cukrumi ištrinti kiaušinių tryniai, 

cinamonas ir iki standžių putų išplakti kiaušinių baltymai. Lengvai išmaišoma, sukrečiama į 

skardas ir kepama. Pudingas patiekiamas su grietine arba grietinės padažu. 

 

Įdaryti daržovių patiekalai  

Reikalingas šaukštas ar arbūzams (melionams) skobti skirtas įrankis. Lepias, 

minkštas ir vandeningas daržoves (pomidorus, agurkus ir pan.) įdarykite tik praaušusiu įdaru. 

Norėdami įtikti kiekvieno šeimos nario skoniui, tokio paties įdaro galite prikimšti į skirtingas 

daržoves: pomidorus, paprikas, baklažanus, cukinijas ir kt. Įdarytas daržoves tinka patiekti ir 

kaip karštą, ir kaip šaltą užkandį. 

Įdarymui labiausiai tinka jaunos daržovės. Rinkitės sveikas, tvirtas, panašaus 

dydžio. Prieš ruošdami, daržoves nuvalykite, nuplaukite ir nusausinkite. Daržovių vidų skobkite 

atsargiai, kad nepažeistumėte sienelių. Cukinijos, moliūgai, aguročiai, baklažanai, tautiečių 

dievinamos bulvės ir spalvotos paprikos idealiai tinka įdarymui. Nereikia pamiršti, kad tokie pat 

skanūs ir įdaryti pomidorai, svogūnai, burokėliai, kaliaropės, netgi salierai ir agurkai. Svarbu 

pasitelkti išmonę. Lengvai paruošiami, prašmatniai atrodantys įdarytų daržovių patiekalai papuoš 

ne tik kasdienį, bet ir šventinį stalą. 

Baklažanai, įdaryti ėriena, mėtomis ir feta: 6 nedidelių baklažanų, 500 g maltos 

ėrienos, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1/2 susmulkinto svogūno, 1/2 kubeliais pjaustytos 

raudonos paprikos, žiupsnelio džiovintų raudonų paprikų, dribsnių, 2 sukapotų česnako skiltelių, 
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3 šaukštų pomidorų pastos, saujos pakepintų pinijų riešutų, saujos kapotų šviežių mėtų lapelių, 

100 g trupintos fetos, druskos, pipirų. 

Gaminimo eiga: Perpjaukite baklažanus pusiau (išilgai). Išskobkite minkštimą, 

palikdami 0,5 cm storio sieneles. Minkštimą stambiai sukapokite ir atidėkite į šalį. Baklažanų 

puseles pabarstykite druska, pipirais ir palikite ant popierinio rankšluosčio minkštimu žemyn 15–

20 min., kad nutekėtų baklažanų viduje susidaręs skystis. Keptuvėje pakepinkite ėrieną, 

pagardinkite druska ir pipirais. Iš keptuvės išimkite mėsą, atskirdami ją nuo susidariusių riebalų 

ir sudėkite į švarų dubenėlį. Toje pačioje keptuvėje pakepinkite svogūnus, paprikas ir baklažanų 

minkštimą. Pagardinkite trupučiu druskos, pipirais ir paprikų dribsniais. Troškinkite 6–8 min. 

arba kol svogūnai taps permatomi. Sudėkite česnakus ir pakepinkite dar kelias minutes. 

Nukelkite nuo ugnies ir įmaišykite pomidorų pastą, pinijų riešutus, mėtų lapelius, fetą ir mėsą. 

Gerai išmaišykite. Mase įdarykite baklažanų puseles ir pašaukite į orkaitę. Kepkite 25–30 min., 

kol baklažanai suminkštės. 

Varške įdaryti cukinijų žiedai: 12 cukinijų žiedų, saulėgrąžų aliejaus kepimui, 

jūros druskos ir citrinų sulčių patiekimui. Įdarui reikės: 250 g kreminės varškės, 25 g parmezano, 

smulkiai tarkuotos 1/2 citrinos žievelės, 12 plėšytų bazilikų lapelių, 1 šaukšto grietinės. Tešlai 

reikės: 150 g miltų, 1 šaukštelio kepimo miltelių, 250 ml gazuoto vandens. 

Gaminimo eiga: Cukinijų žiedai turi būti labai švieži, ką tik nuskinti ir vos pradėję 

skleistis. Juos gerai nuplaukite, kruopščiai apžiūrėkite viduriuką: jei yra, išrinkite vabzdžius, 

išgnybkite piesteles ir kuokelius. Sumaišykite visus įdarui skirtus komponentus ir rankomis 

suformuokite 12 rutuliukų. Švelniai praskleiskite gėles ir tarp žiedlapių įsprauskite įdaro 

rutuliuką. Žiedlapių viršūnėles atsargiai užsukite, kad neiškristų įdaras. Iš miltų ir gazuoto 

vandens paruoškite tešlą. Ji turi būti skystos grietinėlės tirštumo. Keptuvėje įkaitinkite tiek 

aliejaus, kad būtų lengva gruzdinti ir šis apsemtų žiedus. Ar gerai įkaito, patikrinkite įlašinę 

šaukštelį tešlos: aliejus turi pradėti burbuliuoti, o tešla greitai virsti aukso spalvos. Pamirkykite 

žiedus į tešlą ir kepkite karštame aliejuje, po 3–4 žiedus vienu metu. Apkepinkite iš abiejų pusių 

po 2–3 min. Tešla turėtų būti traški, švelnios auksinės spalvos. Išimkite ir padėkite ant popierinio 

rankšluosčio, kad nutekėtų riebalų perteklius. Pabarstykite jūros druska, pašlakstykite citrinų 

sultimis ir patiekite. 

 

Troškinti daržovių patiekalai ir garnyrai 

Troškinti kopūstai. Švieži kopūstai supjaustomi šiaudeliais, užpilami sultiniu ir, 

greitai užvirinus, troškinami uždengtame inde ant silpnos kaitros. Švieži kopūstai greitai 

ištroškinami, todėl truputį patroškinus dedamos šiaudeliais supjaustytos ir pakepintos 

prieskoninės daržovės su pomidorų tyre. Baigiant troškinti įpilama acto, įberiama druskos, 
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pipirų, laurų lapelių ir dedama baltojo padažo. Užverdama ir dar pagardinama pagal skonį. 

Troškinamus kopūstus galima parūgštinti svarainių, spanguolių sultimis. Rauginti kopūstai 

perrenkami, stambiai supjaustyti – sukapojami ir, užpylus truputį sultinio, troškinami. Rauginti 

kopūstai troškinami apie 2 val. Iki troškinimo pabaigos likus 20–30 min., dedamos pakepintos 

prieskoninės daržovės. Jei rauginti kopūstai nėra per rūgštūs, dedama pomidorų tyrė. Jei kopūstai 

sukapoti, prieskoninės daržovės pjaustomos kubeliais, jei nekapoti – šiaudeliais. Baigiant 

troškinti įberiama druskos, cukraus, pipirų, laurų lapelių, dedama baltojo padažo. Užvirinama ir, 

jeigu reikia, dar beriama druskos, cukraus. Į troškintus kopūstus galima dėti džiovintų ar 

marinuotų grybų, džiovintų slyvų ir kt. Grybai ruošiami atskirai ir sumaišomi su troškintais 

kopūstais. 

Troškinti burokėliai. Burokėlius galima troškinti žalius ir pusiau virtus. Žali 

burokėliai supjaustomi kubeliais arba šiaudeliais, užpilami trupučiu sultinio ir troškinami. Kai 

burokėliai suminkštėja, dedama pakepintų svogūnų, baltojo arba grietinės padažo, beriama 

druskos, pipirų ir dar 10–15 min. troškinama. Burokėlius galima paruošti ir be svogūnų. Įpusėjus 

troškinti, į troškinį galima įpilti acto. Dažniausiai acto pilama, kai troškinys apšlakstomas 

baltuoju padažu. Virti burokėliai nulupami ir supjaustomi šiaudeliais arba kubeliais. Supjaustyti 

burokėliai dedami į puodą kartu su pakepintais svogūnais, užpilami grietinės padažu ir 10–15 

min. troškinami. Troškinti burokėliai patiekiami kaip atskiras patiekalas, o parūgštinti ypač tinka 

prie jautienos, žvėrienos. 

Balandėliai su daržovių įdaru. Kopūstų gūžės apverdamos ir pasūdomos. Apvirtų 

gūžių lapai suskirstomi, storieji kotai išmušami. Ant kiekvieno lapo dedama daržovių įdaro ir 

suvyniojama voko forma. Paruošti balandėliai sudedami į keptuvą arba skardą, užpilami grietinės 

arba grietinės su pomidorais padažu ir apkepami orkaitėje. Iš pradžių balandėlius, apteptus 

grietine, galima apkepinti orkaitėje, sudėti į puodą ir, užpylus padažu, ištroškinti. 

 

3.9. Kruopų, makaronų, miltų, daržovių karštųjų patiekalų patiekimas 

 

Maitinimo įmonės veiklos sėkmė priklauso ne tik nuo tinkamai paruoštų, skanių 

patiekalų, jaukios aplinkos ir malonaus personalo. Taip pat svarbu, kaip aptarnausite savo 

svečius, pateiksite patiekalus, serviruosite stalus. Indai yra kiekvieno padengto stalo pagrindas. Ir 

visai nesvarbu, ar tai bus puikus porceliano servizas, ar kuklesnis baltojo molio komplektas. 

Šiandien mes turime įvairiausių formų ir spalvų indų pasiūlą. Yra visokių, kokių mes tik galime 

panorėti: nuo kuklių vienspalvių iki margų, nuostabiausių atspalvių. Perkant indus, dažniausiai 

orientuojamasi į individualius poreikius, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į jų praktiškumą. Indai 

skirstomi į asmeninio ir bendro naudojimo. Asmeninio naudojimo indai skirti kiekvienam 
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svečiui naudoti, tai indai, skirti vienai porcijai. Bendro naudojimo – didesni, keleto porcijų indai, 

serviruojami stalo viduryje svečių grupei. 

 

68 pav.  Pikantiškas garnyras su burokėliais 

 

69 pav.  Morkos su rozmarinais ir riešutais 

 

70 pav. Penkių grūdų košė su šakninėmis daržovėmis, bulvių-tapioka miltų traškučiais ir 

kelmučių padažu 
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71 pav. Burokėliai su saldymedžiu ir šeivamedžiu 

                       

 

72 pav. Šerniena, patiekta su grikiais, mėlynaisiais svogūnais, pupelėmis 

 

73 pav. Karšta daržovių užkepėlė, patiekta su kari sviestu, grybais, lazdyno riešutų skonio 

putomis 

Detalesnė informacija internetiniame puslapyje: http://www.lrvvk.lt/lrvvka/index.php/en/96-ika-

culinary-olympic-2012 

http://www.lrvvk.lt/lrvvka/index.php/en/96-ika-culinary-olympic-2012
http://www.lrvvk.lt/lrvvka/index.php/en/96-ika-culinary-olympic-2012
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4. SRIUBŲ RUOŠIMAS IR PATIEKIMO NAUJOVĖS 

 

4.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Žiūrėti 1.1. punktą. 

 

4. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Žiūrėti 1.2. punktą. 

 

4.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Žiūrėti 1.3. punktą. 

 

4.4. Sriubų rūšys ir šiandienos naujovių tendencijos 

 

 Sriubų įvairovė didelė. Sriubų pagrindas – skystis, t.y. mėsos, kaulų, žuvies 

nuoviras – sultiniai, grybų ir daržovių nuoviras, pienas, vaisių nuoviras. Sriubos maistingumas 

priklauso nuo naudojamų ingredientų.  

Pagal temperatūrą sriubos skirstomos į karštas ir šaltas. Šaltos sriubos patiekiamos 

7 - 14° C temperatūros, o karštos – 75-85 ° C. 

Pagal paruošimo būdą sriubos skirstomos į skaidriąsias, pertrintas ir uždaromąsias.  

