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PARATHËNIE 

Materiali që keni në dorë u dedikohet të gjithë kandidatëve të interesuar për profesionin e 

kuzhinierit. Në këtë material nxënësve u jepen njohuri themelore për 8 koncepte të fushës së 

gastronomisë, gjegjësisht lëmisë së kuzhinës. 

Pjesa e materialit është marrë nga autorë e burime të ndryshme, si në internet po ashtu edhe përmes 

materialeve fizike. Kandidatët mund ta përdorin këtë material, pasi që kanë mungesë të literaturës 

adekuate për këto koncepte, materiali është i strukturuar sipas plan programit mësimor që kërkohet 

nga KKK. Për realizimin e mësimit të suksesshëm, një ndër parakushtet themelore që duhet ti ketë 

nxënësi, është puna praktika në kabinet adekuat – kuzhina,  hapësirë për punë me kompjuter, 

paralelisht me zhvillimin e njësive mësimore si dhe materiali i mbledhur nga trajnerët: Erodita 

Tatlixhi dhe Adnan Islami. 

Profesioni i kuzhinierit është ndër profesionet që më së shumti kërkon përkushtim. Kuzhinieri 

duhet të dijë që hapat kryesorë dhe më thelbësorë në përgatitjen dhe servimin e ushqimit janë 

entuziazmi, planifikimi, kujdesi dhe argëtimi. Paraprakisht duhet ti kemi të njohura disa gjëra të 

cilat janë bazë e kuzhinës. 

Ushqimi është një kompleks sendesh ushqimore të përbëra nga lëndë ushqimore që japin substanca 

të thjeshta (nutriente) të cilët shërbejnë si lëndë ndërtuese, vepruese dhe lëndë energjetike për 

nevojat e organizmit të njeriut të cilat i plotësojnë nevojat ditore. 
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HYRJE  

Ky doracak është hartuar në përkrahje të projektit të APRK-së në bashkëpunim me EYE për 

profesionin Kuzhinier për t’u ardhur në ndihmë kursantëve në qendrat profesionale për zhvillimin 

e mësimit teorik dhe praktik. Përvetësimi i këtij materiali u mundëson kursantëve të arrijnë njohuri 

të mjaftueshme teorike dhe praktike. Materiali është realizuar për t’i mbështetur dhe për t’u 

mundësuar atyre të futen në tregun e punës me kompetenca të bazuara në standardet ndërkombëtare 

për aftësim profesional.  

Struktura e ndërtimit të kurrikulës së kursit është modulare, me module mësimore teorike-praktike 

të orientuara në kompetencat e punës praktike të kuzhinierit.  

Zotërimi i njohurive të profesionit të kuzhinierit u jep mundësi personave që të jenë më konkurrues 

në tregun e punës, i ndihmon ata për të qenë më efikas në kryerjen e detyrave profesionale si dhe 

ndihmon në plotësimin e kërkesave që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Nëpërmjet përvojës 

praktike dhe me kualifikime të mëtutjeshme, kuzhinieri mund të përparojë duke kaluar faza të 

ndryshme profesionale si ndihmës kuzhinier, kuzhinier, shef (kuzhinier i kualifikuar), menaxher 

kuzhine/ turni.  

Kursi për “Kuzhinier” në vete përmban tetë module. Modulet të cilat do të mbahen brenda kohës 

së paraparë me rreth 330 orë mësimore janë si më poshtë:  

1. Bazat e profesionit të kuzhinës; 

2. Mbrojtja dhe siguria në punë; 

3. Përgatitja e asortimenteve me lëndë të para organike; 

4. Përgatitja e buljoneve dhe salcave; 

5. Përgatitja e antipastave dhe sallatave;   

6. Përgatitja e brumërave; 

7. Mishërat; 

8. Përgatitja e menysë. 
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OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME 

Në përfundim të kursit për kuzhinier, kursanti do të jetë i aftë të planifikoj, koordinoj, organizoj, 

përgatitë ushqim në vendet përkatëse gjithashtu të mirëmbajë mjetet e punës si dhe higjienën e 

kuzhinës dhe të kryej llogaritje të thjeshta ekonomike.  

Materiali i hartuar përmban disa aspekte kryesore që duhet të dijë një kuzhinier për nivel të parë, 

siç janë: rëndësia dhe njohja e mirë e produkteve ushqimore (vlerat ushqyese, përdorimi i tyre, 

rregullat e higjienës, etikës së punës etj.).  

Për kuzhinier do të shtjellohen si dhe do të aplikohen metodat më të reja. 

REZULTATET E PRITURA  

Kursantët të cilët e përfundojnë me sukses kursin për kuzhinier do të arrijnë rezultatet e 

mëposhtme: 

VLERËSIMI DHE ÇERTIFIKIMI  

Kandidatët vlerësohen nga trajnerët e kursit për çdo rezultat mësimorë që përmbahet në të gjitha 

modulet e kursit. Në përfundim të kursit, çdo kursant do t’i nënshtrohet dy provimeve 

përfundimtare:  

- Provimi teorik (nëpërmjet një testi me shkrim);  

- Provimi praktik (nëpërmjet një detyre praktike që integron modulet kryesore të kursit).  

Me përfundimin e suksesshëm të kursit për përpunimin e pemëve dhe perimeve, kursantit do t’i 

jepet një çertifikatë e njohur nga APRK, që i referohet nivelit të punonjësit të kualifikuar në këtë 

profesion e që është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. Kjo çertifikatë do të 

përmbajë listën e moduleve të përvetësuara nga kandidati, ndërsa rezultatet e arritura në modulet 

e veçanta dhe në provimet përfundimtare arkivohen në portofolin e kandidatit dhe përcillen në 

databazën elektronike.  

Për realizimin efektiv të kursit rekomandohet që ai të zhvillohet në kabinetet e Qendrës së 

Aftësimit Profesional (QAP).  

Ky kurs për Kuzhinier miratohet nga APRK/ MPMS. 
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 BAZAT E PROFESIONIT TE KUZHINËS 

Gatimi është definuar si një "proces kimik", ku bëhet përzierja e përbërësve, aplikimi dhe tërheqja 

e nxehtësisë, vendimmarrja, njohuritë teknike dhe aftësitë manipuluese. Në fazat më të përparuara 

ndodhë edhe një element i mëtejshëm - ai i krijimtarisë. Gatimi konsiderohet të jetë edhe një art 

dhe teknologji. 

Përgatitja e ushqimit është një term modern në gatimin profesional. Ajo tregon përgatitjen dhe 

gatimin. Ajo ndjek një model rrjedhës i cili fillon me blerje dhe të përzgjedhje te materialeve, 

trajtimin e tyre, përpunimin dhe prezantimin përfundimtar të pjatave të përgatitura për klientët, ku 

"shërbimi ushqimor" merr përsipër. Në frëngjisht, fjala kuzhinë nënkupton - artin e gatimit të 

gatimit të pjatave dhe pjatën e gatimit në të cilën ato përgatiten. 

Konsumatorët e sotëm të "kursimit të ushqimit" janë një komunitete qe kanë udhëtuar gjerësisht. 

Ata kanë një ekspozim të shtuar në ushqime dhe restorante të vendeve të tjera dhe kjo i ka nxitur 

ata që të kenë interes që këto kuzhina të jenë në dispozicion në shtëpi. Rezultati është shtimi në 

dyqanet ushqimore të ushqimeve të specializuara që më herë mund të kenë qenë  ‘të panjohura’. 

Interesi në rritje i publikut për grurë, bishtajore, peshk, perime dhe fruta, së bashku me një dëshirë 

për të zvogëluar konsumin e yndyrës së kafshëve, proteinave dhe natriumit kanë ndihmuar në 
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popullarizimin e gatimit ushqyes. Për më tepër, ato kanë nxitur ndryshime thelbësore në përgatitjen 

dhe prezantimin e ushqimeve tradicionale. 

Një mbrëmje për darkë në një restorant është bërë një formë argëtimi - një restorant është një 

destinacion ku njeriu mund të shijojë një përvojë cilësore. 

Për të siguruar këtë përvojë, një numër i gjërave shkojnë paralelisht. Në pjesën e përparme të 

shtëpisë, është menaxheri dhe ekipi i tij që ofrojnë shërbim të `patëmetë` (pa të meta) në një 

ambient të bukur dhe të përshtatshëm të restorantit, por figura më e rëndësishme është kuzhinieri 

që me brigadën e tij të stafit është duke gatuar ushqim të shijshëm për të kënaqur çdo qiellzë. 

Megjithëse gatimi dikur është konsideruar si një punë më pak e dëshirueshme, sot kuzhinierët janë 

një racë e re e respektuar, madje edhe e admiruar, për aftësitë e tyre, zejtari dhe madje edhe artin. 

Disa kuzhinier kanë marrë aq shumë mbulim shtypi sa që emrat e tyre janë fjalë shtëpiake. 

Lartësimi i statusit të kuzhinierit ndihmon në tërheqjen e njerëzve të ndritshëm dhe të talentuar në 

industri. 

 

1.1. Historia kulinare  

Historia e kuzhinës na merr përsëri në kohërat kur njeriu zbuloi për herë të parë përdorimin e 

zjarrit. Kjo epokë duke zbuluar zjarrin solli përsosjen e njerëzimit në të gjithë sferën e jetës. 

Ndikimi më i madh u ndje në përgatitjen e ushqimit të gatuar i cili përfundimisht ndër shekuj tani 

është maturuar në një shkencë të plotë. 

Historia e gatimit është padyshim aq e vjetër sa vetë njerëzimi. Më herët, njerëzit ishin mësuar më 

shumë me përgatitjen e ushqimit në vendet dhe rajonet ku jetonin, por me kalimin e kohës dhe 

udhëtimin duke u bërë një pjesë integrale e mënyrës së jetesës, zakonet e ngrënies kanë ndryshuar 

me shpejtësi. 

Historia e kuzhinës mund të vërehet se ka qenë e ndikuar nga faktorët e mëposhtëm, që të gjithë 

kanë kontribuar në zhvillimin e kuzhinës moderne si:  

• Zbulimi aksidental i zjarrit; 

• Origjina e metodave të thjeshta të gatimit; 

• Shpikja e pajisjeve të thjeshta të gatimit; 

• Ndikimet gjeografike dhe rritja e kuzhinave rajonale; 
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• Kuzhinat rajonale. 

 

1.2. Origjina e profesionalizimit të kuzhinës  

Profesionalizmi i gatimit erdhi me përpjekjet e disa kuzhinierëve evropian të njohur si: Escoffier, 

Brillat Savarin & Paul Bocuse. Të gjithë ata shkruan disa libra dhe ndihmuan në krijimin e një 

organizimi të duhur të kuzhinës kontinentale. Paul Bocuse gjithashtu vlerësohet me krijimin e 

kuzhinës Nouvelle. Escoffier formuloi `Partie System` të organizatës së stafit të kuzhinës dhe 

gjithashtu klasifikoi aksione dhe salca të cilat janë themeli i gatimit kontinental. Kuzhina franceze 

u klasifikua gjithashtu nga këta kuzhinierë. Qëllimi i këtij klasifikimi ishte të bënte më të lehtë 

studimin dhe rafinimin e kuzhinës dhe gjithashtu sigurimin e një mjeti trajnimi për kuzhinierë në 

këto zona. Në fakt, çdo kuzhinë kombëtare mund të klasifikohet sipas kësaj metode të identifikimit 

të përbërësve të ndryshëm të saj. 

Klasifikimi i të gjitha kuzhinave kombëtare është si më poshtë: 

• Kuzhina ekzotike dhe e klasit të lartë (Haute Cuisine), 

• Kuzhinat rajonale (Provincial Cuisine), 

• Kuzhina e klasës së mesme (Bourgeoise Cuisine), 

• Kuzhina moderne ose e re (Nouvelle Cuisine). 

Kjo është një risi moderne që eliminon përdorimin e sendeve me kalori të lartë në meny. Theksi 

është vendosur në ushqimet e parafabrikuara dhe të dekoruara. Pllakat qeramike të zeza, përdoren 

për të krijuar një kontrast të mirë ngjyrash dhe e bëjnë ushqimin më të paraqitshëm. Origjina e 

kësaj kuzhine i atribuohet Paul Bocuse. Sidoqoftë, termi i thjeshtë nënkupton "Kuzhina e Re", 

ideja që i përshtatet nevojave moderne të ushqimeve me kalori të ulët që janë të mira për sistemin 

kardio-vaskular të trupit të njeriut. Kuzhina i përgjigjet nevojave të brezit modern, i cili është 

shumë i vetëdijshëm për shëndetin. 

1.3. Shkathtësitë e buta 

Zhvillimi i karrierës është një rrugëtim i gjatë, një proces i vazhdueshëm, i cili duhet të ndihmojë 

të rinjtë, por edhe çdo individ në çdo moshë dhe kohë të organizojë dijet dhe t’i përdorë ato në 
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mënyrë efikase për të njohur botën e punës dhe për të zënë me sukses vendin e tij në këtë botë. Në 

përpjekjen tuaj për t’u paraqitur dhe për të zënë vend në tregun e punës, do t’ju duhet të shkruani 

shumë letra: për të aplikuar, për të kërkuar informacion, për të falënderuar, ndoshta edhe për të 

refuzuar. 

Komunikimi dhe bashkëpunimi gjatë punës 

Komunikimi është transferim (këmbim) i informatave ndërmjet personave (gjithë herë janë 

dërguesi dhe marrësi i informatave). Ne komunikojmë me të tjerët me qëllim që të këmbejmë 

informacione, bartjen e përvojave, shprehjen e mendimeve, shprehjen e ndjenjave, shprehjen e 

emocioneve, shprehjen e dëshirave, shprehjen e botëkuptimeve tona, shprehjen e nevojave, etj.  

Llojet e komunikimit janë: 

- Komunikimi verbal (direkt) - mundësohet nga gjuha dhe fjala. Me këtë kuptojmë dhënien 

e mesazhit me anë të fjalës. Me anë të fjalës së folur e të shkruar hyjmë në kontakt me ata që 

na perimetrojnë (rrethojnë). Të flasësh, do të thotë të dish, të dëgjosh e ti bësh të tjerët të të 

dëgjojnë. Të dish të flasësh është çështje cilësie dhe jo sasie, për këtë është i nevojshëm 

shpirti, maturia, thjeshtësia, inteligjenca, gatishmëria dhe zëri. Gjatë komunikimit verbal 

paqartësitë dhe keqkuptimet mund të sqarohen shumë shpejt, është i mundshëm reagimi i të 

dy anëve, mund të zhvilloni ide të reja, krijon kontakte ndër njerëzore. 

- Komunikimi jo verbal - shprehja e fytyrës (pasqyrë e emocioneve), gjuha e trupit, kontakti 

me sy, paraqitja (veshja, qëndrimi, etj.). 