 

 

74 pav. Pertrinta sriuba 
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Mėsos sultinys  

Sultinio virimui naudojame jautienos  mėsą antros ar trečios rūšies. Galima virti 

sultinį ir iš kiaulienos ar veršienos mėsos, bet jų sultiniai neturi tokių gerų skoninių savybių kaip 

jautienos sultinys. Mėsą prieš dedant virti gerai nuplauname po tekančiu vandeniu.  

Mėsą supjaustome 0,5 kg dydžio gabalais. Užpilame šaltu vandeniu, greitai 

užverdame. Užvirus nugraibome putas arba net nupilame vandenį. Mėsos sultinį  pasūdome, kai 

jis užverda. Sultinys verdamas ant silpnos ugnies, t.y virimotemperatūra +90 - +95ºC. Verdame 

neuždengus dangčio. Nuolat virimo metu nugraibome susidariusias putas ir riebalus. Jei sultinį 

virsime ant stiprios kaitros, sultinio putos susiskaidys į smulkias daleles, ir dėl to sultinys 

pasidarys drumstas. Taip pat skaidosi riebalai ir sultiniams suteikia nemalonų lajaus prieskonį. 

Likus iki virimo pabaigos 30 min. Dedame sausai pakepintas prieskonines daržoves (svogūnai, 

petražolių šaknys, salierai, morkos). Likus iki virimo pabaigos 15 min. sudedame prieskonius. Po 

to sultinį perkošiame. 

 Kaulų sultinys. Sultinio virimui naudojama jautienos vamzdeliniai kaulai. 

Išvamzdelinių kaulų išimamos kaulų smegenys. Kaulai sukapojami 10-15 cm ilgio. Jei 

verdame sultinį iš veršienos ar kiaulienos kaulų (plokštelinių) juos galima pakepinti sausai 

orkaitėje.  Paruošti kaulai sudedami į puodą, užpilame šaltu vandeniu.  

 Mėsos – kaulų sultinys. Sultinio virimui naudojame kiaulienos ar jautienos antros 

ar trečios rūšies mėsa, pavyzdžiui jautienos krūtininė mėsa. Mėsą su kaulais sukapojame 

mažesniais gabalais. Svarbu, kad mėsą, kaulus prieš supjaustymą ar sukapojimą nuplautume po 

drungnu tekančiu vandeniu. Mėsos - kaulų sultinio ruošimo technologija tokia pati kaip mėsos 

sultinio. 

 

 Paukštienos sultinys  

 Sultinio virimui naudojame paukštienos skerdenėlės ar smulkintus paukštienos 

kaulus su mėsa. Paukštienos sultinio ruošimo technologija tokia pati kaip mėsos sultinio. 

 

 Žuvies sultinys  

 Sultinį verdame iš šviežios žuvies, žuvies valgomųjų atliekų – galvų, uodegų, 

pelenų, kaulų, odos. Jei naudosime smulkias žuvytes, tai jos išskrodžiamos ir verdamos 

nesmulkintos. Stambios žuvys išskrodžiamos ir supjaustomos gabalais. Skanus sultinys išvirtas 

iš ešerių, sterko, bei erškėtinių žuvų. Iš žuvų galvų reikia išimti žiaunas ir akis. Žuvį ir žuvies 

valgomąsias atliekas reikia nuplauti  po šaltu tekančiu vandeniu. Žuvies sultinys verdamas 1 val. 
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 Grybų nuoviras  

 Šis nuoviras gaminamas iš džiovintų grybų. Džiovintus grybus perrenkame, gerai 

nuplauname ir 3-4 val. mirkome šaltame vandenyje.  Po to juos išgriebiame, o skystį paliekame 

nusistovėti. Nusistovėjusi skystį perkošiame ir jame verdame grybus. Išvirę grybai išgriebiami ir 

supjaustomi, o nuoviras vėl paliekamas nusistovėti. Nusistovėjusi nuovirą perkošiame.  Iš 0,5 kg 

džiovintų grybų gaunama 5 l koncentruoto nuoviro. Grybų nuoviras verdamas apie 1 val. Grybai 

verdami nesūdyti ir uždengtame puode.  

 

 Daržovių nuoviras  

 Šis nuoviras ruošiamas iš įvairiausių daržovių: morkų, kaliaropių, kopūstų, 

svogūnų, salierų ir kt. Daržovės nuplauname, nuvalome ir vėl nuplauname, o tada supjaustome. 

Daržovės dedame į verdantį pasūdytą vandenį. Daržovės neturi pervirti ir ištižti. Išvirtas 

daržoves perkošiame. Daržovių nuovirą verdame apie 30 min. 

   

   Skaidrios sriubos 

   Skaidrias sriubas gaminame iš nuskaidrintų sultinių (mėsos sultinio, paukštienos 

sultinio, žuvies sultinio). Asortimento pavadinimas priklauso nuo sultinio ir nuo garnyro. Prie 

skaidrių sriubų patiekiami priedai.  

Priedus galime suskirstyti: 

 Virti (makaronai, ryžiai, mėsos ar žuvies kukuliai, leistinukai, virti kiaušiniai 

„marškinėliuose“, koldūnai, virtos įvairios daržovės); 

 Kepti (profitroliai, skrebučiai, sausučiai, lietiniai, pyragėliai iš mielinės ar sluoksniuotos 

tešlos su įvairiais įdarais, omletas, ryžių apkepas); 

 Virtas garnyras išverdamas atskirai pasūdytame vandenyje pavyzdžiui, makaronai ar virtos 

daržovės. Virtas garnyras įdedamas į sultinį  tik prieš patiekiant. Keptas garnyras 

patiekiamas atskirai ant duoninės ar užkandžių lėkštelės, o sultinys sultinio puodeliuose. 

Virtas garnyras: 

Mėsos kukuliai. Antros rūšies jautieną sumalame kartu su pakepintais svogūnais, įdedame 

kiaušinių, labai gerai išmaišome ir išmušame. Po to, pridedame druskos, pipirų ir išmaišius 

darome mažus rutuliukus, kuriuos išverdame pasūdytame vandenyje su prieskoniais. Patiekiant 

juos sudedame į skaidrų sultinį, jei kukuliukai gaminami iš žuvies, juos dedame į skaidrų žuvies 

sultinį. 

Keptas garnyras: 

Skrebučiai su sūriu. Batoną supjaustome 7 mm  storio riekelėmis, nupjauname plutą, aptepame  

sviestu, užbarstome smulkiai sutarkuoto sūrio ir smulkiai kapoto česnako. Sudedame ant kepimo 
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skardelės ir dedame į įkaitintą iki 190ºC kepimo krosnį. Kepame kol išsilydo sūris. Paruošti 

skrebučiai yra aštraus skonio. 

 

   Uždarytos sriubos 

   Uždarytų sriubų grupė yra gausiausia ir plačiausiai gaminama. Uždarytomis jos 

vadinamos todėl, kad gaminimo proceso metu į sriubas dedamos pakepintos daržovės su 

riebalais, pakepinti miltai, užbalinamos kiaušinių, pieno plakiniu ir patiekiamos su  grietine. 

   Uždarytų sriubų ruošimo taisyklės: 

1. Produktai dedami į verdantį pasūdytą vandenį ar sultinį. 

2. Verdant  uždarytas sriubas daržovės dedamos pagal suvirimo laipsnį, nes vienos suminkštėja 

greičiau, o kitos turi virti ilgiau.  

3. Prieskoninės daržovės, pomidorų padažas dedami tik pakepinti.  

4. Raugintus agurkus, raugintus kopūstus, burokėlius dėti tik šutintus.  

5. Ankštines daržoves, perlinės kruopos išverdamos atskirai.  

6. Jei į sriubą nededama bulvių, kruopų ar kitų krakmolingų produktų, tai sriuba tirštinama 

pakepintais miltais.  

7. Prieskoniai dedami likus 10-15 min. iki virimo pabaigos.  

8. Uždarytos sriubos verdamos ant silpnos ugnies, o išvirus palaikoma 10 min., kad į paviršių 

iškiltų ir pasidarytų skaidrūs riebalai.  

9. Prieš patiekiant įdėti smulkintų žalumynų (krapų, petražolių).  

10. Patiekiant į lėkštę dedami priedai (mėsos, žuvies, grybų gabalėliai) ir grietinė. Kartais virtos 

bulvės patiekiamos atskirai ant užkandinės lėkštelės. 

 

Uždarytos sriubos 

Kopūstų sriubos. Šviežių kopūstų sriuba su pomidorais, naminė šviežių kopūstų sriuba,  raugintų 

kopūstų sriuba.  

Agurkinės sriubos.  Naminė agurkinė sriuba,  agurkinė su  grybais,  raugintų agurkų sriuba su 

vištų širdelėmis. 

Burokėlių sriubos. Lietuviški barščiai, Lietuviški vegetariški barščiai, barščiai su rūkyta mėsa, 

Ukrainietiški barščiai.   

Uždarytos sriubos su kruopomis, ankštinėmis daržovėmis. Žirnių sriuba,  pupelių sriuba, ryžių 

sriuba su pomidorais, ryžių sriuba su mėsos kukuliais, perlinių kruopų sriuba, miežinių kruopų 

sriuba. 

Šiupininės sriubos. Mėsos šiupininė sriuba, grybų šiupininė sriuba, žuvies šiupininė sriuba, 

paukštienos šiupininė sriuba, subproduktų šiupininė sriuba.  
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Uždarytos sriubos su makaronų gaminiais. Naminių lakštinių sriuba, naminių lakštinių sriuba 

su grybais, lakštinių sriuba su bulvėmis, vermišelių sriuba.  

Žalumynų sriubos. Rūgštynių sriuba, špinatų ir rūgštynių sriuba, dilgelių sriuba, balandų sriuba. 

Bulvių  ir kitų daržovių sriubos. Bulvienė su  kruopomis, bulvienė su makaronais, bulvienė su 

mėsos arba žuvies kukuliais bulvienė su grybais. 

 

 Pertrintos sriubos 

     Pertrintų sriubų pagrindą sudaro įvairūs sultiniai, pienas arba pienas su vandeniu, 

kruopų ir daržovių nuovirai. Tirščiai - daržovės, kruopos arba mėsa. Šios sriubos skiriasi nuo 

kitų sriubų tuo, kad  tirščiai  yra pertrinami (5% tirščių galima nesutrinti) ir sujungiami su 

skysčiu, kuriame virė. Pertrintos sriubos yra švelnaus skonio, lengvai virškinamos. Pertrintas 

sriubas gaminame nedideliais kiekiais, nes ilgiau laikant blogėja jų skonis ir kokybė. Laikoma iki 

1-2 val. 

Pertrintos daržovių sriubos: pertrinta žiedinių kopūstų sriuba, pertinta morkų sriuba, pertrinta 

žaliųjų žirnelių sriuba su krevetėmis, pertrinta kukurūzų sriuba, pertrinta bulvienė, pertrinta 

pievagrybių sriuba, pieniška pertrinta daržovių sriuba. 

Pertrintos kruopų ir ankštinių daržovių sriubos: pertrinta ryžių sriuba, pertrinta perlinių 

kruopų sriuba, pertrinta pupelių arba žirnių sriuba. 

Pertrintos mėsos produktų sriubos: pertrinta vištienos kepenėlių sriuba, pertrinta vištienos 

sriuba, pertrinta mėsos sriuba, pertrinta vištienos sriuba su sūriu. 

Priedai prie trintų sriubų: batono skrebučiai su sūriu ir krevetėmis, skrebučiai su sūriu, 

profitroliai, batono skrebučiai. 

 

     Pieniškos sriubos 

     Pieniškos sriubos legvai virškinmos ir valgomos ne tik pietums, bet ir vakarienei. 

Pieniškų sriubų pagrindas yra pienas arba pieno ir vandens mišinys. Pieną galime pakeisti 

kondensuotu pienu (be cukraus) ar pieno milteliais. Kruopos pirmiausiai išverdamos vandenyje, 

išskyrus manų kruopas, o po to nupilame vandenį ir užpilame karštą pieną. Piene daržovės ilgai 

verda, todėl supjaustytos  daržovės  pirmiausiai paverdamos  pasūdytame  vandenyje, dalį 

nuoviro nupilame, o į likusį supilame karštą pieną ir užverdame. Pagal skonį dedame cukraus. 

Sviesto į verdančią sriubą nededame, nes žūva svieste esantys vitaminai, keičiasi sviesto skonis. 

Sviesto gabalėlį įdedame arba įpilame išlydyto sviesto tik patiekiant į lėkštę.  Pieniškų sriubų 

asortimento pavadinimas priklauso nuo produktų, iš kurių gaminame sriubas. 

     Pieniškos daržovių sriubos: pieniška bulvinių kukulaičių sriuba, pieniška bulvių 

sriuba su pupelėmis, pieniška daržovių sriuba. 
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     Pieniškos sriubos su makaronų gaminiais: pieniška skrylių sriuba, kukulienė, 

pieniška makaronų sriuba, pieniška vermišelių sriuba. 

     Pieniškos kruopų sriubos: pieniška ryžių sriuba, pieniška grikių sriuba, pieniška 

miežinių kruopų sriuba, pieniška perlinių kruopų sriuba, pieniška avižinių dribsnių sriuba, 

pieniška manų kruopų leistinukų sriuba. 

 

     Šaltos  sriubos 

     Šaltos sriubos dažniausiai yra sezoninės. Šaltos sriubos – tai puikūs vasariški 

priešpiečiai ar pietūs. Šaltos sriubos gaivina, malšina ne tik alkį, bet ir troškulį. Šaltas sriubas 

skirstome į saldžias ir nesaldžias sriubas.  

Šaltos nesaldžios sriubos  

     Šaltų nesaldžių sriubų pagrindą sudaro duonos gira, alus, burokėlių, rūgštynių 

nuoviras, rūgęs pienas, kefyras, raugintos pasukos. Tirščiai – šviežios daržovės: agurkai, 

burokėliai, rūgštynės, svogūnų laiškai, krapai, virta mėsa. ir kt.  

     Šaltos daržovių sriubos: šaltibarščiai, ridikėlių šaltibarščiai, šalta rūgštynių sriuba, 

šalta pomidorų sriuba, šalta agurkų sriuba, šalta avokadų sriuba. 

     Šaltos sriubos su duonos gira: giros sriuba su mėsa, giros sriuba su daržovėmis. 

Šaltos saldžios sriubos 

     Saldžios sriubos dažniausiai patiekiamos šaltos pietų pabaigoje, vakarienei ar net 

pusryčiams. Į paruoštas saldžias sriubas prieš patiekiant dedamas garnyras. Garnyrai - virti 

makaronai, virti ryžiai, leistinukai, virtinukai su vaisiais bei uogomis. 

Šviežių uogų sriubos: šviežių braškių sriuba, Juodųjų serbentų sriuba, Raudonųjų 

serbentų sriuba, Vyšnių sriuba, Slyvų sriuba, Agrastųsriuba, 

Šviežių vaisių sriubos: obuolių sriuba, obuolių ir kriaušių sriuba, rabarbarų sriuba, 

melionų sriuba. 

Džiovintų vaisių ir uogų sriubos: saldi džiovintų vaisių sriuba. 

Saldžios duonos sriubos: saldi duonos sriuba, duonos sriuba su aguonomis, duonos 

sriuba su erškėtuogėmis, duonos sriuba su kmynais, duonos sriuba su džiovintomis slyvomis, 

senovinė duonos sriuba.  

 

4.5. Sriubų patiekimo naujovės 

 

Sultiniai patiekiami su viena ar dviem rankenomis arba gilioje lėkštėje, skirtoje 

sriubai. Sultiniui (skaidriai sriubai) puodeliai padedami ant nedidelio padėklo ar lėkštės, valgoma 

su desertiniu šaukštu. 
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Trintos sriubos arba skaidrios sriubos, patiekiami su frikaldelėmis ar omletu, taip 

pat valgomi desertiniu šaukštu. Puodelis su sriuba patiekiamas prieš svečią rankenėle į kairę 

pusę. 

 

75 pav. Sriubos patiekimas 

 

76 pav. Sriubos patiekimas 

 

77 pav. Sriubos patiekimas 
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78 pav. Sriubos patiekimas 

 

79 pav. Sriubos patiekimas 

 

80 pav. Sriubos patiekimas 
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4.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas 

 

Sriubos ruošiamos virimo būdu, jei tai karštos sriubos. Uždaromiosios sriubos 

gaminamos sultinio, įvairių daržovių, kruopų, makaronų. Sriuba verdama tokiu būdu, kad dedant 

visus ingredientus paeiliui, sriuba išvirtų vienu metu. Greitai išverdantys ingredientai dedami 

vėliausiai, o ilgiausiai verdantys – pirmieji. Prieskoninės daržovės – morkos, porai, petražolės, 

salierai, svogūnai – į sriubą dedami pakepinti aliejuje. 

Šiluminio paruošimo būdai: 

Pagrindiniai: 

Virimas - virimas skystyje, šutinimas, virimas garuose, virimas sumažinus kaitrą, virimas 

padidinus slėgį, virimas suvakuumuotų produktų su cirkuliatoriumi SOUS-VIDE metodu. 

Kepimas - kepimas su riebalais, kepimas riebaluose,  kepimas orkaitėje, kepimas žarijų kaitroje. 

Pagalbiniai: nuplikinimas, pakepinimas. 

Mišrūs: troškinimas, apkepimas, apkepinti virtus produktus. 

 

Pagrindiniai maisto paruošimo būdai 

Virimas. Verdant skystyje (vandenyje, sultinyje), skysčio užpilame tiek, kad 

produktai būtų visiškai apsemti. Virimo temperatūra ne aukštesnė kaip 100 ºC temp. Į vandenį 

įpylus druskos ar cukraus virimo temperatūrą galime pakelti iki 101-102 ºC temp.  

Šutinimo metu maistingųjų medžiagų nuostoliai mažesni, nes produktas kaitinamas 

su mažai skysčio arba savo sultyse. Skysčio pilame iki 30 % produkto masės. Šutiname 

uždengus dangčiu. Kai kurie gaminiai ( pudingai, omletai) verdami sumažinus kaitrą, t.y. indą su 

produktais įstatome į karštą vandens vonelę ir kaitiname. Produktus verdant garuose, maistingųjų 

medžiagų nuostoliai labai maži. Verdame garuose daržoves, žuvį ir net mėsą. Iš skysčio 

panaudoto virimui garuose ruošiame garinius padažus. Verdant padidinus slėgį, naudojami 

specialūs puodai, kurie sandariai užsidaro. Temperatūra pakyla iki 108-110ºC , taip pat susidaro 

slėgis iki 1,5 kPa. Virimas suvakuumuotų produktų su cirkuliatoriumi SOUS-VIDE metodu. Šis 

būdas naudojamas nuo 1970 m. įvairiose šalyse, nuo  2000 m. pradėta naudoti dar plačiau. 

Kepimas. Kepant produktas kaitinamas su riebalais, be skysčio. Riebalai neleidžia 

produktui prisvilti, jį vienodai kaitina, pagerina patiekalo skonį, padidina kaloringumą. 

Produktus kepant su riebalais (pagrindiniu būdu) riebalų  vidutiniškai imame 5-10% produkto 

masės. Riebalai įkaista iki 130-140 ºC temp. Kepimo metu kepamas produktas vartomas, kad iš 

abiejų pusių susidarytų plutelė. Kepant riebaluose, produktus visiškai panardiname į įkaitintus  

160-170 ºC  riebalus. Po kiekvieno kepimo riebaluose, juos būtina perfiltruoti. Kepimui 

riebaluose netinka naudoti tie riebalai, kurių yra žemiausia dūmų susidarymo temperatūra, pvz. 



91 
 

alyvų aliejus.  Susidarę dūmai rodo, kad riebalai netinkami kepimui. Kepant žarijų kaitroje, 

produktas kaitinamas - jį veikia ne tik šiluma, bet ir spinduliavimas. Produktus sudedame ant 

metalinių grotelių ar perveriami virbais, kurie sudedami 20 cm virš žarijų. Žarijoms gauti 

deginame beržų, liepų malkas. Kepami žarijų kaitroje produktai ne tik iškepa, bet ir įgauna 

specifinį kvapą. Kepant orkaitėje, produktas kaitinamas iš abiejų pusių – jį veikia įkaitęs oras. 

Temperatūrą galime reguliuoti nuo 160 iki 250 ºC. 

 

Pagalbiniai maisto paruošimo būdai 

Nuplikinimas (blanširavimas) - produktai kelioms sekundėms panardinami į 

verdantį vandenį ar perliejami karštu vandeniu. Plikiname produktus dėl keletos priežasčių:  

 lengviau nulupame odelę, pvz. pomidorai, ankštiniai pipirai, slyvos, abrikosai;  

 lengviau nuskutame žuvies žvynus;  

 pašaliname produkto kartumą ar aitrumą pvz. svogūnai, kopūstai, ridikai;  

 sunaikiname produkto paviršiuje esančius mikroorganizmus; 

 sustabdoma produktuose esančių fermentų veikla, todėl produktai nepatamsėja. 

Pakepinimas.  Produktai pakepinami trumpai su riebalais arba be jų. Pakepiname:  

1. Prieskonines daržoves ( petražolių šaknys, salierai, svogūnai). Pakepinimo metu kvapiosios 

medžiagos ištirpsta riebaluose, kurie virimo metu nevirsta garais.  

2. Pomidorus, morkas. Apkepinant į riebalus pereina karotinas, likopenas, todėl geriau išsilaiko 

spalva. Be to, karotinas lengviau virsta į vitaminą A.  

3. Kvietiniai miltai. Apkepinant jie netenka žalių miltų skonio ir įgauna malonų riešutų aromatą. 

Be to, kvietinių miltų baltymai tampa tirpūs ir paruoštas padažas nebūna klijingas. 

 

Mišrūs maisto paruošimo būdai 

Troškinimas. Produktai apkepinami iš abiejų pusių, kad susidarytų plutelė, o 

paskui užpylus skysčiu kaitinami. Troškinimui geriau naudoti indą su storesniu dugnu.  

Apkepimas. Produktai apkepami orkaitėje, prieš tai apdorojus kuriuo nors 

šiluminiu būdu. Apkepama didelėse kepimo formose arba porcijinėse keptuvėlėse. Norint, kad 

patiekalas gražiai apkeptų gražia gelsva plutele, paviršius aptepamas kiaušinio trynio ir pieno 

plakiniu, grietine arba grietine sumaišyta su kiaušinio tryniu ar apibarstoma tarkuotu fermentiniu 

sūriu. Apkepami ir patiekalai su padažu. Tada paruoštas gaminys (virta mėsa, mėsos ar daržovių 

maltiniai, kukuliai) dedami į porcijinę keptuvėlę ir užpilami padažu. Gaminio paviršius 

pabarstomas tarkuotu fermentiniu sūriu ir apšlakstomas sviestu. Kepant iš sūrio išsilydo plutelė. 

Apkepinti virtus produktus - produktai iš pradžių verdami, o paskui apkepami su riebalais ar 

riebaluose. Taip dažniausiai apkepinamos virtos bulvės. 
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5. ŽUVIES KARŠTŲJŲ PATIEKALŲ GAMINIMAS 

 

5.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Žiūrėti 1.1. punktą. 

 

5. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Žiūrėti 1.2. punktą. 

 

5.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Žiūrėti 1.3. punktą. 

 

5.4. Žuvies karštųjų patiekalų naujos ruošimo technologijos 

 

Ši medžiaga yra konfidenciali ir bus pateikta profesijos mokytojui mokymosi 

įmonėje metu.  