Curriculum Vitae - CV 

CV që rrjedh nga fjala Latine Curriculum Vitae, është dokument i cili kërkohet nga ana e 

punëdhënësve gjatë kohës së aplikimit për punë ose nga ana e institucioneve tjera të cilat janë të 

interesuara për profilin tuaj profesional. Ky dokument në vete përmban rrjedhën e disa veprimeve 

tuaja në disa aspekte si edukimi, përvoja në punë, përvoja në praktika të ndryshme, kurse të 

ndryshme, njohja e gjuhëve të huaja, njohuri kompjuterike etj. Me rëndësi, gjithashtu, është të 

theksohet se është një formë e standardizuar që quhet Europass CV, e cila përdoret për të përpiluar 

një CV. Qëllimi kryesorë është paraqitja e qartë e informatave, organizimi i tyre në një strukturë 

dhe radhitje të pranueshme e cila do ta nxisë vrojtuesin që ta shohë të tërën, ose së paku informatat 

të cilat janë të rëndësishme për vendin që aplikohet.  
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CV-ja e një personi, krahasuar me letrën e motivimit është më standarde, por nuk është e preferuar 

që të ishte komplet standarde. Kjo nënkupton, nëse një vend pune dallon dukshëm nga një vend 

tjetër dhe secili nga ato kërkon njohuri ose përvoja tjera nga ju, atëherë më mirë është që pozitën 

e pjesëve të CV-së të e ndërroni varësisht se cila pjesë është më e rëndësishme për cilin vend pune. 

Letër motivimi 

Për të shkruar një letër motivuese në mënyrë të suksesshme fillimisht ju duhet të hulumtoni 

kompaninë të cilës ia drejtoni. Të njihni me shërbimet/produktet e saj, fushën në të cilën operon, 

të njihni tregun e saj dhe atë se çfarë kërkon ajo. 

Në paragrafin vijues ju duhet të filloni me veten tuaj. Flisni për ju, por në kontekstin e arritjeve, 

edukimit, përvojës dhe aftësive. Shtoni dhe aktivitetet tuaja. Zakonisht letra motivuese është 

dokument bashkangjitës me CV-në. Është me rëndësi të cekni pse ju mendoni se jeni personi i 

duhur për atë pozitë në të cilën aplikoni. Ky është elementi qendror i letrës motivuese. Nëse 

aplikoni për vende të ndryshme pune ky element preferohet të ndryshohet varësisht prej natyrës së 

punës. 

Pesë këshilla se si të përpiloni një letër motivuese: 

• Tregoni entuziazmin tuaj; 

• Personalizoni letrën motivuese; 

• Prezantoni aftësitë tuaja; 

• Qëndroni në kontekst; 

• Mos ekzagjeroni. 

Përgatitja për intervistë pune: 

• Kërko informacione për historikun e kompanisë në të cilin aplikoni për punësim; 

• Krahasoni aftësitë dhe kualifikimet tuaja me kërkesat e vendit të punës; 

• Planifikoni çfarë të vishni - kostumet e zakonshme pa ngjyra të hapura janë të preferueshme, 

jini formal, sigurohuni të keni kostume të hekurosura, veshje të pastër dhe të thjeshtë; 

• Planifikoni çfarë të sillni; 

• Kopje shtesë të CV-së tuaj në cilësi të mirë letre, një listë referencash, të dhëna të cilat janë 

të nevojshme në plotësimin e aplikacionit tuaj, një portofolio të përvojës suaj; 

• Kushtoni rëndësi komunikimit jo verbal. 
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Çfarë nuk duhet të bëni gjatë një intervistë për punë: 

• Mos u vononi. Planifikoni të arrini 10-15 minuta më herët; 

• Mos pini duhan apo përtypni çamçakëz gjatë intervistës. 

• Mos i ngjiteni shumë lartë dhe mbivlerësoni kualifikimet tuaja, apo gënjeni.  

• Punëdhënësit shumë shpesh kërkojnë dëshmi për datat e punësimit, pagat etj. 

• Mos e kritikoni punëdhënësin e mëparshëm. 

• Mos flisni për rrogë deri në procesin e punësimit.  

 

1.4. Karriera në shërbimin e ushqimit  

Kjo është një kohë emocionuese për të filluar një karrierë në shërbimin e ushqimit. Interesimi për 

ngrënie dhe kurioziteti për ushqime të reja janë më të mëdha se kurrë. Më shumë restorante të reja 

hapen çdo vit. Shumë restorante janë të zënë çdo natë dhe zinxhirët e restoranteve numërojnë në 

korporatat më të mëdha të vendit. Kuzhinieri, i konsideruar dikur një shërbëtor i vendit, tani 

respektohet si një artist dhe mjeshtër i aftë. 

Rritja e industrisë së shërbimeve ushqimore krijon një kërkesë për mijëra njerëz të aftë çdo vit. 

Shumë njerëz tërhiqen nga një karrierë që është sfiduese dhe emocionuese dhe, mbi të gjitha, ofron 

mundësinë për të gjetur kënaqësi të vërtetë për të bërë një punë të mirë. 

Përfundim 

Gatuesit kanë arritur një status të famshëm për shkak të rëndësisë së ushqimit. Gatimi është kthyer 

në një karrierë fitimprurëse dhe shumë njerëz po aspirojnë të bëhen kuzhinierë sot. 

Përmbledhje 

Industria ushqimore është një nga industritë e rëndësishme që siguron punësim për njerëzit. Ka 

pasur një ndryshim të madh në perceptimin e njerëzve ndaj kësaj industrie dhe kuzhinierëve për 

një periudhë kohore. Njerëz si Escoffier, Brillat Savarin dhe Paul Bocuse i atribuohen krijimit të 

gatimit modern, përmes përpjekjeve të tyre për të sjellë profesionalizëm në këtë fushë. Të gjitha 

përpjekjet e tilla kanë treguar shpërblimet e tyre, kuzhinierët janë bërë të njohur dhe të nderuar për 

talentin e tyre dhe gjithashtu janë shumë të paguar për aftësitë e tyre gastronomike dhe krijuese. 
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1.5. Organizimi i Kuzhinës  

Kuzhina funksionon si një zonë mbështetëse për çdo prizë siç është restoranti ose kafeja etj. 

Ekzistojnë funksione të ndryshme që duhet të kryhen nga ekipet e kuzhinës për të siguruar që 

qëndrueshmëria të ruhet në përgatitjen e ushqimit. Sa herë që servohet e njëjta gjellë duhet të 

shijojë të njëjtën, të duket e njëjtë dhe të jetë me të njëjtën sasi. Kjo kërkon shumë përpjekje dhe 

një brigadë efikase të kuzhinës. Përgjegjësitë janë shkaktuar për secilin dhe çdo person të brigadës. 

Një kuzhinier ka shumë role për të luajtur menjëherë nga një menaxher tek një këshilltar strategjik 

për restorantin. Fillimisht roli i një kuzhinieri u zhvendos në zonën e pasme te restoranteve, por 

tani gjithnjë e më shumë restorante kanë kuzhinier yje, të cilët janë të aftë të tërheqin klientë. 

Baza e organizimit të kuzhinës 

Qëllimi i organizimit të kuzhinës është caktimi ose alokimi i detyrave në mënyrë që ato të bëhen 

në mënyrë efikase dhe të duhur, dhe të gjithë punëtorët e dinë se cilat janë përgjegjësitë e tyre. 

Mënyra e organizimit të një kuzhine varet nga disa faktorë: 

 Menyja; 

 Llojet e pjatave që do të prodhohen, përcaktojnë qartë punët që duhet të bëhen. Menyja 

është, në të vërtetë, baza e tërë operacionit; 

 Lloji i themelimit. 

Llojet kryesore të institucioneve të shërbimeve ushqimore janë si më poshtë: 

 Hotele; 

 Kuzhinat institucionale; 

 Shkollat; 

 Spitalet, shtëpitë e pleqve dhe institucionet e tjera të kujdesit shëndetësor; 

 Punëtorët e drekave; 

 Ushqim ajror; 

 Shërbimi ushqimor ushtarak; 

 Institucionet korrektuese; 

 Shërbime hotelieri dhe bankete; 

 Restorante të ushqimit të shpejtë; 

 Kryerja ose lehtësimi i objekteve ushqimore; 
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 Restorante me shërbim të plotë. 

Madhësia e operacionit-veprimit 

 Numri i klientëve dhe vëllimi i ushqimit të shërbyer; 

 Objektet fizike, përfshirë pajisjet në përdorim. 

Kjo varet nga natyra unike e vetë operacionit, d.m.th nëse hoteli është i madh me shumë dyqane 

që shërbejnë lloje të ndryshme të kuzhinave, atëherë bëhet e domosdoshme të keni një kuzhinë me 

një numër të madh gatimesh të aftë, secila duke kryer një funksion të veçantë. Në operacione më 

të vogla është zakonisht normale të keni disa gatues të aftë që mund të kryejnë të gjitha funksionet. 

 

1.6. Organizimi i stafit të kuzhinës 

Koncepti i shumë-aftësive është duke u rritur në kuzhina. Brigadat e mëdha të kuzhinës po 

zëvendësohen nga ekipe më të vogla të personelit shumë të aftë dhe të paguar mirë. Nga një 

këndvështrim thjesht teorik, organizimi i stafit të kuzhinës mund të jetë sipas dy metodave të 

ndryshme të rregullimit të stafit. 

Brigada Klasike 

Siç e mësuat më parë në këtë kapitull, një nga arritjet e rëndësishme të Escoffier ishte riorganizimi 

i kuzhinës. Ky riorganizim ndau kuzhinën në departamente, ose stacione, bazuar në llojet e 

ushqimeve të prodhuara. Një kuzhinier stacioni u vu në krye të secilit departament. Në një 

operacion të vogël, kuzhinieri i stacionit mund të jetë punëtori i vetëm në departament. Por në një 

kuzhinë të madhe, çdo kuzhinier stacioni mund të ketë disa ndihmës. 

Ky sistem, me shumë ndryshime, përdoret akoma edhe sot, veçanërisht në hotele të mëdha me 

lloje tradicionale të shërbimit ushqimor. Pozicionet kryesore janë si më poshtë: 

Shef 

Kuzhinieri është personi përgjegjës i kuzhinës. Në institucione të mëdha, ky person ka titullin 

kuzhinier ekzekutiv. Kuzhinieri ekzekutiv është një menaxher i cili është përgjegjës për të gjitha 

aspektet e prodhimit të ushqimit, përfshirë planifikimin e menysë, blerjen, koston, planifikimin e  

orareve të punës, punësimin dhe trajnimin. 
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Kuzhina  

Nëse një operacion i shërbimit ushqimor është i madh, me shumë departamente (për shembull, një 

dhomë ngrënie zyrtare, një dhomë ngrënie të rastësishme dhe një departament ushqimi), ose nëse 

ka disa njësi në vende të ndryshme, çdo kuzhinë mund të ketë një kuzhinier de-kuzhinë. Kuzhinieri 

i kuzhinës i raporton kuzhinës ekzekutive. 

Chef Sous 

Kuzhinieri sous (soo shef) është drejtpërdrejt i ngarkuar me prodhimin dhe punon si ndihmës i 

kuzhinerit ekzekutiv ose kuzhinier i kuzhinës. (Fjala "sous" është frëngjisht për "nën".)  

Chef / Chef De Partie (CDP) 

Kuzhinierët e stacionit, ose chef de partie, janë përgjegjës për fusha të veçanta të prodhimit.  

Më poshtë janë kuzhinierët më të rëndësishëm të stacionit. 

- Kuzhinieri me salcë, ose më i freskëti (ashtu-shiko), përgatitë salca, thelpinj, dhe ushqime 

sautesh për t’u porositur. Kjo zakonisht është pozicioni më i lartë i të gjitha stacioneve. 

- Gatues peshku ose poissonier përgatitë pjatat e peshkut.  

- Gatues perimesh, ose entremetier - përgatitë perime, supa, niseshte dhe vezë. Kuzhinat e mëdha 

mund t'i ndajnë këto detyra në mesin e kuzhinës së perimeve, kuzhinës së skuqur dhe kuzhinës 

së supës. 

- Kuzhinieri i pjekur, ose rôtisseur (ro-tee-sur) - përgatitë mishin e pjekur dhe të gërshetuar, si 

dhe mishin e tyre të lëngshëm dhe ushqimet e tyre për t’i porositur. Një kuzhinë e madhe mund 

të ketë një kuzhinier të veçantë broker, ose grillardin (gree-ardan), për të trajtuar artikujt e 

përbërë. Kuzhina e zjarrduruesve mund të përgatisë gjithashtu mish dhe peshk të skuqur thellë. 

- Kuzhiniere e sallatave - është përgjegjës për ushqimet e ftohta, përfshirë sallatat dhe dresingat 

apo salcat, petët, të ftohtë dhe ushqimet fingerfood. 

- Kuzhinieri për pasta, ose pâtissier (pa-tees-syay) - përgatitë pasta dhe ëmbëlsira. 

- Kuzhinier lëkundës ose një turne (Toor-nawn) - një kuzhinë lehtësimi, zëvendëson kokat e tjera 

të stacionit. 

- Ekspeditori, ose abazioni (ah-bwa-yer) - pranon urdhra nga kamerierët dhe i kalon ato tek 

kuzhinierët në linjë. Ekspeditori gjithashtu bën thirrje që kufijtë të përfundohen dhe të vendosen 
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në kohën e duhur dhe inspekton çdo pjatë përpara se ta kalojë atë në stafin e dhomës së ngrënies. 

Në shumë restorante, kjo përbërje merret nga kryekuzhinieri ose kuzhinieri i pastër. 

1.6.1. Kuzhinierët dhe asistentët 

Kuzhinierët dhe asistentët në secilin stacion ose departament ndihmojnë për detyrat që u janë 

caktuar atyre. Për shembull, kuzhinieri ndihmës i perimeve mund të lajë, qëroj dhe zbukurojë 

perime. 

Asistentët me përvojë, mund të promovohen në kuzhinierë stacionesh të caktuara gatimi. 

Përgjegjësitë e Brigadës së Kuzhinës 

Përgjegjësitë e Kuzhinierit Ekzekutiv: 

 Përgjegjës për funksionimin e gjithanshëm të qetë të zonave të prodhimit të ushqimit; 

 Hartimi i menysë; 

 Këshillë për blerjen e pajisjeve dhe lëndëve të para; 

 Përgjegjës për planifikimin e ngjarjeve; 

 Aftësi të mira ndër personale për të bashkëvepruar me klientët dhe mysafirët; 

 Planifikimi, koordinimi, buxhetimi, kontrolli. 