 

Žuvies arba žuvies pusgaminių šiluminio paruošimo būdai pagal naujas 

ruošimo technologijas ir  kliento pageidavimą restoranų virtuvėse:  

 

 

81 pav. Lašisšos pusgaminis 

 

1. Kepimas konvekcinėje krosnyje  

Konvekcinė krosnis užtikrina vienodą šilumos paskirstymą, greitą rezultatą, darbo 

paprastumą ir tikslumą. Ieškodami visus jūsų lūkesčius atitinkančios konvekcinės krosnies, galite 
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rinktis tarp vieno arba kelių aukštų įrangos. Modernios konvekcinės krosnys turi elektroninius 

valdymo skydelius, kurie užtikrina darbų sklandumą. Naujausios konvekcinės krosnys gali 

prisiminti daugiau nei 20 gaminimo procesų ir pakartoti pageidaujamą veiksmą. Profesionalios ir 

patikimos apsaugos sistemos padės išvengti bet kokių nelaimių. Dideliems restoranams 

rekomenduojamos itin galingos konvekcinės krosnys, galinčios vienu metu gaminti įvairių tipų 

produktus (žuvį, mėsą, ar desertus) ir užtikrinti unikalų patiekalų skonį. 

 

82 pav. Konvekcinė krosnis 

 

2. Virimas garuose  

Garuose virtame maiste išlieka beveik du kartus daugiau vitaminų nei virtame 

įprastai, nes produktai neturi tiesioginio kontakto su skysčiu. Garuose ruoštas maistas ypač tinka 

tiems, kurie siekia sveikai maitintis ar laikosi dietos, nes gaminant maistą gariniame troškintuve 

nereikia riebalų. Produktai išlieka sultingi ir neprikepa prie indo sienelių dėl jame susidariusios 

drėgmės. Dietologai tikina, kad garuose ruoštas maistas ypač naudingas išgyvenant stresą, mažai 

miegant, padidėjus darbo krūviui, nėštumo laikotarpiu. O sergant virškinamojo trakto ligomis 

garuose pagamintas maistas – vienintelis tikrai tinkamas pasirinkimas. 

3. Kepimas druskoje  

 

83 pav. Žuvies kepimas druskoje 

 

4. Garinimas kombinuotame režime 

Garinė konvekcinė krosnis – universalus įrengimas, skirtas maisto gamybai. 

Suteikia galimybę pagaminti kompleksinį meniu. Produktai apdirbami tokiuose režimuose: 
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karšto oro, garo, kombinuotame, regeneracijos, virimo delta T, žema temperatūra kepimo (NT). 

Prie privalumų priskiriama produktų gamyba, sunaudojant mažus vandens ir riebalų kiekius, 

nepersiduodant kvapams vienu metu gaminant patiekalus, išsaugojant vitaminus ir mineralus, 

sutaupant daug energijos, vandens, vietos ir laiko. Dėka to, kad galima reguliuoti drėgmę garo 

zonoje, išsaugoma apdirbamo produkto masė. 

5. Kepimas ant dviejų lygių grilinės gofruotos plokštumos.  

 

84 pav. Grilis 

 

Žuvies virimas žema temperatūra: 

1. Pasiruošimas. Naudojami tik švieži, aukščiausios kokybės produktai, tinkamai paruoštos 

žaliavos. 

2.Vakuumavimas. Patalpinami žali, atvėsinti produktai į specialius Sous vide tinkamus 

plastikinius maišelius. Užvakuumuojami produktai vakuumavimo mašina. 

 

 

85 pav. Vakuumuota žuvis 

4. Gaminimas. Užpildoma vonelės talpa karštu vandeniu ir įjungiama iki reikalingos 

temperatūros. Kai reikalinga temperatūra bus pasiekta, patalpinami vakuumuoti maišeliai su 

produktais į vandens vonelę. Švelniai verdama žemoje temperatūroje, kas užtruks ilgesnį laiko 
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periodą. Jeigu nesate tikras dėl tinkamų temperatūrų ir gaminimo laikų, turite pasitikrinti 

informaciją Sous vide gaminimo. 

 

 

86 pav. Virimas žemoje temperatūroje 

 

5. Atvėsinimas.  

Jeigu iš karto pagamintas maistas nepateikiamas lankytojui, galima jį atvėsinti ir laikyti 

šaldytuve. Tam atlikti, išimamas maisto gaminys iš vonelės truputį anksčiau, nei baigiamas 

gaminti ir tame pačiame maišelyje atvėsinamas iki +3 °C per 90 min. Tai geriausia atlikti ledo 

vonelėje arba greito atvėsinimo spintoje. 

 

 

87 pav. Greito atvėsinimo spinta 

Detalesnė informacija internetiniame puslapyje: 

http://balticmaster.lt/viesojo_maitinimo_istaigu_ir_kepyklu_irenginiai/kepyklu_irenginiai/krosn

ys/konvekcines_krosnys2 

http://balticmaster.lt/viesojo_maitinimo_istaigu_ir_kepyklu_irenginiai/kepyklu_irenginiai/krosnys/konvekcines_krosnys2
http://balticmaster.lt/viesojo_maitinimo_istaigu_ir_kepyklu_irenginiai/kepyklu_irenginiai/krosnys/konvekcines_krosnys2
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5.5. Žuvies sriubų ruošimas ir patiekimo naujovės 

 

Tradicinė žuvienė verdama laikantis griežtų nuostatų: žuvis turi būti šviežia ir 

pagauta vietoje, jai pagardinti naudojamos tik tam tikros prieskoninės žolelės, o valgytojams 

nerekomenduojama į ją papildomai įsidėti net grietinės. Tiesa, šiuolaikinių virtuvių šefai linkę 

eksperimentuoti ir išgauti naujų skonių. 

Ieškantiems netradicinių skonių, kai kuriuose Lietuvos restoranuose galima paragauti 

itin netradicinio lietuvio skrandžiui skonio žuvienių. Verdama netradicinė žuvienė, kuri 

neįsivaizduojama be egzotiškų jūrų gėrybių: midijų, krevečių, aštuonkojų, kalmarų. 

 

 

88 pav. Žuvienė 

 

 

89 pav. Žuvienė 
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90 pav. Žuvienė 

 

 

91 pav. Žuvienė 
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Žuvienė   

Į jau paruoštą sultinį sudedamos kitos žuvys. Įdomu tai, kad prieš tai šios žuvys, 

trumpai pakepamos ant grilio.  

Į žuvienę dedamos daržovės parenkamos atsižvelgiant į sezoną: tai gali būti 

paprastos ar saldžiosios bulvės, burokėliai, morkos. Restorano šefas nuolat eksperimentuoja 

kurdamas receptus ir ieškodamas naujų skonių. Pavyzdžiui, norisi, kad rudenį žuvienė būtų 

sodresnė, o vasarą darėme lengvą sultinį. 

Sultinys verdamas tik iš žuvų, naudojamos ir jų galvos. Sultiniui būtina išsirinkti 

tokią žuvį, kuri turėtų kuo mažiau kaulų. Visada juos išrankioja, o jei tai būna balta žuvis, tai 

dedama ir jos filė. 

 

Detalesnė informacija internetimiame puslapyje: https://www.delfi.lt/multimedija/zuvies-

gidas/sriuba-kuria-zavisi-visas-pasaulis-lietuviai-gamindami-daro-ne-viena-klaida-ir-dar-ideda-

grietines.d?id=72111776 

 

Detalesnė medžiaga apie žuvies sriubų ruošimą ir patiekimo naujoves yra 

konfidenciali ir bus pateikta profesijos mokytojui mokymosi įmonėje metu.  

 

5.6. Žuvies šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas 

 

Žuvys, keptos židinyje ar troškintos su daržovėmis alyvuogių aliejuje, įdarytos 

įvairiausiais gardumynais ar garintos kvapių žolelių sultinyje, patiekiamos su švelniais ir 

pikantiškais padažais ar tiesiog su skrudintos baltos duonos riekelėmis. Yra įvairiausių žuvų 

paruošimo būdų, tereikia žinoti svarbiausius gaminimo principus, kad galėtume mėgautis 

puikaus skonio patiekalais. 

 

 

92 pav. Kepta lašiša su daržovėmis bei bulvėmis 

https://www.delfi.lt/multimedija/zuvies-gidas/sriuba-kuria-zavisi-visas-pasaulis-lietuviai-gamindami-daro-ne-viena-klaida-ir-dar-ideda-grietines.d?id=72111776
https://www.delfi.lt/multimedija/zuvies-gidas/sriuba-kuria-zavisi-visas-pasaulis-lietuviai-gamindami-daro-ne-viena-klaida-ir-dar-ideda-grietines.d?id=72111776
https://www.delfi.lt/multimedija/zuvies-gidas/sriuba-kuria-zavisi-visas-pasaulis-lietuviai-gamindami-daro-ne-viena-klaida-ir-dar-ideda-grietines.d?id=72111776
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Virimas garuose - reikia specialaus puodo iš dviejų dalių. Žuvys ar jų gabalėliai 

dedami ant viršutinio puodo skylėto dugno, o apatiniame užverdame vandenį. Uždengiame 

dangčiu ir verdame švelniuose garuose. Vietoj paprasto vandens tinka naudoti daržovių, žuvų 

sultinį arba baltąjį vyną (jis suteiks papildomų aromatų). Vyną galite skiesti pusiau su vandeniu – 

žuvys bus švelnesnio skonio. Pavyzdžiui, eršketas skaniausias garintas. O jei į jo vidų dar 

pridėsite šviežių prieskoninių žolelių (raudonėlių, peletrūnų), pabarstysite pipiriukais ir truputėlį 

įspausite česnako, mėgausitės ypatingu skanėstu. Jį galima skanauti šiltą, bet labai gardus ir 

šaltas – primena ungurį. 

 Troškinimas - žuvis galima sluoksniuoti su daržovėmis (morkomis, salierais), 

pagardintomis laurų lapeliu. Viską užpilkite nedideliu kiekiu vandens arba žuvų sultiniu ir 

troškinkite ant silpnos ugnies. Nors tradiciškai ruošiant žuvis naudojamas alyvuogių aliejus, 

troškinį siūlome pagardinti gabalėliu sviesto – jis suteiks švelnaus saldumo. Prieš troškinant 

karpį, jį patartina valandą pamirkyti piene – nekvepės dumblu. Žuvis, ypač lydekas, galima 

troškinti ir piene, ir grietinėje (pavyzdžiui, karosus). 

Kepimas - labiausiai tinka kepti nedideles žuvis arba tvirtus žuvų gabalėlius. 

Pasūdytą žuvį palaikykite 10–15 min., bet ne ilgiau, nes kepant pradės byrėti. Į gerai įkaitintą 

keptuvę įpilkite alyvuogių aliejaus. Nusausintą žuvį apibarstykite prieskoniais, apvoliokite 

miltuose ar džiūvėsėliuose ir iš karto kepkite. Prieš kepant žuvų odelę visada reikia šiek tiek 

įpjauti kryželiu – tada ji nesusitraukia ir nesusiraito. 

Kepimas ant grotelių - žarijos turi būti taip įkaitusios, kad virš jų ištiestą ranką 

galėtumėte palaikyti tol, kol suskaičiuosite iki trijų. Jei žuvis nedidelė (pavyzdžiui, upėtakis), 

suvyniokite į aliuminio foliją, nes kitaip pradės byrėti. Į žuvies vidų pridėkite maltų džiūvėsėlių, 

riešutų, sviesto – bus gardus padažas. Jei rinksitės lašišų ar taukžuvių gabalėlius, vienai pusei 

apkepti pakaks 4–6 min. Tunų gabalėlius užtenka pakepti tol, kol sušyla ir vidus tampa rožinis. 

Jeigu kaitinsite per ilgai, pasidarys kietas ir sausas. Ant grotelių galite kepti ir otus su odele. 

Beje, galite išbandyti ir šviežias skumbres: pakeptos ant grotelių šios žuvys primena tunus. Labai 

gardu. 

 

5.7. Žuvies ruošimas taikant naujausias gamybos technologijas 

 

Greitas atvėsinimas ir užšaldymas 

Daugelis iš mūsų žino, kad egzistuoja greito atvėsinimo ir užšaldymo įrengimai 

(„šokfrosteriai“), tačiau daugelis nežino ir net nesusimąsto kokią naudą Jūsų virtuvei jie gali 

teikti. Kaip ir kam šis įrengimas reikalingas?“Šokofrosteriai“ būna: 
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- greito atvėsinimo įrengimai, atvėsinantis produktus iki +3 ºC vidinės produkto 

temperatūros; 

- greito užšaldymo įrengimai, užšaldantys produktus iki -18 ºC vidinės produkto 

temperatūros; 

- universalūs įrengimai, turintys abi aukščiau paminėtas funkcijas. 

 

 

93 pav. Žuvys 

 

Nedidelėse maitinimo įmonėse, be abejo, populiariausi universalūs įrengimai. 

Greitas produktų užšaldymas. Bet kuri maitinimo ar maisto apdirbimo įmonė, gaminanti šaldytus 

produktus (koldūnus, ledus ir t.t.) negali apsieiti be greito užšaldymo įrengimo. Ir ne tik todėl, 

kad tokie keliami viešojo maitinimo darbą kontroliuojančių įstaigų reikalavimai, bet ir todėl, kad 

tik darbas su tokiu įrengimu gali garantuoti aukščiausią gaminių kokybę. Truputį apie tai, kaip 

vyksta užšaldymo procesas. Pats užšaldymo ciklas dalijamas į tris pagrindines fazes: atvėsimas 

iki 0 ºC; ledo formavimasis, užšalimas nuo 0 ºC iki -5 ºC; giluminis užšalimas, kai produktas 

šaldomas iki -18 ºC vidinės temperatūros. Pats pavojingiausias laikotarpis yra tarp 0 ºC ir -5 ºC. 

Šioje temperatūroje visas produkte esantis vanduo sušąla į ledą, vandens molekulės jungiasi į 

ledo kristalus. Kuo ilgiau trunka produkto šalimas iki -5 ºC, tuo didesni ledo kristalai spėja 

formuotis. Augdami ledo kristalai paprasčiausiai suplėšo trapias produkto ląsteles ir atšilus ledui, 

iš jų išbėga visos sultys. Taip pas mus atsiranda dideli svorio ir produkto kokybės praradimai, 

kad ir kaip mes besistengtume – bandytume atšildyti produktus vandenyje ar pan. Jei šis periodas 

(0 - 5 ºC) praeina pakankamai greitai, spėja formuotis tik labai maži kristalai, kurie gražiai 

pasiskirsto ląstelėse. Jie būna labai maži ir nesuplėšo ląstelių apvalkalo. Todėl taip užšaldyti 

produktai po atšildymo išlieka visiškai tokios pat kokybės, kaip ir prieš užšaldymą. Tai ypač 

svarbu, jei Jūs šaldote mėsą ir žuvį.  

Darėme bandymus laboratorijoje. Šaldėme kubeliais pjaustytą mėsą, o po to ją 

atšildėme. Rezultatas akivaizdus – šaldymo kameroje užšaldyta ir atvėsinta mėsa prarasdavo ≈ 
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15 % viso savo svorio. Sušaldžius ir atšildžius mėsą greito užšaldymo įrengime, svorio 

praradimai sudarė tik 0,8 %.  

Taigi, turėdami greito užšaldymo įrengimą Jūs galite: gaminti šaldytus gaminius, 

kokybiškai šaldyti produktus, nebijodami, kad jie praras kokybę, praktiškai jokių svorio 

praradimų atšildžius šaldytus gaminius.  

Greitas produktų atvėsinimas  

Greitas produktų atvėsinimas viešojo maitinimo įmonėse yra ne mažiau svarbus. 

Daugybę metų mes vėsindavome produktus kambario temperatūroje, tam skirtose patalpose. Po 

to talpindavome į šaldytuvus. Šis procesas būdavo pakankamai ilgas, kartais stambesnių 

produktų atvėsimas iki vidinės +3 ºC temperatūros trukdavo 15 – 20 valandų. Su greito atvėsimo 

įrengimu atvėsimas vyksta keletą kartų greičiau ir dažniausiai netrunka ilgiau kaip 60 – 90 

minučių. Tačiau čia svarbus ne tik sugaištas laikas, bet ir daug kitų labai svarbių aspektų, į 

kuriuos anksčiau mes dažnai nekreipdavom dėmesio: bakterijų dauginimasis, išmestas 

nepanaudotas maistas, produktų vėsinimas tolesnei regeneracijai, drėgmės praradimas gaminiui 

garuojant. Apie tai, kad bakterijos patenka į maistą nuo indų, rankų oro ir pan. mes puikiausiai 

žinome. Ir puikiausiai žinome, kad būtent bakterijos gadina mūsų produktus ir sąlygoja trumpą jų 

galiojimo laiką. Ir visi mes puikiai žinome, kad galime dalinai kontroliuoti šį procesą, 

laikydamiesi tam tikrų produkto laikymo sąlygų, pavyzdžiui, tinkamo temperatūrinio režimo. 

Greito atvėsinimo įrengimas yra būtent ta pagalbinė priemonė, kuri padeda labiau kontroliuoti šį 

procesą ir pratęsia produktų galiojimo laiką net 2 – 3 kartus. Kodėl taip vyksta? Bakterijoms 

daugintis pati palankiausia temperatūra nuo +80 ºC iki +5 ºC. Kuo daugiau laiko produktas 

praleidžia šioje temperatūroje, tuo daugiau bakterijų kolonijų jame susiformuoja. Dauginimosi 

metu bakterijos gadina mūsų produktą: pakeičia jo spalvą, skonį, kvapą, konsistenciją. Tačiau 

mes galime valdyti šį procesą, kuo greičiau atvėsindami produktą iki +3 ºC temperatūros, kuri 

visiškai nepalanki bakterijų dauginimuisi.  

Greito atvėsinimo įrengimas greitai sustabdo bakterijų dauginimo procesą ir taip 

pratęsia produktų galiojimo laiką 2 – 3 kartus. O jei mūsų produktai gali ilgiau išlikti tinkami 

naudojimui, reiškia mes turime daugiau laiko jiems panaudoti. Tai reiškia, kad mūsų produktai 

ne taip greitai genda, todėl mes jų mažiau išmetame. Ir dar – mes galime taupyti darbo laiką 

ilgesnio produktų galiojimo sąskaita. Jei mūsų produktai, ruošiniai turi ilgesnį galiojimo laiką, 

reiškia mums reikia rečiau daryti pusgaminius, o tai padeda sklandžiau organizuoti darbo procesą 

ir taupyti darbo laiką. Dar vienas aspektas – produktų garavimas atvėsimo metu. Visi matome 

kaip karšti produktai garuoja, kaip vėsdami jie džiūsta, tačiau retai kada susimąstome kiek 

produktai gali taip išgarinti drėgmės. O skaičiai iš tiesų labai įdomūs: apkepai (lazanija, 

plokštainis ir pan.) gali prarasti iki 8 % viso savo svorio, o su „šokofrosteriu“ ≈ 1 – 2 %; kepta 
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mėsa – iki 8 % viso savo svorio, o su „šokofrosteriu“ iki 3 %; kepta ir virta žuvis – net iki 16 % 

viso savo svorio, o su „šokofrosteriu“ iki 4 %; virtos daržovės iki 14 %, o su „šokofrosteriu“ iki 

4 %; kepiniai, pyragai iki 10 %, o su „šokofrosteriu“ iki 3 % ir t.t. Paskaičiuokite kiek Jūs 

ruošiate įvairių pusgaminių ir kiek prarandate produkto svorio tik per drėgmės atidavimą 

(garavimą). O juk su garais Jūs prarandate ir produkto kokybę, sultingumą. Su greito atvėsimo 

įrengimu, Jūsų produktų svorio praradimai per garavimą sumažinami 3 – 5 kartus. Na ir 

paskutinis aspektas – jei Jūs ruošiate pobūvius, Jums labai patogu naudotis regeneracija (iš 

anksto pagamintų patiekalų „pašildymas“). Tačiau kokybiški regeneruoti patiekalai, 

nesiskiriantys nuo ką tik pagamintų, įmanomi tik juos vėsinant greito atvėsimo įrengimu. Tai 

išsaugota konsistencija, spalva, skonis ir aromatas. Šaltis, lygiai kaip ir karštis, rūpestingai 

nekontroliuojamas gali sugadinti Jūsų produktus. Kiekvienas produktas turi savo charakteristikas 

(savybes), todėl svarbu naudoti būtent jam skirtą atvėsinimo metodą. Tai: „švelnus“ greitas 

atvėsinimas plonai supjaustytiems, smulkiems ar „jautriems“ produktams intensyvus greitas 

atvėsinimas visiems stambiems, stambiai supjaustytiems ir supakuotiems produktams  staigus 

užšaldymas. 

„Švelnus“ greitas atvėsinimas  

Atvėsinimas nuo +90°C iki +3°C per 90 minučių teigiamoje temperatūroje 

(0/+2°C). Tai garantuoja, kad Jūsų produktų paviršius neapšals. 

Intensyvus greitas atvėsinimas  

Atvėsinimas nuo +90°C iki +3°C per 90 minučių su automatine temperatūros 

kameroje paskirstymo kontrole. Šis metodas sutaupo net iki 30% Jūsų laiko lyginant su „švelniu“ 

atvėsinimu. 

 

 

94 pav. Greito atšaldymo spinta 
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Staigus užšaldymas 

Atvėsinimas nuo +90°C iki -18°C per kaip galima trumpesnį laiką (4 valandas), 

naudojant -40°C kameros temperatūrą. Staigus šalčio skverbimasis apsaugo Jūsų produktus nuo 

makrokristalų formavimosi. O tai reiškia, kad Jūsų produktai nepraranda savo konsistencijos ir 

kokybės. Kiekvienas ciklas gali būti reguliuojamas ir rankiniu būdu (laiko nustatymai), ir 

automatiškai (naudojantis vidinės temperatūros matavimo adata). „Hold“ funkcija įsijungia 

automatiškai pasibaigus atvėsinimo ciklui ir palaiko saugią temperatūrą. Sterilizacija 

specialiomis UV lempomis bei atšildymas papildo visą teikiamų patogumų kompleksą.  

 

95 pav. Greito užšaldymo įrenginys 

 

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų Jūs turite turėti ir pakankamai informacijos. 

Pirmiausia Jūs turite prisiminti šias pagrindines taisykles: 

1. „Švelnų“ ir intensyvų atvėsinimo ciklą rinkitės vadovaudamiesi produkto rūšimi bei dydžiu. 

Paprastai „švelnus“ atvėsinimo ciklas naudojamas plonai supjaustytiems, smulkiems ar 

„jautriems“ produktams. Intensyvus atvėsinimo ciklas rekomenduojamas stambesniems 

produktams, ir tiems, kurių sudėtyje yra daugiau riebalų. Pvz.: keptas kumpis, lazanija ir t.t. 

2. Kai pasirenkate gaminimo ciklą, būtinai pasirinkite nustatymo būdą – rankinį ar automatinį. 

Jei pasirenkate automatinį režimą, ciklas vykdomas vadovaujantis vidinės temperatūros 

matavimo adatos parodymais, todėl adata būtinai turi būti įsmeigta į produktą. Jei pasirenkate 

rankinį nustatymo būdą, Jums reikia nustatyti laiką („Timer“). Standartiškai nustatoma 90 

minučių atvėsinimo ciklui ir 4 valandos atšaldymo ciklui. Tačiau Jūs galite koreguoti laiko 

nustatymus pagal savo poreikius. 
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3. Visada naudokite vidinės temperatūros matavimo adatą norėdami tiksliai nustatyti produkto 

atvėsimo laipsnį. Niekada nenutraukite ciklo, kol nepasiekta minimali saugi produkto 

temperatūra (+3°C atvėsinimo stadijoje ir -18°C atšaldymo stadijoje). 

4. Statydami adatą į produktą stenkitės, kad ji neliktų kyšoti už produkto. Taip pat norėdami 

išvengti nesklandumų prieš naudojimą visada gerai nuvalykite adatą. 