Përgjegjësitë e Chef Sous: 

 Në mungesë të një Shefi Ekzekutiv, ai është përgjegjës për të gjitha fushat e prodhimit të 

ushqimit; 

 Bllokimi; 

 Kostoja e ushqimit; 

 Përgatitja e listave të detyrave; 

 Trajnimi i stafit; 

 Higjiena dhe kanalizimet; 

 Standardizimi dhe kontrolli i cilësisë; 

 Përgjegjësitë e kuzhinierëve të tjerë; 

 Funksionimi i qetë i zonave të tyre; 

 Ruajtja e kostos dhe cilësisë së ushqimit. 
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Gastronomia gjithmonë ka nevojë për kuzhinier të suksesshëm dhe suksesi i tyre varet shumë nga 

niveli i aftësive dhe përvojës profesionale. 

 

Fig. 1.  Struktura hierarkike profesionale në kuzhinieri 



18 
 

1.6.2. Shkathtësitë mbikëqyrëse 

Kreu i një kuzhine të shërbimit ushqimorë, qoftë ai kuzhinier ekzekutiv, kryekuzhinier, kuzhinier 

pune, apo drejtor dietik, duhet të ketë aftësi menaxhuese dhe mbikëqyrëse, si dhe një njohuri të 

plotë të prodhimit të ushqimit. Pozicionet e lidershipit kërkojnë një individ i cili: 

 Kupton organizimin dhe motivimin e njerëzve; 

 Planifikimi i menysë dhe procedurat e prodhimit; 

 Kontrolli i kostove dhe menaxhimi i buxheteve; 

 Blerja e furnizimeve dhe pajisjeve ushqimore; 

 Udhëzoni punëtorët; 

 Cilësia e kontrollit; 

 Gatuesit janë shtylla kurrizore; 

 Ata kryejnë prodhimin aktual të ushqimit; 

 Ata duhet të kenë njohuri dhe përvojë në teknikat e gatimit; 

 Funksiononi mirë, koordinoni. 

Niveli i hyrjes 

 Nuk ka aftësi ose përvojë të veçantë; 

 Ndërsa rriten njohuritë dhe përvoja, u jepen detyra komplekse duke i bërë ata kuzhinier 

të aftë; 

 Aktualisht, shumë gatues janë diplomuar të një ose më shumë viteve nga shkollat e 

gatimit. 

Qëndrimet dhe sjellja në kuzhinë 

Qëndrimet janë më të rëndësishme se aftësitë, sepse një qëndrim i mirë ju ndihmon të mësoni jo 

vetëm aftësi, por edhe të vazhdoni dhe tejkaloni shumë vështirësi. 

Qëndrimi pozitiv drejt punës 

• Pëlqeni gatimin dhe dëshironi ta bëni mirë; 

• Kënaqësia vjen nga kënaqësia për të bërë mirë punën tuaj; 

• Gatuaj me një qëndrim pozitiv, funksiononi shpejt, me efikasitet, mjeshtëri dhe siguri. 

 



19 
 

Fuqia e qëndrimit 

• Shërbimi ushqimorë kërkon qëndrueshmëri fizike dhe mendore, shëndet të mirë dhe një 

gatishmëri për të punuar shumë; 

• Mund të jeni duke punuar në mbrëmje dhe fundjavë, kur të gjithë të tjerët janë duke luajtur. 

Aftësia për të punuar me njerëzit 

• Puna e shërbimit ushqimorë është punë ekipore; 

• Nuk mund të lejoni që problemet e egos, xhelozia e vogël, rivalitetet e departamenteve dhe 

ndjenjat ndaj njerëzve të tjerë të ndikojnë në punën tuaj; 

• Vetëkontrolli vlerësohet më shumë sot. 

Prirja për të mësuar 

• Ka më shumë për të mësuar rreth gatimit sesa do të mësoni në një kohë të caktuar të jetës; 

• Kuzhinierët më të mëdhenj në botë janë të parët që pranojnë se kanë më shumë për të mësuar. 

Një gamë e plotë e aftësive 

• Shumica e njerëzve që bëhen gatues profesionistë e bëjnë këtë sepse u pëlqen të gatuajnë; 

• Për të qenë i suksesshëm, një kuzhinier duhet të kuptojë dhe menaxhojë koston e ushqimit, 

inventarin dhe çështje të tjera financiare. 

Përvoja 

• Një nga kuzhinierët tanë më të respektuar ka thënë, "ju me të vërtetë nuk dini si të gatuani një 

pjatë derisa ta keni bërë atë një mijë herë; 

• Nëse doni të bëheni kuzhinier i realizuar, ju duhet praktikë, praktikë dhe më shumë praktikë. 

Përkushtimi ndaj cilësisë 

• I vetmi dallim që ia vlen të bëhet është midis ushqimit të përgatitur mirë dhe ushqimit të 

përgatitur dobët; 

• Ka hamburgerë dhe patate të skuqura të gatuara mirë, dhe ka hamburgerë dhe patate të skuqura 

gatuara dobët; 

• Pavarësisht nëse punoni në një restorant të zbukuruar, një dyqan të shpejtë të ushqimit, një 

kafene në kolegj ose një shtëpi hotelieri, mund ta bëni punën tuaj mirë apo jo. Zgjedhja është e 

juaja. 
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Kuptimi i mirë i bazave 

• Eksperimentimi dhe inovacioni në gatim janë rendi i ditës; 

• Kuzhinierët që duken se janë më revolucionarë janë të parët që insistojnë në rëndësinë e bazës 

së fortë në teknikat themelore dhe metodat klasike; 

• Për të inovuar, duhet të dini se ku të filloni; 

• Për fillestarin, njohja e bazave do t'ju ndihmojë të përfitoni më mirë nga përvoja juaj. 

Përfundim 

Kuzhina e përbërë kështu e bën atë për një funksionim efikas. Fuqia e çdo prize është stafi i saj 

dhe ndërveprimi midis tyre. Kuzhina dhe stafi i shërbimit së bashku duhet të jenë të koordinuar 

mirë për të arritur rezultatet e dëshiruara. Një kuzhinier me qëndrimin e duhur mund të kapërcejë 

të gjitha problemet dhe të përmbushë qëllimet e përcaktuara nga menaxhmenti. 

Shtrirja për përparim në karrierë është e gjerë për çdo kuzhinier që aspiron. Praktika e bën të 

përsosur. Kuzhinieri i ri duhet të praktikojë shumë për t'u bërë i përsosur në aftësitë e tij, të mësojë 

dhe të kuptojë mirë bazat, të zbatojë njohuritë e mësuara me kreativitet. 

Përmbledhje 

Kuzhinieri vesh kapele të ndryshme, nga një administrator e deri tek një menaxher. Shkathtësitë e 

përfshira janë aftësi të buta dhe menaxhimi i njerëzve. Ndonjëherë kuzhinieri duhet të bëhet një 

zgjidhës problemi dhe të trajtojë situata emergjente në kuzhina. Ndonjëherë njerëzit humbasin 

qetësinë dhe krijojnë situata, të cilat duhet të trajtohen me delikatesë nga kuzhinieri. Kurdo që 

kërkohet, gjatë orarit të ngarkuar ose gjatë krizës së fuqisë punëtore, kuzhinierët e moshuar 

gjithashtu duhet të tërheqin mëngët lart dhe të bashkohen me stafin e nivelit të ulët. Kjo sugjeron 

që kuzhinierët duhet të kenë një qëndrim të duhur dhe të jenë në gjendje të mendojnë në gishtërinjtë 

e tyre kur të krijohen situata. 
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1.7. Struktura e përgjithshme ndërtimore e mjediseve të punës së kuzhinës   

Muret e kuzhinës duhet të jenë të veshur me pllaka deri në 2m lartësi, për të evituar kontaminimet 

e ajrit dhe krijimin e mykut . Ndriçimi të jetë i plotë dhe mundësisht natyror. Kuzhina duhet të ketë 

termoizolim dhe hidroizolim. Dyshemeja duhet të jetë e përbërë nga materiali jo rrëshqitës  dhe që 

pastrohet lehtë (pa pore). Ndërtimi i mjedisit klasifikohet në disa grupe. Së pari krijohet hapësira 

adekuate për ruajtjen e lëndëve të para (depot, magazinat, dhomat, frigoriferët, raftet etj.). Grupi 

tjetër i takon mjedisit të parapërgatitjes së produkteve të mishit, peshkut, perimeve dhe frutave. 

Pastaj është mjedisi për gatim e cila ndahet në dy zona: zona e nxehtë e kuzhinës ku bëhet gatimi 

i ushqimit që ka të bëjë me zierje, pjekje dhe skuqje. Dhe zona e ftohët ku përgatiten pemët dhe 

perimet ku bëjnë pjesë tavolinat. 
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Mjediset për larje dhe pastrim të mjeteve të punës dhe lëndëve të para 

Kuzhina duhet të jetë e pajisur me pajisje adekuate, si lavapjatë, enëlarëse si dhe një depo e vogël 

për vendosjen e produkteve higjienikë për pastrim e cila duhet të jetë e veçantë në mënyrë që mos 

të përzihen me produkte ushqimore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pajisjet e kuzhinës  

Pajisjet e kuzhinës ndahen në dy ndarje të mëdha:  

1.  Pajisje të mëdha të cilat përbëhen nga aparaturat: 

a. Ngrohëse; 

b. Ftohëse; 

c. Mekanike. 

2.  Pajisje të vogla të cilat përbëhen nga: 

a. Enë kuzhine; 

b. Thika;  

c. Vegla të kuzhinës;  

d. Materiale;  

e. Stampa pastiçerie; 

f. termometër etj. 
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Fig. 1. Pajisjet ngrohëse 
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Fig. 2. Pajisjet ftohëse (Frigorifer të ndryshëm, si ato për ekspozim të ushqimit dhe të mbyllura) 
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Fig. 1. Makinë për prerjen e proshutës      Fig. 2. Mikser për brum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Makinë për grirjen e mishit       
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      Fig. 1. Kapëse kuzhine        Fig. 2. Set enësh, si tela, kullojsa, garuzhdë 

 

 

   

  

 

 

     Fig. 3. Set lugësh prej druri Fig. 4. Set tengjeresh 

 

 

Fig. 5. Set thikash të ndryshme 
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Termometrat  

Ka disa lloje termometrash:  

• Digjital për furra  

Ky lloj termometri vendoset në ushqim në fillim të gatimit dhe lihet 

aty deri në fund. Ky termometër këshillohet të përdoret për mish të 

plotë, jo gjokse pa kocka.  

 

 

• Digjital të momentit  

Ky lloj termometri nuk duhet të rrijë gjatë gjithë kohës në ushqim. Ai 

e lexon temperaturën në moment për 15-20 sekonda. Ky lloj 

termometri mund të përdoret për ushqim të hollë si gjokse pule, 

hamburger, etj.   

  

 

• Digjital me sensor për lexim të momentit  

Ky lloj termometri nuk duhet të rrijë gjatë gjithë kohës në ushqim. Ai e 

lexon temperaturën në moment për 10 sekonda me anën e një sensori 

që ka në majë. 
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Pajisjet e mëdha  

Pajisjet e mëdha ndahen në dy grupe :   

a) Aparatura ngrohëse dhe 

b) Aparatura ftohëse 

Njësia qendrore (makina e kuzhinës). Vendoset në qendër të kuzhinës. Ajo përbëhet nga rrafshi i 

gatimit, që mund të përmbajë poshtë tij, një furrë ose një raft. Rrafshi i gatimit duhet të jetë i 

përshtatshëm për çdo tip gatimi nga zierja e ngadaltë deri tek flaka e lartë, prandaj duhet të ketë 

mundësinë e rregullimit të intensitetit të nxehtësisë. Sipër pajisjeve të mëdha, ventilimi i madh 

është i domosdoshëm të vendoset për ajrosjen e kuzhinës dhe thithjen e gazrave gjatë përgatitjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Njësia qendrore 
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1.7.1. Përdorimi i veglave kryesore të kuzhinës  

Gjatë përdorimit të thikave duhet pasur kujdes të shtuar, pasi që mund të prehemi. Thika mbahet 

në këtë mënyrë: gishti i madh i dorës së djathë rrinë mbi thikë ndërsa 4 gishtat tjerë mbështillen 

për mbajtës të thikës, gjatë prerjes dora shkon valë-valë në mënyrë që të kemi prerje të lehtë dhe 

efikase. 

Pas çdo pune të bërë gjithmonë pastrohet tavolina si dhe mjetet të cilat nuk nevojiten për përdorim 

të mëtutjeshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-2.  Mbajtja e thikës me dorë 
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Mprehja e thikave 

Mprehja e thikave bëhet në tri mënyra:  

1. Mënyra e parë - bëhet me limë të thjeshtë në mënyrë mekanike e 

cila vendoset mbi dërrasë për prerje ndërsa dora e majtë qëndron 

sipër saj kurse me të djathtën mprehët thika në të dy anët me 

kujdes në këtë mënyrë.  

 

 

2. Mënyra e dytë - mbahet thika dhe lima me dy duart dhe fillon 

mprehja prej anës së majtë, duke shkuar poshtë dhe prej anës 

djathtë prej së larti, poshtë.  

 

 

 

 

3. Kurse metoda e tretë - është më e avancuar, është pajisje elektrike 

e cila në mënyrë automatike e bënë mprehjen e thikave.   
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Përdorimi dhe mirëmbajtja e rendes së dorës 

Duhet shtuar kujdes gjatë përdorimit të rendes së dorës, sepse rendja ka thikat e mprehta dhe të 

vogla sidomos ato pa mbajtëse në të cilat mund të prehemi. Pas çdo përdorimi duhet të pastrohen 

menjëherë. 

 

 

 

 

 
 

Fig. Përdorimi i rendes së dorës 

1.7.2. Përdorimi i pajisjeve të punës në kuzhinë  

Temperaturat e sobave (stufave) furrës, skarës, frigoriferit si dhe shumë pajisjeve tjera është shumë 

me rëndësi. Secila nga pajisjet i kanë parametrat me kufi të cilat varen se për çka përdoren. Këto 

parametra rregullohen në mënyrë mekanike (me dorë) dhe digjitale. Zakonisht secila stufë e ka 

temperaturën min. 50°C - 300°C, furrat prej 50°C - 500°C, skara ka po të njëjtat temperatura, prej 

50°C - 300°C etj. 

Pllaka me induksion - krijon ngrohje të menjëhershme të tenxheres në të gjithë sipërfaqen e saj 

dhe pjesa tjetër e pllakës së gatimit mbetet e ftohtë. Pllaka me induksion ka mundësi të rregullojë 

në mënyrë elektronike temperaturën, lejon kursim të energjisë, eliminon  rrezikun e zjarrit (nuk 

ekziston flakë), ngrohja e ajrit është më e kufizuar, pastrimi i saj është i lehtë, sepse produktet që 

bien nuk karbonizohen. Ka kosto të lartë fillestare të 

impiantit, pra duhet të kemi në dispozicion sasi të madhe 

rrymë elektrike (për 6-vatra duhet rreth 20,000 wat). Nuk 

mund të përdorim enë gatimi tradicionale, duhet të 

përdoren enë me material të magnetizueshëm.  
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Përdorimi i skarës - Janë tri lloje të skarës: skarë me dru ose qymyr, skarë me gaz dhe skarë me 

rrymë.  

1. Skara me dru ose qymyr - përdoret në ambiente të 

hapura, është mënyrë e lehtë e përdorimit, së pari 

përgatiten drunjtë ose qymyri në vendin adekuat, ndizet 

zjarri dhe shtohet pjesa e skarës e cila është e përbërë prej 

telave të inoksit të cilat nuk ndryshken dhe janë të 

qëndrueshme ndaj zjarrit. Duhet të nxehet mirë, pastrohet 

nga hiri që lëshojnë drunjtë dhe qymyri, janë disa mjete 

si furça për pastrim të skarës e cila duhet të përdoret para 

dhe pas përdorimit të skarës. Lyhet skara me vaj ose 

dhjamë pastash, shtohet mishi i cili është i dedikuar për skarë. Në fund pas përfundimit të punës 

duhet fikur zjarri.   

 

2. Skara me gaz – është mënyrë më ekonomike e përdorimit, shkaku i 

kostos, kjo ka rregullatorët për temperaturë në mënyrë manuale (më 

shumë zjarr apo më pak, varësisht nga mënyra e pjekjes). Gjithmonë 

duhet pasur kujdes në mirëmbajtje, sepse ndikon në shijen e ushqimit 

dhe higjienës.  

 

3. Skara me rrymë – ka të njëjtat karakteristika si ajo me gaz, ka 

rregullator për temperaturën, duhet të jetë e pastër, kyçet dhe 

lihet të nxehet të arrijë temperaturën e dëshiruar, pastaj lyhet 

me vaj dhe vendoset mishi për pjekje. Teknikat e skarës janë 

të shumta, mirëpo më thelbësoret janë të rëndësishme, p.sh. 

mishi i kuq për skarë nuk duhet të jetë i marinuar pasi që digjet 

shumë shpejt, pasi që shtohet mishi në skarë duhet të lihet gradualisht të piqet jo të ndërrohet 

shpesh vetëm deri sa të nis lëngu të dalë në sipërfaqe.  
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Përdorimi i furrës   

Furrat tradicionale - mund ti vendosim nën rrafshin e gatimit (të cilat japin më pak rezultat në 

gatim) ose të instaluara më vete. Furrat tradicionale të pavarura (të instaluara më vete), 

funksionojnë me gaz ose me elektricitet. Këto të fundit janë më të përdorura.  

Këto furra janë të përbëra me dy termostat që kontrollojnë temperaturën e brendshme të furrës, 

njëri në pjesën e sipërme dhe tjetri në të poshtmen. Kërkon një kohë të gjatë para ngrohje (rreth 30 

min). Nuk mund të vendosim më shumë se një gatim përnjëherë për arsye të përzierjeve të aromave 

si dhe uljes së shpejtë të temperaturës që krijohet nga këto furra kanë sonda termike e që masin 

temperaturën në qendër të produktit .  

  

 

 

 

 

 

 

Fig.  Furra tradicionale 

 

Furra me termokonveksion  

Këto furra funksionojnë me gaz ose elektricitet. Temperatura e furrës rregullohet me anë të një 

termostati, gjithashtu ka një pajisje që lëshon avull për të parandaluar tharjen e produkteve.  

Ngrohje e shpejtë - Mundësia për të gatuar më shumë se një gatim njëherësh në sajë të madhësisë 

së saj, mos rënies së temperaturës dhe mundësisë të mos përzierjes së aromave.  

Nxjerrja dhe futja e produkteve është lehtësuar me përdorimin e mjeteve lëvizëse. Pjekja e mishit  

nuk arrin cilësinë në krahasim me furrat tradicionale. Brumërat nuk arrijnë vëllimin e duhur sepse 

sistemi i ajrosjes i than ato. 
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Fig. Furra me termokonveksion 

 

Furra me mikrovalë  

Është një aparat elektrik që përdor si sigurim energjie valët ultra të shkurtra. Ajo kryesisht përdoret 

për shkrirjen e produkteve të ngrira si dhe për ngrohjen e ushqimeve, pasi temperatura e saj arrinë 

deri në 100°C. Materiale që mund të përdorin në mikrovale janë: qelqi, porcelani, baltë e pjekur, 

plastika e fortë.  

Është furrë elektrike e prodhuar për herë të parë 20 vjet më parë e cila përdorë temperaturë 

relativisht të ulët dhe të njëtrajtshme për të gatuar ushqimet. Temperatura e gatimit është rreth 

100°C. Mundësia e gatimit në këtë furrë është vetëm me zierje me anë të avullit.   

Nuk preferohet shumë ngase përmban rreze ultraviolet (UV) dhe janë kancerogjene. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Mikrovalë 
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Fritezat  

Janë pajisje të përbëra nga enë të mbushura me vaj të cilat ngrohen me rezistenca elektrike ose me 

gaz. Temperaturat rregullohen me anë të termostatit. Ekzistojnë friteza të vendosura mbi një shtrat 

uji që ndihmon në mos karbonizimin e mbeturinave që depozitohen në fund duke mbajtur të pa 

ndryshueshëm cilësinë e vajit. Është një enë prej çeliku të paoksidueshëm me kapacitete nga 50-

250 l. E cila është e mbushur me vaj që qëndron në zierje të vazhdueshme. Ajo gjithashtu përmban 

edhe rrjeta në të cilat vendosim produktet që duam të skuqim. 

 

 

 

 

 

Fig. Friteza  

 

Banjo maria  

Është një pajisje e përbërë nga një çelik i paoksidueshëm i pajisur me një ose me shumë vaska 

banjo marie. Ngrohja e ujit bëhet nëpërmjet rezistencave dhe rregullohet nga 1 termostat. Kjo 

aparaturë është e përbërë nga një grup shpërndarësish uji si dhe nga një valvul shkarkuese. Banjo 

maria përdoret për të mbajtur të ngrohta ushqimet e gatuara. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Banjo mari 
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Përdorimi i Makinës grirëse të mishit   

Makinat për grirjen e mishit janë dy llojesh: makinë grirëse mekanike – me dorë, dhe industriale, 

me rrymë të madhësive të ndryshme, përdoren me kujdes të shtuar. Duhet ditur se mishi i cili është 

me eshtra nuk preferohet për makinat e lehta mekanike të grihet për shkak se mund të dëmtohet, 

prandaj preferohet mishi tul d.m.th pa eshtra. Pas çdo grirje të mishit futen dy-tri patate për 

pastrimin e makinës, pastaj bëhet larja e makinës. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1-2 Makina grirëse për mish 
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2. MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË  

Rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. Duhet të kemi parasysh që gjithmonë  

ekzistojnë rreziqe në vendin ku punojmë, gjithmonë duhet të jemi të gatshëm për parandalimin e 

tyre. Siguria dhe shëndeti në ambientet e punës vazhdon të jetë një nga temat kryesore të kronikës, 

duke na sjellë në vëmendje rëndësinë e respektimit të normave të sigurisë dhe informimin 

profesional të punëmarrësve, për të shmangur me efikasitet incidentet e mundshme që mund t’i 

kanosen atyre gjatë ushtrimit të detyrës. 

 

 

 

 

 

Ambienti i sigurt i punës nënkupton:  

- Nivelin e lartë të masave të ndërmarra për parandalimin e aksidenteve; 

- Aksidentet që për pak sa nuk kanë ndodhur analizohen për të siguruar masa mbrojtëse para 

se të ndodhë aksidenti i vërtetë;  

- Helmimi parandalohet me përdorimin dhe manovrimin e drejtë të kemikaleve;  

- Operatorë të udhëzuar mirë dhe punëtorë me aftësi; 

- Siguri në planifikimin dhe kryerjen e punëve.  

Ambienti i shëndoshë i punës nënkupton:  

- Të respektohen të gjithë kufijtë për kemikale, zhurmë dhe vibracione; 

- Sëmundjet e mbingarkesës së muskujve skeletorë parandalohen me planifikim dhe kryerje 

të sigurt të punëve; 

- Faktorët e rrezikut psiko-social të mbahen nën vëzhgim dhe masat duhet të merren edhe nëse 

shohim situate të rrezikshme; 

- Një kombinim sy hapur prek disa burime; 
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- Puna e rëndë fizike është zëvendësuar me punën të cilën e kryejnë makina teknike ndihmëse 

dhe me zvogëlim të punës me dorë; 

- Kemikalet e dëmshme janë zëvendësuar me kemikale dhe substanca më pak të rrezikshme. 

Monitorimi i hapësirës së punës me frekuencë të mjaftueshme për të identifikuar rreziqet 

potenciale për shëndetin. 

Profesionalizmi është një qëndrim që pasqyron krenarinë në cilësinë e punës suaj.  Një nga mënyrat 

më të rëndësishme për të demonstruar krenari profesionale është në fushën e kanalizimeve dhe 

sigurisë. Krenaria në cilësi reflektohet në pamjen tuaj dhe zakonet e punës. Higjiena e dobët, 

rregullimi i dobët dhe kujdesi personal dhe zakonet e ngadalta të punës nuk janë asgjë për të cilën 

të krenoheni. Edhe më e rëndësishme, kanalizimet e dobëta dhe siguria mund të kushtojnë shumë 

para. Procedurat e dobëta të trajtimit të ushqimit dhe enët e papastra shkaktojnë sëmundje, klientë 

të pakënaqur, madje edhe gjobitje, thirrje dhe padi. Prishja e ushqimit rrit kostot e ushqimit.  

Siguria e dobët e kuzhinës rezulton në dëmtime, fatura mjekësore dhe ditë të humbura pune. Më 

në fund, zakonet e dobëta të kanalizimeve dhe të sigurisë tregojnë mungesë respekti për klientët 

tuaj, për bashkëpunëtorët tuaj dhe për veten tuaj. 

Koncepti më i rëndësishëm për t’u mbajtur mend është se ju jeni përgjegjës për sigurinë tuaj dhe 

sigurinë e të tjerëve. Shumica e praktikave të sigurisë janë rregull i zakonshëm. Fatkeqësisht, ato 

mund të harrohen ose të anashkalohen nëse nuk i bëni praktikat e sigurta një zakon ose një instinkt. 

Siguria e përgjithshme 

Duke i bërë gjërat ashtu si duhet, ju dhe bashkëpunëtorët tuaj do të angazhoheni për siguri në punë 

dhe të gjithë do të përfitojnë. Aksidentet ndodhin në shumë mënyra, por më shpesh mund të 

gjurmohen në njërin nga dy faktorët themelorë: paditurinë ose pakujdesinë. Ju gjithmonë duhet të 

shqetësoheni me sigurinë tuaj dhe sigurinë e të tjerëve përreth jush. 

Më poshtë është një listë e përgjithshme e masave paraprake të sigurisë që duhet të respektoni në 

çdo fushë pune: 

- Asnjëherë mos punoni ndërsa jeni nën ndikimin e drogës ose alkoolit, pasi jeni një rrezik për 

veten dhe bashkëpunëtorët tuaj; 

- Kushtojini vëmendje të veçantë objekteve në lëvizje, të tilla si pajisje, dollies, miksera dhe 

thasë; 
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- Ecni, mos vraponi, në vendet e punës; 

- Qëndroni plotësisht vigjilent për punën;  

- Shmangni tendosjen e shpinës duke ngritur siç duhet peshat e rënda.  

Aksidentet në kuzhinë dhe shkaqet e tyre. 

Mbi 90% e të gjitha aksidenteve janë të parandalueshme, dhe tre rregulla themelore të sigurisë së 

kuzhinës, nëse zbatohen, do të zvogëlojnë ndjeshëm gjasat e gabimeve të kuzhinës. 

1) Mos vraponi: Njerëzit që nxitojnë përreth në kuzhinë priren të marrin shanse që rrisin 

mundësinë e një aksidenti; 

2) Mbani mendjen tuaj për punën tuaj: Njerëzit që e lënë vëmendjen e tyre të enden janë një rrezik 

për veten dhe të tjerët përreth tyre. Mungesa e interesit, problemet personale dhe shpërqendrimi 

nga të tjerët mund të çojnë të gjitha në aksidente serioze në kuzhinë; 

3) Vëzhgoni të gjitha rregullat për funksionimin e pajisjeve të kuzhinës. Asnjëherë mos përdorni 

pajisjet e kuzhinës derisa të udhëzohen në procedurat e sakta. 

Në një kuzhinë tregtare, siguria është punë e të gjithëve. Është një përgjegjësi që duhet të pranohet 

gjatë gjithë ditës së punës. Siç u tha shumë herë më parë, aksidentet janë shkaktuar - ato jo vetëm 

që ndodhin. Ato janë rezultat i mos njohjes së mënyrës së duhur për të kryer një detyrë, kryerjes 

pa kujdes të një operacioni ose një pune, ose të mos jenë të vetëdijshëm me vetëdije gjatë kryerjes 

së një detyre. Është e mençur të kujtojmë se punëtorët e pakujdesshëm jo vetëm që rrezikojnë 

shëndetin dhe mirëqenien e tyre, por gjithashtu rrezikojnë ata përreth tyre.  

Gatimi konsiderohet një profesion mjaft i sigurt, por rreziqet ekzistojnë, jo vetëm në përgatitjen e 

ushqimit, por edhe në detyra të tjera të lidhura. Aksidentet më të zakonshme në kuzhinë janë 

prerjet, djegiet, rëniet dhe tendosjet. Të gjitha këto aksidente ndodhin nga pakujdesia ekstreme. 

Pakujdesia dhe loja nuk mund të justifikohet as të lejohet në kuzhinën tregtare. 
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2.1. Prerjet  

Prerjet janë shumë të zakonshme në kuzhinat tregtare sepse thika dhe pajisje të tjera prerëse janë 

vazhdimisht në përdorim. Këto ndërprerje, dhe serioziteti i shkurtimeve, megjithatë, mund të 

mbahen në minimum duke përdorur sens të zakonshëm të mirë, duke i kushtuar vëmendje 

rregullave të duhura të sigurisë dhe duke praktikuar procedurat e duhura të prerjes. Pasi të 

zhvillohet aftësia e përdorimit të një thike, prerjet aksidentale nuk duhet të ndodhin shumë shpesh. 

Sidoqoftë, kur dhe nëse ato ndodhin, ato duhet të trajtohen siç duhet dhe pa vonesë. Nëse infeksioni 

vendoset, mund të rezultojë në pasoja më serioze dhe humbje të gjatë të orarit të punës. Mos 

harroni: kujdesi parandalues është gjithmonë më i lirë se trajtimi i dëmtimit! 

 

 

 

 

Fig. Fashimi i prerjes se gishtit 

 

2.2. Djegiet  

Dy lloje të djegieve ndodhin në kuzhinë tregtare: të vogla dhe 

serioze. Djegiet e vogla zakonisht janë rezultat i peshqirëve të 

lagur ose të lagur të përdorura për të trajtuar tenxhere dhe 

tigan të nxehtë, ose nga përplasja e një zone të ekspozuar të 

krahut tuaj kundër një sipërfaqe të nxehtë si dhe rafti i furrës. 