5. Prieš pradedant naudotis įrenginiu, kamerą reikia atvėsinti „M“ (manual) režime. Tai 

garantuos, kad bus pasiekta reikalinga atvėsinimo temperatūra: 0°C „švelniam“ atvėsinimui, -

20°C intensyviam atvėsinimui ir -40°C staigiam atšaldymui. 

6. Rekomenduojama atvėsinimo metu neuždengti produktų, nes tai sulėtins procesą. Indai turi 

būti uždengiami ar supakuojami tik pasibaigus atvėsinimui prieš patalpinant juos į laikymo vietą. 

IRINOX greito atvėsinimo įrenginiai garantuoja idealias klimato (temperatūros ir drėgmės) 

sąlygas, apsaugančias produktus nuo išdžiūvimo/apdžiūvimo atvėsimo ciklo metu. 

7. Atvėsinimui rekomenduojama naudoti kaip galima žemesnius indus (jokiu būdu ne 

aukštesnius kaip 65 mm), kad šaltas oras galėtų tinkamai cirkuliuoti apie produktus. Kuo 

didesnis atviras produkto paviršius, kurį pasiekia šaltas oras, tuo trumpesnis atvėsinimo ciklas. 

Apibendrinant rekomenduojama, kad į GN 1/1 indą Jūs krautumėte ne daugiau kaip 3,5 kg 

produktų, kurių maksimalus storis 8 cm greito atvėsinimo cikluose ir 5 cm greito atšaldymo 

cikluose. 

8. Norint garantuoti optimalią oro cirkuliaciją kameroje reikia stengtis, kad produktai būtų 

nesudėti vienas ant kito ir išlaikomas reikalingas atstumas tarp skardų. Jei naudojate vežimėlį su 

skardomis, stenkitės kad vežimėlis būtų patalpintas kameros viduryje. 

9. Po atvėsinimo ar atšaldymo prieš perkėlimą laikymui produktai turi būti būtinai uždengti ar 

supakuoti (maistine plėvele, dangčiu, o geriausiai – vakuumuoti). Užšaldyti produktai turi būti 

pažymėti jų paruošimo data. 

10. Temperatūros palaikymo ciklas įsijungia automatiškai po kiekvieno atvėsinimo ar atšaldymo 

ciklo. Jis nustatytas +2°C atvėsinimo ciklui ir -20°C atšaldymo ciklui. Temperatūros palaikymas 

vyksta tol, kol jis sustabdomas rankiniu būdu. 

11. Skardos turi būti dedamos tik į joms skirtas kreipiamąsias, patalpinant jas kuo arčiau 

kondensatoriaus. Jei skardu yra mažiau, jos turi būti talpinamos su didesniais tarpais, kad 

garantuoti geresnę oro cirkuliaciją ir temperatūrų pasiskirstymą. 

12. Prieš atvėsinimą ar šaldymą nelaikykite produktų aplinkos temperatūroje ilgiau nei tai yra 

būtina. Kuo didesnis drėgmės praradimas per nugaravimą, tuo sausesni ir kietesni produktai bus. 

Pagaminti produktai turi būti patalpinti atvėsinimui kol dar nepasiekė temperatūros +70°C, o 

atvėsinimo ar atšaldymo ciklas patalpinus produktus turi būti nedelsiant pradėtas. Pagamintas 

maistas įi IRINOX įrengimus gali būti talpinamas labai aukštos temperatūros (>100°C), jei 
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kamera prieš tai yra papildomai atvėsinama. Visada, kai tik tai įmanoma, atvėsinimui naudokite 

tas pačias skardas, kuriose ir buvo maistas pagamintas. 

13. Sterilizaciją atlieka įrenginyje sumontuota nauja Sanigen - kameros dezinfekavimo sistema 

(dezinfekcija vyksta ne ultravioletinių lempų, o aktyviųjų jonų pagalba). SANIGEN sterilizuoja 

paviršius (taip pat ventiliatoriaus sieneles, prie kurių paprastai neįmanoma „prieiti“), skysčius, 

orą ir bet kokius virtuvės įrankius, kuriuos patalpinsite į kamerą. Sterilizaciją rekomenduojama 

vykdyti kiekvieną dieną po darbo išvalius kamerą arba ryte prieš pradedant vėsinti ar šaldyti 

gaminius. 

14. Atšildymo funkcija naudojama (galima HCM ir HCC modeliuose), kai įrenginio 

kondensatorius apauga ledu, pavyzdžiui, po kelių atvėsinimo ar atšaldymo ciklų. Bet kokiu 

atveju, įrenginio atšildymo funkcija negali būti naudojamas maisto produktų atšildymui. 

15. Produktų laikymo terminas labai priklauso nuo to, kokį atvėsinimo ciklą jie praėjo. 

Pagrindinės taisyklės yra šios, tačiau visą laiką reikia atsižvelgti ir į produkto specifiką:  

1. 5 DIENOS pagamintam maistui, kuris perėjo staigaus atvėsinimo ciklą ir yra saugomas +2°C 

temperatūroje; 

2. 21 diena pagamintiems ir vakuumuotiems produktams, kurie perėjo staigaus atvėsinimo ciklą 

ir yra saugomas +2°C temperatūroje;  

3. 12 mėnesių (priklausomai nuo maisto produktų rūšies – ar prieš tai jie buvo pagaminti ar ne) 

staigiai atšaldytiems produktams, kurie saugomi -20°C temperatūroje. 

Detalesnė informacija internetiniame puslapyje: http://www.parduotuviuiranga.lt/greito-

atvesinimo-irenginiai 

 

Virimas žema temperatūra 

Dirbdami visada laikykitės priežiūros ir eksploatavimo higieninių sąlygų. 

1. Pasiruošimas. Naudokite tik šviežius , aukščiausios kokybės produktus, tinkamai paruoškit 

žaliavas. 

2. Vakuumavimas. Patalpinkite žalius, atvėsintus produktus į specialius Sous vide tinkamus 

plastikinius maišelius. Užvakuumuokite produktus vakuumavimo mašina. 

3. Gaminimas. Užpildykite vonelės talpą karštu vandeniu ir įjunkite iki reikalingos 

temperatūros. Kai reikalinga temperatūra bus pasiekta, patalpinkite vakuumuotą maišelį su 

produktais į vandens vonelę. Švelniai virkite žemoje temperatūroje, kuris užtruks ilgesnį laiko 

periodą. Jeigu nesate tikras dėl tinkamų temperatūrų ir gaminimo laikų, turite pasitikrinti 

informaciją Sous vide gaminimo. 

4. Atvėsinimas. Jeigu iš karto pagaminto maisto nepateiksite lankytojui, galite jį atvėsinti ir 

laikyti šaldytuve. Tam atlikti, išimkite maisto gaminį iš vonelės truputį anksčiau, nei baigiamas 

http://www.parduotuviuiranga.lt/greito-atvesinimo-irenginiai
http://www.parduotuviuiranga.lt/greito-atvesinimo-irenginiai
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gaminti ir tame pačiame maišelyje atvėsinkite iki +3 °C per 90 min. Tai geriausia atlikti ledo 

vonelėje arba greito atvėsinimo spintoje. 

5. Sandėliavimas šaltyje. Išimkite produktą iš greito atvėsinimo spintos ir tame pačiame 

vakuumo maišelyje įdėkite į šaldytuvą ar šaldymo kamerą sandėliavimui ne aukštesnėje kaip 

+3 °C temperatūroje. 

6. Regeneravimas. Prieš pateikdami lankytojui, atvėsintą maistą tame pačiame maišelyje 

trumpai pašildykite vandens vonioje iki pilno užbaigimo ir pateikite lankytojui. 

Saugumo nuorodos, dirbant su cirkuliatoriumi: Cirkuliatorius kontroliuoja 

vandens temperatūrą vonelėje. Šis įrengimas yra skirtas maistui gaminti šioje vandens vonelėje 

pagal Sous Vide technologiją (žema gaminimo temperatūra, lėtas vakuumuoto maisto virimas). 

Šis įrengimas skirtas tik komerciniam naudojimui. Visą naudojimosi įrengimu laiką griežtai 

laikykitės higieninių temperatūros reikalavimų. Šis įrengimas nėra tinkamas tiesiai vonelėje virti 

maistui (pvz. sriuboms ar padažams). Vykstant virimui, vandens vonelės ir plieno dangčio dalys 

yra karštos, gali nudeginti. Liesdami karštas dalis, naudokite pirštines su izoliacija karščiui! 

Nepilkite vandens iš vonelės, kol jis karštas! Patikrinkite, kokios temperatūros vanduo, prieš jį 

išpildami: tai galima padaryti, trumpam įjungus įrengimą - ekrane pamatysite vandens 

temperatūros duomenis. Prieš pernešdami įrengimą kitur, visiškai ištuštinkite vonelę. Atsargiai 

įrengimą transportuokite. Nesilieskite su šlapiomis rankomis prie jungiklio ar įtampos šaltinio! 

Atjunkite įrengimą nuo pagrindinio jungiklio ir ištraukite el. Kištuką: 1. prieš valydami 2. prieš 

perkeldami į kitą vietą. Prieš pradėdami naudotis įrengimu, visada patikrinkite žemo vandens 

lygio apsauginę plūdę. Galite patikrinti jos darbą rankiniu būdu, su bet kokiu įrankiu 

nuspausdami plūdę žemyn. 

 

96 pav. Cirkuliatorius 
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Sous Vide – tai pažangiausios pasaulio virtuvės flagmanas, žavintis viso pasaulio 

maisto mylėtojus ir profesionalus nuostabia tekstūra, išskirtiniu skoniu ir nuostabiais aromatais. 

Tai iš esmės revoliucinis atradimas kiekvienam virtuvės šefui! 

Sous-vide (prancūzų kalba reiškia – vakume) technologija – nauja, tačiau sparčiai 

populiarėjanti maisto ruošimo metodika, paremta gaminimu vakume daug žemesnėje nei įprasta 

temperatūroje. Toks maisto ruošimo būdas vis plačiau naudojamas garsiausiuose pasaulio 

restoranuose, jau taikomas ir Lietuvoje, o vystantis technologijoms, pamažu tampa prieinamas ir 

namų virtuvėse. 

Pagrindiniai sous-vide technologijos ypatumai: 

1. Išlieka natūralus produkto skonis bei maistingosios medžiagos 

2. Gaminant nepakinta produkto spalva 

3. Produktas išlieka sultingas 

4. Ilgesnis produkto galiojimo laikas 

Produktas kartu su prieskoniais dedamas į specialų plastikinį maišelį, iš kurio 

pašalinamas oras, o maišelis užlydomas. Maišelis su produktu nardinams į vonelę  ar puodą su 

vandeniu, kuriame tikslią temperatūrą palaiko cirkuliatorius. Temperatūra produkto viduje 

susilygina su vandens temperatūra. Tokiu būdu gaminamas produktas neperkaista,  jo viduje 

išlieka visos maistingosios savybės, natūralus skonis ir aromatas. 

Šis ruošimo būdas ypač tinka gaminant mėsą. Net ir ne pačios aukščiausios 

kokybės mėsa bei kietesnės jos dalys, paruoštos sous vide technologija, tampa minkštomis ir 

sultingomis, įgauna delikatesnio produkto savybių. 

PolyScience.  Pažangios maisto gaminimo technologijos 

PolyScience sujungia pažangiausią nūdienos mokslo ir kulinarinės kūrybos patirtį. 

Poly Science – tai revoliucingos kulinarijos technologijos, sukurtos naujausių mokslo pasiekimų 

pagalba. Su Poly Science kiekvienas virėjas gali tapti tikru gurmaniškų šedevrų kūrėju, atrasti ir 

kurti iš esmės naujus  skonius ir jų sąskambius. 

PolyScience  – visame pasaulyje garsi labaratorinės įrangos kūrėja ir gamintoja, 

jungianti platų klientų ratą bei besididžiuojanti savo istorija, siekiančia 1963-iuosius metus. 

Technologiniai Poly Science sprendimai grindžiami ypač tikslia temperatūros kontrole. 