Djegie më të rënda ndodhin kur yndyrat spërkaten, kur avulli 

shpëton ose lëshohet shumë shpejt, ose kur gazi ndizet ose 

lëshohet pa njohuri. Djegiet në përgjithësi janë më të dhimbshme se prerjet, dhe ato sigurisht që 

marrin më shumë kohë për t'u shëruar. Nëse djegia është mjaft e rëndë për të shkaktuar një flluskë, 

ajo duhet të mjekohet menjëherë nga personel mjekësor i trajnuar. 
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Rënia 

Rënia mund të shkaktojë disa nga dëmtimet më të rënda në kuzhinën tregtare. Ata mund të 

çaktivizojnë ose paaftësojnë një person për jetën. Rënia është shkaktuar nga pakujdesia ekstreme, 

dyshemetë e lagështa dhe ku janë derdhur ushqimi ose yndyrat, dhe nga dyshekët e grisur ose 

dërrasat e dyshemesë të prishur. 

Shkallët  

Shtamet mund të mos jenë aq serioze sa llojet e tjera të dëmtimeve, por ato janë të dhimbshme dhe 

mund të rezultojnë në humbjen e gjatë të orarit të punës. Ato shkaktohen nga transportimi i 

ngarkesave shumë të rënda dhe nga praktikat e ngritjes jo të duhur. Shumica e shtameve nuk 

kërkojnë kujdes mjekësor, por kërkojnë kohë dhe kujdes për t’u shëruar siç duhet. 

Praktikat e sigurisë për kuzhinën 

Një kuzhinë ka shumë rreziqe të sigurisë. Ai përmban soba të nxehtë, pajisje elektrike dhe mjete 

të mprehta. Këto rreziqe, të kombinuara me ritmin e zënë, shpesh të furishëm në një kuzhinë, e 

bëjnë shumë të rëndësishme që të punoni me kujdes, ndërsa i kushtoni vëmendje të vazhdueshme 

praktikave të sigurisë të përshkruara më poshtë. 

Procedurat e bllokimit 

Rregulloret e WorkSafeBC kërkojnë që të gjitha makineritë ose pajisjet e mbyllura për mirëmbajtje 

ose riparime duhet të jenë të siguruara kundër mundësisë që pajisjet të ndizen aksidentalisht ndërsa 

punohen me to. Për të mbrojtur personin që punon në pajisje të tilla, procedurat e bllokimit duhet 

të postohen pranë pajisjes dhe procedurat e listuara duhet të ndiqen para se të fillojnë riparimet ose 

mirëmbajtja. Bllokimi i një makinerie zakonisht nënkupton që energjia elektrike që ushqen 

makinën është shkëputur ose duke tërhequr një prizë, duke vendosur një ndërprerës në pozicionin 

e fikjes ose duke kthyer një ndërprerës në pozicionin e fikjes. Qarku i shkëputur sigurohet më pas 

në pozicionin jo funksional me përdorimin e një kutie. Personi që bën mirëmbajtjen ose riparimin 

e mban çelësin e këtij bllokimi derisa puna në makinë të ketë përfunduar. Punëtori më pas heq 

bllokimin dhe makina përsëri funksionon. 

Në varësi të situatës, bllokimi mund të përdoret për të siguruar ndërprerësin e energjisë ose mund 

të përdoret për të mbyllur derën në një panel ndërprerës ku është vendosur ndërprerësi i hedhur. 
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Nëse makina nuk është e lidhur në qarkun e vet të energjisë, por thjesht futet në mur, procedura e 

mbylljes mund të kërkojë që makina të fiket me ndërprerësin e saj të energjisë dhe të mos shkrihet 

nga priza e energjisë. Fundi i prizës së makinës duhet të mbahet në pamje të thjeshtë të personit të 

riparimit, kështu që askush nuk mund ta rivendosë pa dashje fuqinë pa dijeninë e personit riparues. 

Makineritë e kuzhinës që duhet të mbyllen para riparimeve ose mirëmbajtjes mund të fillojnë, por 

nuk janë të kufizuara në sharrat e mishit, mikserët e brumit, mulli të mishit, sistemet e deponimit 

të mbeturinave dhe coptuesit e mishit. 

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për procedurat e bllokimit që duhet të ndiqen para riparimit ose 

pastrimit të ndonjë makinerie. Procedurat e bllokimit duhet të postohen qartë nga menaxhmenti 

pranë çdo makinerie. 

Procedura Lock-Out e mikserit të brumit  

- Mbyllni mikserin në STOP/ SWITCH FILLIM; 

- Mbylleni në përzierje përpara; 

- Për të filluar mikserin, rivendosjen ose kthimin e zbritjes në pozicionin "OFF". 

Puna e plotë në mikser 

- Për të përdorur një pajisje duhet pasur kujdes në përmbajtjen e pajisjes duke i shikuar mirë 

butonat apo tastet për çka përdoren; 

- Mikserin e ristartojmë dhe ndërrojmë në operating speed, varësisht prej llojit të pajisjes; 

- Asnjëherë mos përdorni asnjë makinë që nuk jeni trajnuar të përdorni; 

- Tërhiqni prizën ose hidhni ndërprerësin në pozicionin e fikjes përpara se të pastroni ose 

rregulloni ndonjë makinë. Mbajini gishtat, duart, lugët, etj., larg pjesëve lëvizëse. Prisni derisa 

makina të ndalojë përpara se të lëvizni ushqimin; 

- Kontrolloni çelësin për të parë që ato janë fikur para se të futeni në prizë. 

Kujdes i veçantë duhet të tregohet kur pastroni makinën e prerjes. 

- Fillimisht tërhiqeni prizën; 

- Kthejeni matësin në zero në mënyrë që të mbuloni skajin e tehut; 

- Mos e prek buzën e tehu;. 

- Pastroni tehun nga qendra jashtë; 
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- Pastroni skajin e brendshëm të tehut me një shkop që ka një leckë të mbështjellë rreth 

njërës skaj; 

- Mos filloni një mikser derisa tasi të mbyllet në vend dhe lidhjet të fiksohen mirë. 

Kur përdorni mikser, fikni motorin përpara se të hiqni anët e tasit. 

- Përdorni një kunj prej druri ose plastike në vend të duarve ose lugëve për të shtyrë mishin 

poshtë në një mulli mishi; 

- Mbajini duart përpara pjesës së përparme të tasit rrotullues kur përdorni prestarin e 

ushqimit; 

- Kjo është një nga pajisjet më të rrezikshme të pajisjeve në kuzhinën tregtare. 

 

Mbani mend:   

• Asnjëherë mos filloni një makinë derisa të jeni të sigurt se të gjitha pjesët janë në vendet e tyre 

të duhur; 

• Nëse është një makinë që funksionon me ingranazhe, kontrolloni pozicionin e ingranazheve; 

• Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për procedurat e bllokimit që duhet të ndiqen para riparimit ose 

pastrimit të ndonjë makinerie. Procedurat e bllokimit duhet të postohen qartë nga menaxhmenti 

pranë çdo makinerie; 

• Kur përdorni pajisje elektrike, gjithmonë ndiqni udhëzimet dhe rekomandimet e prodhuesit. Mos 

vishni unaza, një orë dore ose kravatë kur përdorni pajisje elektrike. 

Procedurat për vegla të mprehta 

Përdorni thikën e duhur për punën: 

- Mos e kap për pjesën(teh) që thika të bien; 

- Kur një thikë fillon të bjerë, hidheni mbrapa me teh teposhtë;  

- Gjithmonë mbani një thikë me majën që tregon drejt e poshtë dhe me skajin e prerjes të 

kthyer nga trupi juaj; 

- Kurrë mos flisni ndërsa mbani një thikë në dorë. Nëse filloni të bëni gjeste me thikë, mund 

të ketë pasoja të rënda; 

- Kur preni me ndonjë thikë, tërhiqni mbrapa gjithmonë trupin tuaj. Kjo vlen edhe për 

lëvozhgat e patates ose ndonjë tjetër; 
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- Asnjëherë mos e vendosni një thikë në ujë të nxehtë pasi do të shkaktojë çarje në dorezën 

prej druri; 

- Përdorni një dërrasë për prerje gjatë gjithë kohës. Asnjëherë mos preni metal; 

- Vendosni thikat në sirtarët e caktuar të thikës. Mundësisht, thikat duhet të vendosen në 

rafte me thikë për ruajtje të duhur; 

- Kur pastroni ose fshini një thikë, mbajeni skajin e mprehtë të larguar nga trupi juaj; 

- Përdorni gjithmonë një thikë të mprehtë; është shumë më e sigurt se një jo e mprehtë. 

Kërkohet më pak presion mbi një thikë të mprehtë, dhe shanset për një rrëshqitje të 

mprehtë të thikës janë shumë më pak; 

- Gjithmonë prerë me një lëvizje gjithëpërfshirëse prapa dhe me radhë, jo me forcë rënëse; 

- Përdorni thika për qëllimin për të cilin ato janë krijuar, jo si leva ose pykë; 

- Merr thika vetëm nga doreza; 

- Merrni një dorezë të fortë në një dorezë me thikë dhe gjithmonë sigurohuni që doreza 

është pa yndyrë ose ndonjë substancë tjetër e rrëshqitshme; 

- Kur preni përbërës të rrumbullakët, si qepë ose karota, prerë një bazë të sheshtë në 

mënyrë që objekti të ulet fort dhe të mos zhvendoset kur pritet. 

Shënim: Shmangni copëtimin e eshtrave të mëdhenj, të fortë ose të brishtë me një copëz, pasi 

kockat mund të copëtohen dhe të bëhen po aq të rrezikshme sa xhami fluturues. Kur grini ushqime, 

mos punoni kurrë ushqimet shumë afër sipërfaqes së prerjes. 

Shmangni djegiet 

- Përdorni peshqir të thatë kur merrni tiganë të nxehtë ose tenxhere pasi që rrobat e lagura sjellin 

nxehtësi më lehtë sesa leckë e thatë; 

- Shmangni yndyrat e spërkatjes në majë të intervalit. Dhjami do të ndizet shpejt, duke shkaktuar 

një zjarr. Mos hidhni ujë mbi një yndyrë sepse krijohet menjëherë tym dhe flakë. Përdorni aparat 

për shkumë ose një peshqir të lagur; 

- Hiqni kapakët e enëve ngadalë. Ngrini anën e kapakut që është larg nga ju që avulli të mos 

nxitohet shumë shpejt, duke shkaktuar djegie në duar ose fytyrë; 

- Gjithmonë njoftoni për "sende të nxehta" kur lëvizni një enë të nxehtë nga një vend në tjetrin; 

- Mbajini peshqirët e përdorur për trajtimin e ushqimeve të nxehta jashtë rrezes. Shumë shpesh, 

fundi i peshqirit varet ose tërhiqet në zjarr; 
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- Shmangni mbingarkesat e enëve të ushqimit të nxehtë; 

- Asnjëherë mos e ktheni dorezën e ndonjë tenxhere mbi një flakë të hapur; 

- Ventiloni furrat e gazit për disa minuta para ndriçimit duke lënë derën e furrës të hapur, kështu 

që çdo xhep gazi që mund të jetë i pranishëm mund të shpëtojë; 

- Njihuni me vendndodhjen e aparateve për zjarrfikës; dijeni si dhe kur t'i përdorni ato; 

- Kur vendosni ushqim në yndyra të nxehtë, gjithmonë lini sendin të rrëshqasë larg jush, në mënyrë 

që yndyrat të mos spërkaten drejt jush dhe të shkaktojnë një djegie serioze. 

Mbani të sigurt dyshemenë 

Dyshemetë e lagura janë të rrezikshme dhe gjithmonë veproni si në vijim: 

- Mbajini të thata; 

- Merrni ose fshini menjëherë çdo send të derdhur, veçanërisht ujë ose lëngje të tjera të 

ngjashme; 

- Kur derdhet lëngu ose yndyra, lini një person të vëzhgojë zonën dhe paralajmërojë të 

tjerët për rrezikun ndërsa një tjetër shkon për një postiqe. Zonat e vogla mund të spërkaten 

me kripë për të siguruar tërheqje derisa derdhja të pastrohet; 

- Ecni. Mos vraponi ose rrëshqitni nëpër dysheme; 

- Asnjëherë mos i lini veglat në dysheme. Dikush është i sigurt për të udhëtuar mbi ta, dhe 

ky/kjo mund të jeni ju; 

- Mbani të gjitha zonat e trafikut të pastra nga kutitë, koshat e plehrave, pajisjet portative, 

mops dhe fshesat, etj.; 

- Kur vendosni dyshemetë e kuzhinës, bëni vetëm një zonë të vogël njëherësh; 

- Përdorimi i rrobave të gomës prapa intervalit është një praktikë e mirë.  

Furnizimet në mënyrë të sigurt 

- Kur hapni kuti, arka, etj., hiqni thonjtë. Mos i përkulni; 

- Gjithmonë ruani materiale të rënda në raftet e poshtme, materialet me peshë të mesme 

tjetër dhe artikujt me peshë të lehtë në raftet kryesore; 

- Hiqni qafe të gjitha papastërtitë, yndyrat dhe plehrat menjëherë për të zvogëluar rreziqet 

e zjarrit dhe për të eliminuar vendet e shumimit për minjtë dhe kacabu; 
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- Përdorni shkallë, jo kuti ose karrige, për të marrë gjërat nga raftet e larta. Gjithmonë 

keni tre pika kontakti kur lëvizni lart e poshtë shkallës. Mos e arrini më shumë dhe kurrë 

mos qëndroni në dy majat më të larta të shkallëve; 

- Hidhni mbeturinat siç duhet; 

- Vendosni copëzat e ushqimit në enë të duhur; 

- Mos lejoni që enët të derdhen. Zbrazini ato para se të jenë plotësisht të mbushura; 

- Mos vendosni enë të plotë të mbeturinave; 

- Raportoni enë të prishura ose të dëmtuara; 

- Nëse mbani doreza ndërsa keni mbeturina, duhet të hiqni dorezat e ndotura pasi të keni 

kryer punën dhe, kur të ktheheni në punë, lani dhe pastroni siç duhet duart; 

- Shtyni mbeturinat poshtë duke përdorur një ngatërrestar ose mjet tjetër. Mos i shtypni 

poshtë me dorë ose këmbë!. 

Praktikat e ngritjes 

- Mbajeni shpinën drejt, por jo domosdoshmërish vertikale. Keni një kontroll të sigurt në 

objekt; 

- Mbajeni objektin afër trupit tuaj; 

- Përkulni gjunjët para ngritjes; 

- Ngrini me këmbët tuaja, jo me shpinë; 

- Thirrni për ndihmë për të ngritur ose lëvizur enë të rënda ose kontejnerë; 

- Pajisje personale mbrojtëse. 