Poly Science produktai – tai futuristinės virtuvės įranga, pelniusi daugybę 

apdovanojimų Amerikoje, įvertinta visame pasaulyje, pastaraisiais metais tapusi tikru hitu 

kulinarijos kūrybos pasaulyje. 

Daugiau informacijos internetiniuose puslapiuose: http://www.virejams.lt/sous-vide/, 

https://youtu.be/q21O515OLxU 

 

http://www.virejams.lt/sous-vide/
https://youtu.be/q21O515OLxU
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 Liofilizavimas – tai pažangiausia maisto produktų džiovimo technologija. 

Vakuuminėje erdvėje maistas užšaldomas iki -40 °C. Suledėję skysčiai žemoje temperatūroje 

išgaruoja. Nesant skystos fazės ir oro, džiovinant šaltyje, yra išsaugomos biologiškai vertingos 

medžiagos (vitaminas C išsaugomas 100 %), išlaikomas pirminės žaliavos tūris, neprarandama 

produkto forma, vitaminai ir fermentai, išlieka natūrali spalva, kvapas, skonis. Gaunama traški ir 

puri struktūra. 

Liofilizavimas gali būti taikomas bet kokiam maisto produktui, kurio sudėtyje yra 

vandens: vaisiams, uogoms, daržovėms, prieskoninėms žolelėms, grybams, mėsai, žuviai pienui, 

varškei, ledams. 

 

97 pav. Liofilizatorius 

 

Liofilizuotų produktų kvapas ir skonis tampa dar intensyvesnis, labiau 

koncentruotas. Liofilizuoti maisto produktai, užpilti šaltu vandeniu per kelias minutes atgauna iki 

išdžiovinimo turėtas savybes. Džiovinti vaisiai, uogos specialioje vakuuminėje pakuotėje išlaiko 

kokybę trejus metus, tačiau turi būti apsaugoti nuo drėgmės, dienos šviesos ir oro patekimo į 

pakuotę. 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje: 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50059440/liofilizacija-tobulas-konservavimo-budas. 

 

 

 

  

https://www.alfa.lt/straipsnis/50059440/liofilizacija-tobulas-konservavimo-budas
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6. PATIEKALŲ GAMINIMAS TAIKANT NAUJAUSIAS MAISTO GAMYBOS 

TECHNOLOGIJAS 

 

 

6.1. Maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimas Lietuvos įmonėse 

 

Žiūrėti 1.1. punktą. 

 

6. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas maisto produktų gamyboje 

 

Žiūrėti 1.2. punktą. 

 

6.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo sąlygos ir terminai 

 

Žiūrėti 1.3. punktą. 

 

6.4. Maisto mados ir tendencijos 

 

Lietuvoje maisto mados greitai kinta ir yra nepastovios. Šiuo metu populiarėja 

žaliavalgystė, vegetariškas maistas, ekologiškas maistas. 

Lietuvoje nuo seno priimta valgyti ganėtinai sunkiai virškinamą ir riebų maistą. 

Dažnai maišomi pagal mitybos principus tarpusavyje nesuderinami produktai. Dažnai porcijos 

būna per didelės, o maisto paruošimo technologija nėra sveikatai palankaus maisto technologija. 

Keliones ir skanų maistą galima laikyti nuostabiausiomis pramogomis. Daugeliui 

žmonių tai – ne tik aistra, bet ir gyvenimo būdas.  

 

Pasaulio virtuvė 

Kelerius metus buvo madinga vadinamoji fusion virtuvė – kai patiekalas 

gaminamas jungiant kelių šalių (pavyzdžiui, Japonijos ir Skandinavijos, Italijos ir Balkanų, 

Prancūzijos ir JAV) kulinarijos tradicijas, maisto ruošimo technikas. Populiaru buvo kurti daug 

laiko reikalaujančius, dažniausiai minimalistinius vieno kąsnio kūrinius. Šiais metais 

restoranuose madingi atskiri įvairių pasaulio virtuvių patiekalai, o ne jų kombinacijos. Populiarių 

restoranų valgiaraščiuose karaliauja rytietiškas humusas, džiūvėsėliuose apvoliotos vištienos 

patiekalai, įvairūs sašimiai, įprastą garnyrą pakeitę kukurūzai, avinžirniai, pupelės, bolivinės 

balandos. 
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Patiekalai dubenėliuose 

 Praėjusiais metais kilusi sriubos atgimimo banga įgauna pagreitį. Šiems įvairių 

šalių skystiems patiekalams netgi skiriamas atskiras restoranų valgiaraščio lapas. Labai vertinami 

naminiai sultiniai ir iš kuo įvairesnių daržovių, grybų, mėsos, jūrų gėrybių paruošta sriuba su 

pagardais. Kelis valgius jungianti sriuba tampa pirmuoju patiekalu. Beje, dubenėlis skirtas ne tik 

sriubai! Dubenėlių judėjimą palaiko įvairūs populiarūs troškiniai: tradicinis airiškas, vengriškas 

guliašas, marokietiškas tadžinas, indiškas karis, net urugvajietiškas troškinys su jautiena ir 

grybais. Taip pat – kruopų patiekalai. Abejingų nepalieka japoniški sušių dubenėliai, kitaip 

tariant, – dekonstruoti sušiai. 

Besąlygiška meilė jūrai 

Jūrų gėrybės visada buvo populiarios jūrinėse valstybėse. Šiemet šie produktai, net 

ir tose valstybėse ar regionuose, kuriuose jų mažai, yra antri pagal populiarumą (po daržovių). 

Siūlomi sašimiai, sušiai, žuvys ir įvairiai paruošti kiti jūrų gyviai. Visas pasaulis turi galimybę 

paragauti keptų, marinuotų ar žalių šukučių, jūrų ežių, restoranai konkuruoja tarpusavyje dėl 

austrių dydžio ir kilmės, aštuonkojai ir omarai keliauja į sumuštinius, greitojo maisto ir kasdienės 

virtuvės patiekalus. Sparčiai daugėja žuvų restoranų. Prisimenamos ir vietinės žuvys, pavyzdžiui, 

mūsų ir kaimyninės šalys atsigręžia į silkes bei stintas. Prie jūrinių produktų bumo stipriai 

prisideda ir jūrų dumbliai. 

Vegetariškas maistas 

Pasidairykime, kuo mėsą keičia net patys aistringiausi mėsėdžiai. Pirmiausia 

saldžiosiomis bulvėmis ir manijokais, – pastarieji laikomi daržovių karaliais. Abiejų kilmė – 

Pietų Amerika. Ji – ir viena populiariausių kelionių krypčių. Šie šakniavaisiai be galo maistingi, 

juose gausu maistinių skaidulų, vitamino A ir kalio. Saldžiosiose bulvėse daug vitaminų A, C, 

B6, B5, B2, E, folio rūgšties, mangano, kalcio, geležies. Šis produktas yra puikus karoteno 

šaltinis ir antioksidantas. Avinžirniai ir humusas taip išpopuliarėjo, kad dauguma restoranų be jų 

neįsivaizduoja savo meniu, o dauguma gero maisto mėgėjų – savo pusryčių ir apskritai raciono. 

Baklažanų patiekalai kartais stebina – sunku įtarti, kad valgote ne mėsą. Pietų Amerikos auksu 

kukurūzais gardinamos sriubos, salotos, jie kepami ant grotelių, patiekiami kaip garnyras ar net 

pagrindinis valgis. Įvairių rūšių ir spalvų pupelės, lęšiai daro laimingus ir sočius sveiko maisto 

šalininkus. Populiarūs ir falafeliai, šie keliauja į pitas ar valgomi vieni. 

Taigi iš Pietų Amerikos, Afrikos ir kitų pasaulio šalių atkeliaujančios ankštinės ir 

šakninės daržovės išstumia iš rinkos daržo gėrybes. Ir tai labai sveika, – įvairių salotų netgi 

nerekomenduojama valgyti šaltuoju sezonu. 
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98 pav. Pasaulio virtuvė 

 

Mėsa 

Daržovės, regis, perviliojo į savo pusę kone pusę mėsėdžių, vis dėlto ne viskas yra 

taip, kaip atrodo. Kelios populiariausios kelionių kryptys diktuoja naują madą – mėsos kultą 

(tiesa, šis produktas, galima sakyti, niekada ir nebuvo išėjęs iš mados). Pietų ir Šiaurės 

Amerikoje net pusryčiai ruošiami su mėsa. Be sultingų kepsnių ar keptų šonkauliukų daugelis 

savo gyvenimo neįsivaizduoja jau seniai. Restoranai siekia pasiūlyti kuo geresnės kilmės ar 

struktūros jautienos patiekalus, o šefai, siekdami autentiškumo, patiekalams gaminti naudoja ir 

pačių brandintą bei rūkytą mėsą, patys lankosi pas gyvulių augintojus ir kepsnius valgantiems 

restoranų lankytojams gali pasakyti net jaučių vardus. Beje, mėsos mėgėjams rekomenduoju 

pažiūrėti vaizdingą filmą „Kepsnio (r)evoliucija“, jo režisieriaus Franck’o Ribière’o dėka 

pakeliausite po prabangiausius jaučių ūkius. Šie galvijai gyvena kaip ponai – turi savo 

masažuotojus ir kasdien „klauso“ muzikos. 

 

99 pav. Mėsa 
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Vištiena 

Iš mėsos rūšių atgimimą išgyvena vištiena. Jos patiekalai ilgai sieti su kasdieniu 

maistu ir daugelio šefų buvo primiršti. Smagu, kad tradicinis Karibų jūros regiono šalių vištienos 

patiekalas (jerk), indiškas karis su šia mėsa, Kijevo kotletas ir tradicinis portugališkas patiekalas, 

vadinamas piri piri, padėjo šiai paukštienos rūšiai grįžti į restoranus. Vištienos pirštelių (chicken 

nuggets) jau galima paragauti ne tik greitojo maisto restoranuose. 

Pusryčiai 

Pusryčiai ir vėlyvieji pusryčiai (brunch) tikriausiai niekada nebeišeis iš mados. O 

štai įvairūs tradiciniai omletai, Benedikto kiaušiniai ir kruasanai jau seniai ne patys pagrindiniai 

ant pusryčių stalo. Ant jo pastaruoju metu pirmiausia keliauja Azijos ir abiejų Amerikos žemynų 

patiekalai, sotesnis maistas. Praėjusiais metais karaliavę žydiški beigeliai, su pomidorų padažu 

kepta tunisietiška kiaušinienė (shakshuka), meksikietiška tortilija su kiaušiniu ir avokadu (huevos 

rancheros) vis dar populiarūs. Šiemet jiems draugiją palaiko įvairios azijietiškos sriubos, 

marokietiškas kuskusas, kolumbietiška kiaušinienė (calentado) su tradicine kukurūzų duona 

(arepa), čorisu, ryžiais, pupelėmis ir avokadu, patiekalai su platanų vaisiais. 

Į daugybės restoranų pusryčių meniu įsiprašė džiūvėsėliuose apvolioti vištienos 

kepsniukai, patiekalai su čorisu, midijomis, šonkauliukai, tortilijų suktinukai ir įvairių šalių 

sumuštiniai. Sotesni pusryčiai ypač populiarūs savaitgaliais. 

Klasika ir tai, kas šalia 

Kalbant apie virtuvę, jokiu būdu negalima pamiršti klasikinės. Ji – tarsi klasikinė 

juoda suknelė – madinga visada. Italų, prancūzų virtuvės niekada niekam neatsibosta. Juk kartais 

tikrai nėra nieko geriau už gerą itališką picą. 

 

100 pav. Pasaulio virtuvė 
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O tikriausiai pati geriausia tendencija, kuri niekada neišeis iš mados, – vertinti tai, 

kas yra šalia. Tad mėgaukimės savo tradicine virtuve, savais produktais ir gal kada nors būsime 

tie, kurie pasauliui suteikė naujo skonio. 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje: 

http://www.dervynas.lt/2017/03/ka-valgysime-2017-ais-pasaulines-maisto-tendencijos/ 

 

6.5. Ekologiškas maistas ir jo taikymas 

 

Lietuvoje yra virš 2000 sertifikuotų ekologinių ūkių, kurie gamina nuo vaisių, 

daržovių, žalios mėsos, pieno iki pieno produktų, mėsos gaminių, uogienių, sausainių ir t.t. 