Përveç që të jeni të vetëdijshëm për rreziqet mekanike në kuzhinë, është e rëndësishme që të 

përdorni veshjen dhe pajisjet e sakta mbrojtëse. Veshja e pajisjeve mbrojtëse personale (PPE) 

mund të parandalojë që aksidentet të mos ndodhin. Si punëtor, ju jeni përgjegjës për sa vijon: 

Uniforma  

- Mbajtja e të gjitha uniformave të pastra dhe në gjendje të mirë, jo e zhveshur ose e veshur keq; 

- Sigurimi i mëngëve të mbajtura të kyçura në dorë, këmbëzat e pantallonave janë mjaft të gjata 

për të varur çizmet jashtë; 

- Veshja e pajisjeve specifike të sigurisë personale të tilla si syze, mbrojtje nga dëgjimi, doreza 

dhe platforma kur kërkohet; 
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- Për të siguruar që po mbroheni, lista juaj e pajisjeve personale mbrojtëse (PPE) duhet të përfshijë 

pikat e mëposhtme. 

Veshjet 

Kjo përfshinë pantallona dhe xhaketa të pajisura mirë me të gjitha butonat të lidhur. Mëngët duhet 

të jenë të afërta, sepse mëngët që janë të lirshme dhe që rrjedhin janë rreziqe të mundshme nga 

zjarri kur punoni në furrat e gazit të hapur. Rregulloret shëndetësore kërkojnë që të gjithë mbajtësit 

e ushqimit të veshin rrjeta flokësh ose të përdorin metoda të tjera të aprovuara për t'i mbajtur flokët 

nën kontroll. Karrocat duhet të bëhen nga materiale jo të djegshme dhe rezistente ndaj flakës që 

nuk shkrihen nën nxehtësi. 

Këpucët 

Rregullorja e punës kërkon që këpucët e aprovuara duhet të vishen nga punonjësit në të gjitha 

profesionet industriale. Sigurohuni që këpucët tuaja të jenë tëpershtatshme dhe sigurojnë 

mbështetje të mjaftueshme për të mos krijuar probleme në të ardhmen. Këpucët e përshtatshme 

për institucionet e shërbimit të ushqimit komercial duhet të kenë thembër jo të rrëshqitshme dhe 

majë të mbyllur. 

Këpucët tuaja duhet të jenë të të rehatshme, dhe nëse mjedisi ku punoni kërkon mbrojtese 

gishtërinjsh të çelikut, këpucët e tilla duhet të vishen. Lidhjet e larta prej lëkure në këpucë janë një 

ide e mirë pasi ato do të mbrojnë këmbët tuaja nga yndyrat ose lëngjet e nxehta.  

Mbrojtja e duarve 

Lloji më i zakonshëm i dorëzave që përdoren në institucionet e shërbimit ushqimorë janë dorëza 

prej gome natyrale, dorëza gome sintetike dhe dorëza vinyl. Meqenëse është e pamundur të bëhet 

dallimi midis dorëzave të gomës natyrale dhe sintetike thjesht duke i shikuar ato, duhet të lexoni 

etiketën në kuti për të përcaktuar se nga cilat janë bërë. Disa njerëz mund të kenë një reaksion 

alergjik (i njohur si dermatiti) ose një reagim më serioz i njohur si anafilaksi ndaj dorzës natyrale 

të latex, dhe për këtë arsye, dorëzat natyrore të latex nuk rekomandohen për përdorim gjatë 

përgatitjes së ushqimit. 

Dorëzat e rrjetës duhet të përdoren kur pastroni fetat e mishit. Dorëza e trashë duhet të përdoret 

kur merren me produkte pastrimi. 
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Mbrojtja e syve 

Mbrojtja e syrit në formën e syzeve mbrojtëse ose maska duhet të vishen sa herë që ekziston 

mundësia e dëmtimit të syrit. Grimcat që fluturojnë nëpër ajër mund të zbresin lehtësisht në syrin 

tuaj dhe ndoshta të dëmtojnë përherë. Mbrojtja e syve është e rëndësishme, për shembull, kur 

punoni me shiritin duke parë prerjen e kockave ose kur punoni me pastrues gërryes që mund të 

spërkaten në fytyrën tuaj. 

Mbrojtje dëgjimi 

Mbrojtja e aprovuar e dëgjimit duhet të vendoset në vesh (mbulohen veshët)  kur ekzistojnë kushte 

të zhurmës të nivelit të lartë. Këto kushte nuk janë të zakonshme në kuzhinat tregtare, por mund 

të jenë të pranishme në operacionet e prodhimit të ushqimit. 

Respiratorët 

Frymëmarrësit duhet të përdoren për të mbrojtur veten nga thithja e gazrave të dëmshëm ose 

avujve, siç janë ato që shpesh vijnë nga lëngjet e përqendruara të pastrimit të kuzhinës. Njësia e 

frymëmarrësit duhet të jetë e pajisur siç duhet për të siguruar mbrojtjen më të mirë. Kontrolloni 

përbërësit për t'u siguruar që ato nuk janë thyer, plasaritur ose grisur dhe se ato nuk kanë vrima. 

Zëvendësoni përbërësit e gabuar para përdorimit. Disa njësi duhet të kenë një filtër që duhet të 

kontrollohet rregullisht dhe të zëvendësohet para datës së skadimit. 

Siguria e pajisjeve 

Kujdes ekstrem duhet të bëhet për pajisjet e funksionimit. Para se të përpiqeni të përdorni ndonjë 

mjet ose pjesë të pajisjeve, duhet të jeni të trajnuar plotësisht nga një operator me përvojë. 

Sigurohuni që të gjitha rojet të jenë vendosur dhe të funksionojnë siç duhet dhe të gjitha lidhjet 

elektrike janë bërë siç duhet. Duhet të respektoni masat paraprake të mëposhtme kur përdorni 

pajisje: 

- Kuptoni procedurat e sakta të funksionimit dhe masat paraprake të sigurisë para se të 

përdorni një pajisje; 

- Sigurohuni që të gjithë rojet janë në funksion dhe funksionojnë para se të fillohet makina; 

- Raportoni pajisjet e dëmtuara ose të pasigurta tek një individ përgjegjës për të parandaluar 

dëmtimin serioz; 

- Mos e shpërqendroni ose mos ndërhyni me operatorin e pajisjes; 
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- Sigurohuni që kordonët e mjeteve me energji elektrike janë në gjendje të mirë, pa pjesë të 

skuqura ose tela të zhveshur dhe sigurohuni që mjetet të jenë të bazuara në mënyrë të duhur; 

- Mbani mjetet për prerjen e skajeve të mprehura siç duhet në mënyrë që ata të kryejnë punën 

mirë dhe nuk duhet të detyrohen për shkak të skajeve të shurdhër; 

- Përdorni mjete vetëm për përdorimin e tyre të synuar dhe sigurohuni që madhësia e mjetit të 

jetë e drejtë për punën; 

- Raportoni tek mbikëqyrësi juaj i menjëhershëm për çdo mjet ose pjesë të pajisjeve që janë 

thyer ose nuk funksionojnë siç duhet. 

Sistemet e ventilimit 

Mjedisi në të cilin punoni është shumë i rëndësishëm. Ajri rreth jush mund të jetë i mbushur me 

tym dhe avull. 

Kuzhinat kanë një lloj pajisje të ventilimit që zakonisht vendosen në të njëjtat njësi si sistemet e 

shtypjes nga zjarri. Shumë lloje të tjera të pajisjeve të ventilimit mund të gjenden në vendet e 

punës. Është e rëndësishme, pavarësisht se ku po punoni, të njiheni me pajisjet ose sistemet e 

ventilimit dhe t'i përdorni ato. 

Sistemet e mbylljes urgjente 

Shumë kuzhina kanë sisteme të mbylljes urgjente ose "butona paniku". Këto janë instaluar në 

mënyrë që vetëm një ndërprerës të shtypet për të bllokuar fuqinë e një sasie të madhe të pajisjeve. 

Këto sisteme do të përdoren kur një person është duke u elektrizuar ose është kapur në një copë 

makinerie.Veprimi i shpejtë është i nevojshëm. Goditni butonin e panikut. 

Kur hyni për herë të parë në një kuzhinë, gjeni dhe mësoni si të përdorni butonin e urgjencës. 

Roje dhe barriera 

Rojet dhe pengesat përdoren si pajisje sigurie në shumë pjesë të pajisjeve të përdorura në një 

kuzhinë moderne. Gjithmonë përdorni ato për të siguruar që ju po përdorni makineri në mënyrën 

më të sigurt të mundshme. Asnjëherë mos përdorni një copë pajisje përveç nëse të gjithë rojet dhe 

barrierat janë në pozicion. 
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Shërbime komunale 

Sa herë që keni një vendndodhje të re të punës, kontrolloni vendndodhjen e mbylljeve për të gjitha 

shërbimet. Në këtë mënyrë do të përgatiteni për urgjencë. 

Elektrika 

Ju duhet ta ndërgjegjësoni vendndodhjen e panelit kryesor ose nën-paneleve që përdoren, dhe 

duhet të mësoni se si t'i mbyllni ato në rast emergjence. Nëse duhet ta mbyllni energjinë, njoftoni 

menjëherë mbikëqyrësit tuaj. Merrni leje nga elektricisti përpara se të përdorni një shërbim të ri. 

Telat elektrikë, nëse duhen përdorur, duhet të jenë të rregullt dhe të mos lejohen të ngjiten. Litarët 

e tillë duhet të ngjiten në dysheme sa herë të jetë e mundur pasi kjo do të zvogëlojë mundësinë e 

dikujt që shkel mbi ta. 

Siguria elektrike 

Edhe pse normalisht mund të merreni me tensione të ulëta dhe rrymë, vlerat nuk janë kurrë larg 

niveleve vdekjeprurëse. Ju mund të merrni një tronditje ose djegie nga çdo qark elektrik i 

zakonshëm. Ashpërsia e goditjes elektrike varet nga katër faktorë: 

1. Sasia e rrymës që kalon nëpër trup; 

2. Rruga që rryma merr nëpër trup; 

3. Frekuenca e rrymës; 

4. Gjatësia e kohës që rryma rrjedh brenda trupit. 

Rryma normale shtëpiake (prizat dhe qarqet e lehta) është përgjithësisht e kufizuar nga një 

ndërprerës në një vlerë prej 15 amperësh. Kjo pajisje është krijuar për të udhëtuar dhe hapur një 

qark nëse tejkalohet vlera e 15 amperësh. Është e mundur të shkaktohet lëndim fatal me një rrjedhë 

aktuale prej vetëm 50 miliamperësh (mA). Një miliamperë (1 mA) është një e njëmijta e një 

amperi. 

Është e lehtë të shihet se trupi është i ndjeshëm ndaj vlerave relativisht të vogla të rrymës. Në 

krahasim, një llambë dritë 100 vat tërheq afërsisht 0.85 amperë (850 mA) rrymë kur lidhet me një 

burim 120 volt. Mos harroni, ka 15 amperë të disponueshëm në secilin qark standard të shtëpisë. 

Qarqet industriale mund të kenë një fluks të kërkuar prej disa qindra amperësh. Në të dy rastet, 

këto janë sasi të rrezikshme! 
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Në mënyrë që ju të merrni një goditje elektrike, ju duhet të bëheni pjesë e qarkut elektrik. Ju duhet 

të kontaktoni një pjesë të drejtpërdrejtë të një qarku ndërsa jeni në kontakt me një potencial më të 

ulët siç është toka. Një rregullim i tillë do të përfundojë një qark elektrik përmes trupit tuaj në tokë, 

duke bërë që të rrjedhë rryma.  

Furnizim me ujë 

Gjeni se ku ndodhet ndërprerësi (valvulën) i ujit në kuzhinën tuaj. Nëse një tub prishet ose plas, 

uji mund të dëmtojë materialin, mjetet dhe pajisjet ose punën e bërë tashmë. Për më tepër, uji mund 

të krijojë një rrezik elektrik nëse bie në kontakt me panelet elektrike ose daljet. Nëse duhet të 

mbyllni ujin, njoftoni mbikëqyrësin tuaj menjëherë. 

Furnizimi me gaz 

Gjeni ndërprerësin (valvulën) e gazit në kuzhinë. Rrjedhja e gazit mund të shkaktojë një shpërthim 

që mund të dëmtojë dikë ose të dëmtojë disa. Kur doreza e valvulës po shkon paralelisht me linjën 

e gazit, furnizimi i gazit po rrjedh dhe ndizet. Duke e kthyer dorezën e valvulës 90 gradë 

(domethënë pingul me linjën e gazit), mund të fikni furnizimin me gaz. Nëse duhet të fikni gazin, 

njoftoni menjëherë mbikëqyrësit tuaj. Mos harroni, ju duhet të keni gazin që rrjedh në mënyrë që 

të ndizni dritat e pilotit në pajisje. 

Shërbime të tjera 

Shërbime të tjera, të tilla si telefoni, kablloja dhe interneti, zakonisht nuk paraqesin ndonjë rrezik 

për njerëzit dhe nuk ka asnjë mënyrë që ti mbyllni ato. Nëse linjat për këto shërbime janë thyer 

ose prerë dhe nëse ato duhet të jenë të vendosura dhe riparuar ose lëvizur, kontaktoni me 

kompaninë që ofron shërbimin. 

2.3. Higjiena e kuzhinës  

Njeriu është bartësi më i madh i baktereve dhe mikroorganizmave. Mikroorganizmat gjenden 

kudo, janë të padukshëm dhe shihen vetëm me mikroskop. Pastrimi dhe mirëmbajtja në kuzhinë 

është masa më e mirë për të mbajtur papastërtitë jashtë dhe për të penguar akumulimin e 

patogjenëve dhe mikroorganizmave përlyerës. Njerëzit që përpunojnë apo përgatitin ushqime janë 

përgjegjës shpesh për kontaminimin mikrobiologjik të ushqimeve. Çdo person  që është në kontakt 

me produktet ushqimore apo përbërësit e ushqimit duhet të jetë subjekt i ekzaminimit mjekësor. 
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Ata të cilët janë të sëmurë nga sëmundje të ndryshme e kanë të ndaluar të punojnë, gjithashtu edhe 

ata të cilët kanë diarre, grip, kollë etj., duhet menjëherë të paraqiten tek personat përgjegjës në 

mënyrë që të merren masa adekuate.  Rregullat për higjienën e personelit duhen të jenë shumë të 

qarta. Ato duhen të ekspozohen kudo në kuzhinë dhe duhet respektuar.  

Vetëm pas larjes dhe shpëlarjes së duarve mund të garantohet një largim masiv i 

mikroorganizmave patogjene që shërbejnë për shpërthimin e sëmundjeve ushqimore akute. Duart 

kërkohet të lahen dhe shpërlahen me ujë të rrjedhshëm  dhe të pijshëm, por sigurisht duke përdorur 

sapunë apo çdo agjent tjetër larës dhe pastaj të thahen me peshqir apo mjet tjetër higjienik siç është 

letra.   