Asortimentas yra labai platus, tačiau susiduriama su problema, jog ekologiškas maistas neretai 

būna brangesnis. 

Ekologiški maisto produktai – tai sertifikavimo įstaigos sertifikuoti maisto produktai, 

kuriems užauginti  nenaudojamos sintetinės trąšos, genetiškai modifikuoti mikroorganizmai, 

antibiotikai, herbicidai ar pesticidai. Ekologiškai auginami produktai auga natūraliomis 

sąlygomis, tausojant gamtos išteklius, neteršiant jos ir saugant ekosistemą.  

Ekologiškuose maisto gaminiuose draudžiama naudoti sintetinius maisto priedus. 

Norint sertifikuoti maisto produktus kaip ekologiškus, būtina laikytis taisyklių, jog tik ekologiški 

maisto produktai turi būti naudojami gaminant produktus, taip pat naudojama įranga turi būti 

skirta tik ekologiškiems produktams. 

Ekologiškus produktus priimta, kad dažniausiai tėvai perka savo vaikams, tačiau šie 

produktai turėtų atsidurti ant kiekvieno stalo dėl jų natūralumo ir sveikatai palankaus poveikio. 

Ekologiškas maistas – tai vertingi, turintys daug vitaminų, gerą skonį ir kvapą, 

neužteršti sintetinėmis cheminėmis medžiagomis (hormonais, antibiotikais, pesticidais, 

trąšomis), sintetiniais maisto priedais ir genetiškai modifikuotų organizmais (GMO) produktai. 

Tokie produktai gaminami iš ekologinio ūkio augalinės ar gyvulinės kilmės žaliavų. Ekologiškai 

ūkininkaujant nenaudojamos sintetinės trąšos ir pesticidai, o taikomos technologijos pagrįstos 

augalų įvairove, sėjomainomis, natūralios kilmės mineralinių ir organinių trąšų naudojimu, 

natūraliais piktžolių, ligų ir kenkėjų kontrolės metodais. 

Ekologiniuose gyvulininkystės ūkiuose gyvuliai ir paukščiai auginami 

atsižvelgiant į jų fiziologiją, elgesį, paveldimus poreikius, aprūpinami pakankamu kiekiu geros 

kokybės ekologiškais pašarais ir tinkama veterinarine priežiūra. 

Ekologiškų maisto produktų gamyboje draudžiama naudoti sintetinius maisto 

priedus. Ekologiški maisto produktai neužteršti sunkiaisiais metalais, pesticidų likučiais, nitratų 

pertekliumi, antibiotikais, hormonais. 

http://www.dervynas.lt/2017/03/ka-valgysime-2017-ais-pasaulines-maisto-tendencijos/
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Ekologiški maisto produktai pranašesni ir tuo, kad vitaminų ir mineralų juose, 

palyginti su neekologiškais, daugiau. Juose yra daugiau vitamino C ir būtiniausių mineralų: 

kalcio, magnio ir chromo, taip pat antioksidatorių. Daugelis žmonių renkasi ekologišką 

produkciją, kadangi, kaip jie sako, ji skanesnė. Ekologiški produktai pasižymi maistingumu bei 

geromis skonio savybėmis. 

Ekologiškame maiste nėra genetiškai modifikuotų organizmų. Ekologiškų produktų 

standartai draudžia juos naudoti šių produktų gamybai, net gyvuliams duodamuose pašaruose jų 

negali būti. Šiandien galime rinktis ekologiškus maisto produktus, tik svarbu atidžiai perskaityti 

maisto produktų pakuotės etiketę. 

Kaip atskirti ekologiškus produktus nuo įprastinių? Jei produktas ekologiškas – šią 

informaciją etiketėje mes visuomet rasime. Ekologiški maisto produktai paženklinti ekologiškų 

produktų ženklu. Etiketėje yra svarbiausia informacija: ekologiškų produktų sertifikavimo 

ženklas, gamintojas, jo sertifikavimo numeris, sertifikavimo darbus atlikusi sertifikacijos įstaiga. 

Ekologiškų produktų gamyba yra griežtai reguliuojama pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių 

reikalavimus. 

Ekologinio žemės ūkio sertifikavimo darbus šalyje vykdo VšĮ „EKOAGROS”. Ši 

įstaiga sukūrė Lietuvos ekologiškų produktų sertifikavimo simbolį „Ekoagros”, tikrina ir 

sertifikuoja ūkius, perdirbimo ir realizavimo įmones, viešojo maitinimo įmones, gaminančias 

ekologiškus produktus, taip pat atestuoja produkciją, kuri naudojama šių produktų gamyboje, 

pvz.: augalų apsaugos priemones, kurias leidžiama naudoti ekologiniame ūkyje ir kt. 

Naudodamas Ekoagros ženklą, gamintojas garantuoja, kad jo pagamintas produktas yra tikrai 

ekologiškas, nepalikdamas vartotojui abejonių. Šio ženklo naudojimo tvarka yra nustatyta 

Ekologinio žemės ūkio taisyklėse. 

Parduotuvėse yra ekologiškų daržovių: pomidorų, patisonų, burokėlių, kaliaropių, 

bulvių ir kitų daržovių. Taip pat ekologiško produkto ženklu pažymėtų šių pieno produktų: 

jogurto, kefyro, pieno. Grūdų produktų – kruopų, žirnių, miltų. Taip pat tokių produktų, kaip 

kava, arbata, medus, uogienė. Ekologiški produktai sudedami specialiai pažymėtoje vietoje arba 

lentynoje. 

Prekybos centruose galite rasti ir importuotų ekologiškų maisto produktų. Jų 

etiketėse taip pat turi būti nurodyti atitinkamų šalių ekologiško maisto simboliai bei parašyta, 

kad tai ekologiškas (organiškas) produktas. 

Ekologiškas maistas Lietuvoje 

Sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai ir įmonės įtraukiami į sertifikuotų ūkių ir 

įmonių katalogą, kuris rengiamas kiekvienais metais. Kadangi pastaraisiais metais Lietuvoje 

trąšų ir pesticidų naudojama kur kas mažiau ir žemės ūkio produktai mažiau užteršti nei kitose 
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šalyse, susidarė palankios sąlygos plėtoti ekologinę žemės ūkio gamybą, ir Lietuvoje gausėja 

ekologinių žemės ūkių. 

 

6.6. Vietinio maisto populiarinimo ir platinimo sistemos, lėtasis maistas ir jo gamyba 

 

Sparčiame technologijų bei inovacijų sūkuryje vis sunkiau išlikti savitiems, 

išskirtiniams. Saugant savitumą – saugomas tautinis paveldas, kuris ir išskiria kiekvieną tautą iš 

kitų. Lietuvoje veikia tautinio paveldo sertifikavimo sistema. Tautinio paveldo gaminiai – ne 

masinės gamybos, išlaikantys senąsias tradicijas ir technologijas gaminiai.  

 Lietuvoje populiaru su kaimo turizmo paslauga svečiams pasiūlyti ir tai vietovei, kaimui ar 

šeimai būdingus produktus. Vyksta įvairios parodos, kurių metu pristatomi maisto produktai bei 

kiti taurinio paveldo amatininkų gaminiai. 

 

Lėtasis maistas 

1989 m. Italijoje italas gastronomas Carlo Petrini  įkūrė tarptautinę nepelno 

siekiančią organizaciją „Lėtasis maistas“ (Slow Food) ir su penkiolikos šalių atstovais pasirašė 

„Lėtojo maisto“ manifestą. Slow Food – tai judėjimas, siekiantis išsaugoti maisto produktų 

įvairovę, valgio ruošimo tradicijas, ugdyti vartotojų sąmonę ir supažindinti juos su geru, 

kokybišku maistu bei raginantis domėtis tuo, ką valgome. Slow Food atstovai pasisako prieš 

masinę gamybą ir vartojimą, ragina domėtis, kokią įtaką mūsų pasirinkimai daro aplinkai ir 

remia smulkiųjų vietos ūkininkų produkciją. Šio judėjimo simbolis – maža sraigytė – atspindi 

organizacijos misiją pasipriešinti greitojo maisto ir skubaus gyvenimo kultūrai, ginti kiekvieno 

teisę į skonį.  

 

 

101 pav. Daržovės 
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„Lėtojo maisto“ požiūris į žemės ūkį, maisto gamybą ir gastronomiją remiasi 

maisto kokybės sąvoka, kurią galima apibūdinti trimis žodžiais: skanus (šviežias, kokybiškas, 

sezoninis maistas, kuris yra dalis vietos kultūros), švarus (gamyba ir vartojimas nekenkia nei 

aplinkai, nei gyvūnijai, nei pačiam žmogui) ir teisingas (prieinamos kainos vartotojams ir 

tinkamas atlygis gamintojams).  

Ne tik Europoje, bet ir JAV organizuojami judėjimai, skatinantys nepamiršti 

natūralaus maisto skonio ir besipriešinantys pramoninei žemdirbystei bei masinei maisto 

gamybai, kuri daro žalą ne tik mūsų sveikatai, bet ir aplinkai. Vyksta įvairūs renginiai ir 

seminarai, o reti patiekalai įtraukiami į specialų katalogą „Skonio arka“ (Ark of Taste). Jame 

smulkiai aprašyti patiekalai ir produktai, kuriems gresia išnykimas. Kiekviena „Lėtojo maisto“ 

judėjime dalyvaujanti šalis turi specialią mokslininkų ir maisto ekspertų komisiją, kuri sprendžia, 

ar produktas gali patekti į katalogą.  

Organizacija taip pat turi savo leidyklą Slow Food Editor, leidžiančią vynų 

žinynus, žurnalus ir kitokią literatūrą lėtojo maisto temomis. Judėjimas inicijavo ir 

Gastronomijos mokslo universiteto įkūrimą. Slow Food jau tapo galinga gastronomine jėga ir 

šiandien vienija daugiau kaip 100 000 narių iš 150 pasaulio šalių. Judėjimo atstovai kas dveji 

metai Turine renkasi į pasaulinį maisto gamintojų asociacijos Terra Madre („Motina Žemė“) 

suvažiavimą.  

2010 m. vasario mėn. buvo įkurta ir lietuviška tarptautinės organizacijos Slow 

Food atstovybė – Slow Food Vilnius. Lėtasis maistas prieš greitą gyvenimą Reikės atsigręžti į 

natūralų, be cheminių medžiagų ir pesticidų užaugintą maistą. Genetiškai modifikuotas maistas 

nėra lėtas, taip pat ir maistas, kuriame yra konservantų ir dažiklių. Stenkitės valgyti vietos ir 

sezoninį maistą: vasarą – vaisius ir daržoves, žiemą – patiekalus iš produktų, išlaikytų 

tradiciniais rūkymo, troškinimo, marinavimo metodais.  

Natūralios kilmės maistas turi ryškų ir tikrą skonį bei kvapą, ir daug vertingųjų 

maistinių medžiagų. Apsipirkite turguje, o ne prekybos centruose. Skirkite pinigų geresniems ir 

kokybiškesniems produktams, nes dažniausiai būtent savo kaina jie ir išsiskiria iš masinės 

gamybos. Domėkitės, rinkitės, ragaukite, nes išprususiu valgytoju ne gimstama, o tampama. 

Prisiminkite močiutės gamintus patiekalus. Padenkite stalą ir valgykite su visa šeima. Eidami 

prie stalo, pamirškite darbo rūpesčius, mėgaukitės maistu ir bendravimu su artimais žmonėmis, 

kurie valgo drauge su jumis. Vietinių produktų vartojimo skatinimas yra naudingas ir geros 

kokybės maisto ištroškusiems valgytojams, ir jo gamintojams. Geras maistas bus nieko vertas, jei 

nebus, kas jį valgo. O reikliam vartotojui bus reikalingas kokybiško maisto gamintojas. Jie turi 

vienytis ir remti vieni kitus. 
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