Higjiena personale e mirë zvogëlon kontaminimin e mundshëm andaj duhet ndjekur këto rregulla 

kur të filloni të punoni:  

- Keni paraqitje të pastër. Pastroni nga brenda dhe jashtë, ndoshta edhe të bëni dush para 

se të shkoni në punë; 

- Keni rroba të pastra dhe mbathje (këpuca) të duhura; 

- Mbani flokët ashtu që të mos bien në ushqim; 

- Mos mbani unaza, stoli apo thonj me llak; 

- Mbani thonjtë e shkurtër dhe pastër; 

- Mbuloni prerjet e vogla dhe plagët me fashë dhe dorëza të plastikës; 

- Mos lejohen njerëzit e sëmurë të punojnë në kuzhinë. 
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Uniforma e kuzhinierit   

Çdo punë ka mënyrën e paraqitjes së vetë, edhe kuzhinieri duhet të 

ketë paraqitje të pastër të rregullt dhe uniformën që duhet të jetë e 

përshtatshme dhe se mbanë temperaturën e trupit në nivel të 

qëndrueshëm. Uniforma përbëhet prej këmishës, pantollonave, 

kapelës si dhe këpucë ose papuçe komode, ngjyra e preferuar – e 

bardha. Gjithashtu mund të ketë edhe përparëse (këcele) në rast të 

mungesës së uniformës. Kapela e kokës - është e detyrueshme të 

mbahet sepse njeriu mund të humbas deri në 500 qime flokësh në ditë. 

Prania e flokëve në ushqim tregon për nivel të ulët higjienik.  

Veshja-uniforma - duhet të jetë e përshtatshme dhe komode, e larë dhe duhet të ndërrohet 

rregullisht. Veshja dhe të gjithë aksesorët personal duhet të lihen në dhomat e veshjes. Për të 

penguar rënien e objekteve të veçanta, që mund të futen në xhepa, rekomandohet që në rroba të 

punës të mos ketë xhepa fare.  

Rregullat e ruajtjes dhe higjienës së ushqimeve - Produktet ushqimore duhen të jenë përherë të 

freskëta të cilat, varësisht prej produktit vendosen nëpër vende adekuate si frigorifer, depo, rafte 

të ndryshme etj.  

Mënyrat e ruajtjes së ushqimit   

Në kuzhinë ka tri gjëra të rëndësishme në të cilat ju keni ndikimin kryesor:   

1. Temperatura; 

2. Higjiena e kuzhinës; 

3. Higjiena personale.  

Këto janë tri zonat e juaja të përgjegjësisë për ti kontrolluar ato. Temperatura duhet të jetë nën 

kontroll gjatë gjithë procesit (punës) në kuzhinë: prej momentit të pranimit të mallit, përgatitjes, 

ftohjes, ngrohjes, ri ngrohjes etj. Higjiena në kuzhinë, secili është përgjegjës, nëse ndonjëri 

sëmuret, në përgjithësi e tërë kuzhina është përgjegjëse. Higjiena në kuzhinë është me rëndësi të 

mbahet para përgatitjes, pas dhe gjatë gjithë procesit.  Mund të jenë edhe disa rregulla më të duhura 

për një ushqim më të sigurt, kontrollo paketimin (udhëzimin). Tani udhëzimet e lartpërmendura 

janë mjetet e juaja kundër baktereve, e cila duhet të jetë një rutinë (proces vazhdueshëm). Edhe 
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kur kalojmë gjatë tërë këtij procesi në kuzhinë ne prapë se prapë duhet të vazhdojmë të njëjtën 

procedurë, është shumë me rëndësi. Procesi i parë gjatë blerjes së ushqimit është kontrollimi i 

ushqimit nëse është në rregull. E rëndësishme është që malli i blerë të mos jetë i dobët, malli i 

dobët apo prodhimi i dobët jo kualitet ose e kundërta ushqimi i mirë prodhimi kualitet. Është 

kënaqësi e madhe të punosh me ushqim të mirë dhe të freskët. Është përgjegjësi e kuzhinierit dhe 

e tërë stafit që të bëhet kontrollimi i mallit. 

2.3.1. Çka paraqet HACCP? 

HACCP është sistem i bazuar logjik dhe shkencor për kontroll të proceseve të prodhimit dhe 

distribuimit të produkteve ushqimore, të cilët mundësojnë: 

1. Identifikim dhe vlerësim të të gjitha rreziqeve të mundshme, d.m.th. të gjithë rreziqeve 

fizike, kimike ose mikrobiologjike, në të gjitha fazat e procesit të prodhimit të produkteve 

ushqimorë. 

2. Përcaktim i masave preventive dhe kontrollit. 

3. Përcaktim i të gjitha masave të jenë me sukses të zbatuara në praktikë. 

HACCP sistemi përbëhet prej dy komponentëve: 

1. HA (Hazard Analysis) paraqet analizë të rreziqeve, respektivisht identifikim të rreziqeve 

në çdo fazë nga prodhimi i ushqimit dhe vlerësim i rëndësisë së rreziqeve për shëndetin e 

njerëzve. 

2. CCP (pika kritike kontrolluese) paraqet fazë në prodhim në të cilën mund të ndalohet ose 

eliminohen rreziqet për sigurinë e ushqimit ose ndikimin e tij në vetëdijen në nivel të 

pranueshëm, si dhe kryerje të kontrollit të tyre. 

Sistemi HACCP është i përshtatshëm për të gjitha llojet e produkteve ushqimore dhe të gjitha fazat 

e prodhimit - prej fermës deri tek tryeza. 

Cilat degë të industrisë ushqimore kanë nevojë për HACCP? 

• Prodhim, transport dhe distribuim; 

• Përgatitje dhe distribuim i ushqimit për nevojat e spitaleve, shtëpive për fëmijë, hoteleve, 

restoranteve dhe të tjera; 

• Tregti-shitje me pakicë dhe hotelieri 



55 
 

• Industria organike ushqimore 

Pse aplikohet HACCP? 

HACCP ka rëndësi të madhe për prodhim të ushqimit në raport me konsumatorët. Me 

implementimin e saj sigurohet prodhim dhe qarkullim i ushqimit të siguruar shëndetësor. Aplikimi 

i tij është i zgjeruar në botën e zhvilluar, derisa në BE është edhe me ligj obligativ (Counci 

Directive 93/43/EEC). 

Qëllimi kryesor i HACCP është prodhimi i produktit sa më të sigurt. Kjo do të thotë që aplikimi i 

HACCP nuk siguron gjithnjë 100% siguri për shfrytëzuesit, por mund të ketë domethënie për 

ndërmarrjen që prodhon ushqim në mënyrë më të mirë dhe më të sigurt. Në botë, furnizimi i 

konsumatorëve me produkte të sigurta dhe me kualitet të lartë është gjithnjë më i rëndësishëm, dhe 

për këtë shkak eksportuesit nga vendet e BE dhe vendet e tjera të zhvilluara, (SHBA, Japoni, etj.) 

kërkojnë siguri të ushqimit, nga fusha, ferma deri në paketim final, të jetë në pajtim me rregullat e 

rrepta higjienike. Çdo individ i cili posedon, udhëheq ose punon në prodhim të ushqimit në BE, në 

bazë të dispozitave nga Direktiva, duhet të fusë sistem të sigurisë HACCP. Kjo direktivë i obligon 

importuesit të importojnë kryesisht produktet ushqimore me kualitet të lartë dhe siguri të plotë, 

por edhe të kërkojnë përmirësime të përhershme të prodhimit në vendet e prejardhjes. Praktika e 

deritanishme tregon që ndërmarrjet nga BE të cilat punojnë me produkte ushqimore janë bërë 

përzgjedhës të rëndësishëm në punën me furnizues nga vendet jashtë BE, duke kërkuar nga to 

aplikim strikt të HACCP në vendin e prejardhjes. Në raport me tregun, prodhuesit dhe importuesit 

e produkteve ushqimore nga vendet jashtë BE, të cilat dëshirojnë të plasojnë produkte të tyre në 

tregun e BE, duhet në aktivitetet e tyre punuese të kyçin edhe procedura të lidhura me sigurinë e 

ushqimit dhe të fusin sistemin HACCP në të gjitha ndërmarrjet. Në disa raste për mirëmbajtje të 

angazhimeve punuese është e nevojshme të plotësohen edhe kërkesa shtesë higjienike për lloje të 

caktuara të produkteve siç janë mishi, qumështi dhe prodhime të qumështit. Përveç kësaj, 

ndërmarrjet nga BE dhe vendet të tjera të industrializuara të cilat merren me ushqim nuk do të 

blejnë as repromateriale nga shtete të tjera nëse nuk u është ofruar siguri që produkti i fituar me 

përpunim në fabrikën e tyre do të jetë i siguruar për përdorim nga njerëzit. Çdo repromaterial ose 

përpunim për të cilin dyshohet që është i infektuar ose i kontaminuar nuk do të jetë i pranuar. Për 

gjithë këtë, ekziston nevojë e shprehur për futje të sistemit HACCP edhe në industrinë tonë 

ushqimore. 
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Përparësi dhe parakushte për aplikim të suksesshëm 

Kujdesi për shëndetin në botën bashkëkohore është bërë imperativ parësor. Gjithnjë është më i 

madh numri i ndotjeve dhe materialeve të ndotura, por edhe risku nga sëmundje të shkaktuara nga 

problemet në prodhim të ushqimit-aplikim të teknologjive, ndryshim të stileve jetësore dhe 

rezistencë më e vogël e njerëzve. Përparësitë nga aplikimi i këtij sistemi janë: 

• Reduktim i dukurisë së sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi; 

• Siguron furnizim të njerëzve me produkte të siguruara shëndetësore; 

• Mundëson plotësim të kërkesave nga rregullativa ligjore dhe mbikëqyrje efikase 

inspektive; 

• Mundëson punë më efektive dhe më efikase të ndërmarrjeve ushqimore; 

• Rrit konkurrencën e ndërmarrjeve në tregun botëror; 

• I mënjanon barrierat e tregtisë internacionale; 

• Mundëson futje efikase të teknologjive të reja dhe produkteve; 

• E rrit fitimin. 

HACCP nuk është program i pavarur, por është pjesë që përfshinë dhe zbaton edhe procedura 

universale të cilat zbatohen për kontroll në kushte të përgjithshme të mjedisit të prodhimit dhe 

kontribuojnë për siguri të produktit. Programet të cilët nevojiten të miratohen, implementohen dhe 

të dokumentohen janë GMP-praktikë e mire prodhuese, SOP-procedura standarde operative dhe 

SSOP-procedura standarde operative për higjienë. HACCP është sistem i menaxhimit, me të cilin 

siguria e ushqimit shqyrtohet përmes analizës dhe kontrollit të rreziqeve biologjike, kimike dhe 

fizike nga repromaterialet hyrëse, përdorimi, prodhimi, distribuimi dhe konsumimi nga 

konsumatorët final. Për implementim të suksesshëm të sistemit HACCP, menaxheri duhet të jetë 

fuqimisht i lidhur me konceptin HACCP. Suksesi i sistemit HACCP varet nga arsimi dhe trajnimi 

i të punësuarve. Është me rëndësi të kuptohet çka paraqet dhe si funksionon ky sistem, kurse më 

pas të mësojnë aftësitë të cilat u janë të nevojshëm për realizim të suksesshëm të punëve dhe 

procedura përkatëse dhe udhëzime punuese të cilat përmbajnë përshkrim të punës e cila duhet të 

realizohet. Aplikimi i HACCP nuk është i limituar vetëm në ndërmarrjet e mëdha prodhuese dhe 

kombinate, por në mënyrë efikase mund të aplikohet edhe në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, 

hotele dhe restorante ku siguria e ushqimit ka rëndësi të veçantë. 

Sistemi HACCP bazohet në principet vijuese: 
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• Analizë e rreziqeve potenciale; 

• Identifikim i pikave kritike kontrolluese; 

• Përcaktim i kufijve kritik për çdo CCP; 

• Vënie e sistemit monitorues për çdo CCP; 

• Përcaktim i masave korrektive për rezultatet mbi kufijtë kritik; 

• Vënie e procedurës për kontroll të sistemit. 

2.3.2. Çka paraqet ISO 22000? 

ISO 22000 është standard i cili i paraqet kërkesat për funksionim të sistemit të hapur për menaxhim 

me sigurinë në ushqim (FSMS- food safety manegement system) i cili në vete e integron 

përdorimin e teknikave të analizës së rreziqeve dhe pikave kritike kontrolluese (HACCP - Hazard 

Analysis and Critical Control Point), definim i parakushteve për prodhim të sigurt të ushqimit dhe 

komunikim me palët e interesuara. Standard për sistemin me udhëheqje me siguri të ushqimit - për 

kë vlen? 

Të gjitha ndërmarrjet e përfshira direkt ose indirekt në zinxhirin e ushqimit – nga prodhuesit e 

ushqimit dhe ushqimit për kafshë, prodhues të pajisjeve, përpunuesve dhe distribuesve me pakica 

dhe shumicë. 

Qëllimi i standardit 

Të përshtaten me nivelin global kërkesat për menaxhim me ushqimin në industrinë ushqimore dhe 

industritë të lidhura më të. Zyrtarisht të përcaktohen elementet të cilët e përbëjnë një sistem për 

menaxhim me sigurinë e ushqimit. 

Elementet kryesore: 

• Komunikim interaktiv menaxhim sistematik; 

• Programe; 

• Parakushte/ programe parapërgatitore; 

• HACCP principe 

Është menduar që t’u ndihmohet ndërmarrësve që t’i kontrollojnë rreziqet e tyre për sigurinë e 

ushqimit, që të sigurohet që i njëjti është i sigurt gjatë kohës së konsumimit. 
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Frigoriferi   

Është e domosdoshme të mbahet i pastër dhe preferohet së paku dy herë në muaj të bëhet shkrirja 

e tij, të pastrohet mirë, të lahet pjesa e akullit me ujë të vakët dhe pak uthull. Rregullat që duhen 

të ndiqen për mirëmbajtjen janë:  

- Kontrolloni temperaturën e frigoriferëve së paku një herë në ditë  2– 5 C; 

- Në asnjë mënyrë nuk duhet të vendosen në frigorifer gjellët e ngrohta, sepse avulli ndikon 

negativisht në temperaturën e ngrirjes; 

- Asnjë ushqim nuk guxon të pikë në tjetrin, ideja më e mirë do të ishte që ushqimet si mishi, 

pemët, perimet të mbështillen me qese plastmasti ose të vendosen nëpër kutia të plastikës e 

pastaj në frigorifer; 

- Duhet ta mësojmë se si bëhet renditja e vendosjes së ushqimit në këtë rast. Djathi, qumështi, 

perimet, pemët, vezët, kurse mishi dhe peshqit duhet në ngrirje të thellë. 

Frizi  

- Kontrollimi i shpeshtë i  temperaturës  mak. – 18 C,  duhet të shkrihet frizi rregullisht së paku 

1 herë në muaj.  

- Është po ashtu me rëndësi që ushqimi i ngrirë të vendoset ndarazi, mënjano mishin dhe 

perimet së bashku.  

- Lëre ushqimin e ngrirë në paketim origjinal dhe mbylle paketën mirë pasi që të hapet.    

Pasojat e mosrespektimit të higjienës   

Nëse bëhet përkujdesje jo korrekte për ushqim, ai do të shkatërrohet nga mikroorganizmat dhe nuk 

mund të përdoret për ngrënie. Mikroorganizmat janë çdo kund të padukshëm dhe ndahen në: 

Mikroorganizmat e dobishëm - përdorën për tharm buke, përfitimin e djathit, baktere për përfitimin 

e ilaçeve – antibiotikëve etj. Mikroorganizmat zakonisht e ndërrojnë ngjyrën, shijen dhe bëjnë që 

ushqimi të qëndroj më gjatë, p.sh.: qumështi zgjat 3-5 ditë mirëpo pastaj fillojnë të formohen 

mikroorganizmat dhe kështu qumështi fillon të shndërrohet në jogurt i cili mund të qëndroj 3-5 

javë. Buka, maja, ajri - kur të përgatitet brumi për bukë ne përdorim majën i cili përmban 

mikroorganizma të tillë, këta mikroorganizma nga acidi i cili përmban maja lirojnë gazra dhe në 

atë mënyrë formohen flluskat në bukë, këta janë d.m.th. mikroorganizmat e dobishëm. 
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Mikroorganizmat shkatërruese - nga mikroorganizmat e rrezikshëm në ushqim formohet myku, 

ndryshon ngjyra, shija dhe nuk mund të hahet. Në temperatura të larta ky proces i zhvillimit të 

baktereve do të jetë më i shpejtë. Çdo gjë mbi 5 gradë shkatërrohet më shpejtë p.sh.: Mishi i 

paketuar në vakum formon thartin dhe një shtresë të bardhë si qumësht i prishur. Pemët dhe perimet 

zbuten dhe palosen p.sh.: trangulli i cili përmban 95% ujë prishet shumë më shpejtë për arsye se 

bakteret preferojnë ujin shumë. Por qumështi dhe prodhimet e saj e ndërrojnë shijen dhe dendësinë 

p.sh.: qumështi ose e ndërron shijen - ithtohet ose trashet në formë të kosit apo jogurtit. Peshqit 

fillojnë të kundërmojnë - pra nuk duhet të harrojmë se peshqit e freskët nuk kanë erë. 

Mikroorganizmat që shkaktojnë sëmundje - duhet pasur shumë kujdes gjatë punës me mish të pulës 

ose vezë. Vezët mund të përmbajnë bakterin Salmonela. Gjithashtu të gjitha pemët dhe perimet 

përmbajnë shumë baktere nga toka (dheu). Shumë baktere nga dheu paraqesin rrezik, kur ato 

përzihen me përmbajtës tjerë, ndër kryesoret që duhet cekur është që, ne njerëzit kemi shumë 

baktere të cilat mund ta ndotin ushqimin. Veçanërisht në gojë, hundë dhe fytyrë, zorrë dhe 

jashtëqitje. Njeriu është bakteri më i rrezikshëm në kuzhinë. Ato gjenden kudo përreth ne, tek ne 

dhe brenda neve. Shumë gjëra që ne i prekim, shumë para nesh i kanë prekur p.sh.: parat, dorëza 

e derës, pullat e ndryshme e shumë të tjera. Mishi gjithmonë përmban shumë baktere, ato rriten 

shpejtë në qoftë se mishi nuk ruhet në frigorifer. Mishi është ushqim shumë i rrezikshëm i cili 

shumë njerëzve ju shkakton probleme në stomak. Mishin e gjallë nuk guxojmë ta lëmë të qëndroj 

gjatë në frigorifer sepse prishet shumë shpejtë. Zakonisht thuhet se bakteret gjenden në pjesën e 

jashtme të copës së madhe të mishit.   
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3. PËRGATITJA E ASORTIMENTEVE ME LËNDË TË PARA 

ORGANIKE 

Bujqësia organike dhe praktikat e mira bujqësore përdorin metoda të ndryshme të prodhimit. 

Ndryshe nga bujqësia organike, në praktikat e mira bujqësore përdoren inputet kimike sintetike (të 

gjitha produktet e mbrojtjes së bimëve, duke përfshirë hormonet, pesticidet dhe plehrat sintetike), 

megjithëse ato kanë shumë aspekte të përbashkëta, si ndalimi i organizmave të modifikuar 

gjenetikisht, gjurmueshmëria, mirëqenia e kafshëve, kontrolli dhe certifikimi. Për shkak të këtyre 

inputeve kimike, efektet e produkteve të mira bujqësore në shëndetin e njeriut, tokës, burimeve 

ujore dhe natyrës nuk mund të krahasohen me produktet bujqësore organike. 

"Bujqësia Organike", e cila është e definuar me fjalë të ndryshme si biologjike, ekologjike dhe bio, 

ka lindur si një metodë alternative për të kapërcyer efektet negative të përdorimit në rritje të 

plehrave kimike dhe pesticideve për shëndetin bujqësor dhe njerëzor dhe problemet komerciale. 

Në vendet që flasin anglisht, termi organik, Bujqësi Organike, përdoret për metodat bujqësore në 

të cilat parimet ekologjike zbatohen në prodhim dhe në shumë vende të tjera, ekuivalentët e 

bujqësisë ekologjike përdoren në gjuhën e tyre. 

Për të prodhuar produkte të shëndetshme pa ndërprerë ekuilibrin natyror, prodhimi i kontrolluar 

nga një proces certifikimi dhe prodhim organik quhet Prodhimi Organik. Produktet e fituara në 

këtë mënyrë quhen Prodhime Organike duke preferuar metodat natyrore në mbrojtjen e bimëve 

dhe kontrollin e dëmtuesve si prioritet. 
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Bujqësia organike zbatohet në përputhje me parimet bazë të mëposhtme: 

- Nuk ka përdorim të kimikateve sintetike në prodhim; 

- Përdorimi i metodave të kontrollit bio-teknologjik, biologjik dhe mekanik në sëmundjen dhe 

kontrollin e dëmtuesve; 

- Përdorni vetëm substanca natyrale për të përmirësuar pjellorinë e tokës; 

- Të jesh një prodhim bujqësor pa shkaktuar zhdukjen e burimeve natyrore. 

Që nga fillimi i shekullit të 20-të filloi të formohet filozofia e mbrojtjes së mjedisit, mbrojtja e 

burimeve natyrore dhe largimi i një bote të pastër për gjeneratat e ardhshme pa shkatërruar burimet 

natyrore. Ndërsa përdorimi i kimikateve sintetike si plehra dhe pesticide po rritet, tendenca për 

bujqësinë organike ka filluar të rritet. Ndonëse perceptohet si një sistem i ri, bujqësia organike 

është modeli më i vjetër bujqësor në botë, sepse përdorimi i plehrave kimike të pasakta dhe të 

tepruara filloi pas Luftës së Dytë Botërore. Me fjalë të tjera, bujqësia organike, e cila paraqitet si 

e re, është një metodë e zbatuar deri kohët e fundit. Si rritja e përdorimit të plehrave kimike dhe 

erozioni i burimeve natyrore të shkaktuara nga risitë që sjellin zhvillimet teknologjike tek teknikat 

bujqësore kanë filluar të përbëjnë një rrezik për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve dhe bujqësia 

organike ka ardhur përsëri në agjendë si një prirje drejt vjetërsisë. 

Me zhvillimin e sektorit bujqësor organik, vendet duhej të bënin rregullime ligjore dhe të miratojnë 

ligje organike bujqësore në lidhje me prodhimin, përpunimin dhe tregtimin e produkteve organike 

bujqësore. Këto rregullore ligjore kanë dispozita për atë se çfarë është bujqësia organike, si bëhet, 

si përpunohen dhe tregtohen produktet organike. Nga kjo pikëpamje, bujqësia organike është bërë 

gjithashtu një model i mirë i bujqësisë së qëndrueshme. Bujqësia biologjike është në rritje të 

vazhdueshme dhe të gjithë ne tregohemi gjithnjë e më të kujdesshëm ndaj shëndetit tonë dhe 

ushqimeve që përdorim. Të ushqehesh bio është diçka më shumë sesa një mënyrë e të ushqyerit: 

është një stil jetese, një impenjim për veten e për planetin, një provë dashurie për trupin e 

mirëqenien tonë. 

3.1. Çfarë janë ushqimet bio? 

Mund të quhen bio vetëm ushqimet dhe produktet që mbajnë vulën “Bujqësi Biologjike”, e 

kontrolluar në mënyrë të rreptë nga autoritetet kompetente. Kjo markë vërteton që prodhimi i 
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këtyre produkteve vjen nga praktikat e kultivimit dhe mbarështimit që respektojnë ambientin dhe 

shëndetin e njerëzve e të kafshëve. 

Frutat, perimet dhe drithërat vijnë nga fara pa OMGJ (organizma të modifikuar gjenetikisht) dhe 

janë të kultivuara pa pesticide e kimikate. Bujqësia biologjike ndjek metoda natyrale prodhimi: 

rotacion kulturash, riciklim të materialeve organike dhe respektim të stinëve. Në të njëjtën mënyrë, 

mishi, peshku, vezët dhe qumështi vijnë nga stallat në të cilat është i ndaluar përdorimi i 

hormoneve të rritjes dhe tagjia jo biologjike e kafshëve. Antibiotikët përdoren në mënyrë të 

arsyeshme dhe kafshët duhet të kenë hapësirë të mjaftueshme për të jetuar në mënyrë dinjitoze. 

Përsa u përket produkteve të transformuara (djathërat, biskotat, gjellë të gatshme), duhet të 

përbëhen të paktën 95% nga përbërës që vijnë nga bujqësia biologjike. Nuk përmbajnë as OMGJ, 

as kimikate dhe as shtesa ushqimore apo konservues. 

Avantazhet e të ushqyerit bio 

Produktet biologjike kanë shpesh sukses më të madh, sepse ofrojnë garanci interesante: 

• Respekti për natyrën dhe kafshët. Bujqësia biologjike ndihmon për uljen e ndotjes së 

ambientit, që shpesh lidhet me përdorimin e antiparazitëve dhe nitrateve; 

• Mungesa e substancave toksike. Me këto produkte nuk ka pse të keni frikë se mos 

ushqeheni me OMGJ, mbeturina organike dhe antiparazitarë: ato nuk i përmbajnë; 

• Një shije më e fortë – e pandryshuar. Ushqimet, sidomos frutat dhe perimet, rigjejnë shijen 

e tyre origjinale; 

• Më shumë vlera ushqyese, edhe pse nga ky këndvështrim, diferenca me produktet klasike 

nuk është dhe aq e rëndësishme. Nga pjesa më e madhe e studimeve të fundit, rezulton se 

ushqimet biologjike sjellin një sasi më të madhe mikro ushqyesish, pra patatet, domatet, 

pjeshkat, sallata, lakra, spinaqi etj., përmbajnë pak më shumë vitaminë C, magnez, hekur. 

Mishi , peshku, bulmetrat janë më të pasur me Omega 3. 

Disavantazhet 

Cila është ana tjetër e medaljes? 

• Çmime të larta - Respekti për praktikat e mira bujqësore ka një kosto që natyrisht rëndon 

mbi çmimet e shitjes së këtyre produkteve. Kështu, produktet bio janë 20-30% më të 

shtrenjta se produktet normale; 
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• Kohë më e shkurtër konservimi - Mbi të gjitha, kur bëhet fjalë për mishin, peshkun dhe 

bulmetrat, prania e ulët e konservueseve sjell një ulje natyrale të kohës së konservimit; 

• Shije më e fortë - Ajo që nga njëra anë është avantazh, për disa mund të jetë një 

disavantazh. Për shembull, buka biologjike e bërë me miell integral (me gjithë fibrën e saj 

krudo) ka një shije që nuk i pëlqen kujtdo. E njëjta gjë mund të thuhet për bulmetrat; 

• Zgjedhja e ushqimeve bio duhet të jetë, para së gjithash, një zakon, me qëllim final 

respektin për ambientin dhe shëndetin personal. 

Nuk dihet ende shumë për efektin që antiparazitët, plehrat organike apo kimikatet kanë mbi 

organizmin tonë; gjithsesi, duke e përqendruar vëmendjen në ushqimin bio, mund të jetë një 

mënyrë për të parandaluar problemet e shëndetit. 

Përsa u përket vlerave ushqyese, siç thamë me lart, diferenca me ushqimet normale nuk është 

shumë e theksuar: tani për tani, ende nuk është provuar asnjë avantazh për organizmin. Problemi 

kryesor mbetet çmimi disi i lartë i këtyre produkteve. Sidoqoftë, zgjerimi i tregut bio ndikon në 

uljen graduale të çmimeve. 

3.2. Proceset teknologjike, lëndët e para dhe ndihmëse në kuzhinë 

Në prodhimin e produkteve ushqimore rëndësi të veçantë kanë lëndët e para ushqimore, cilësia e 

të cilave ndikon në cilësinë e produktit përfundimtar të prodhuar. Rëndësia e lëndëve të para 

ushqimore shfaqet në prodhimin e produkteve të cilat nuk duhet të jenë të dëmshme për shëndetin 

e njeriut. Një lëndë e parë ushqimore, qoftë kjo bimore apo shtazore e një cilësie të mirë apo të 

dobët qon në përfitimin e një produkti rrjedhimisht të mirë ose të dobët sipas rastit. 

Klasifikimi i ushqimit sipas rëndësisë dhe përbërjes kimike-biologjike 

Ushqim ose produkti ushqimorë është çdo produkt i përpunuar, pjesërisht i përpunuar ose i 

papërpunuar, i përcaktuar të jetë i konsumueshëm për njerëzit. 

Ushqimet mund të ndahen në ushqime bimore (fruta dhe perime) dhe në ushqime shtazore (mish, 

peshk, qumësht, vezë etj.). Ushqimet janë të përbëra nga disa nutrient bazë të cilët janë: uji, 

karbohidratet, proteinat, aminoacidet, yndyrat, vitaminat dhe lëndët minerale. 

Ushqimet i kanë të tri fazat: të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë, kjo e fundit është edhe përgjegjëse 

për shijen dhe aromën. 
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Uji si përbërës i prodhimeve ushqimore 

Uji është përbërës shumë i rëndësishëm i ushqimeve nëpërmjet të 

cilave njeriu merr një sasi të konsiderueshme uji në mënyrë të 

tërthortë. Uji është një tregues i rëndësishëm në proceset e ruajtjes 

së prodhimeve ushqimore, pasi ushqimet të cilat kanë një prani të 

lartë uji kanë një kohë më të shkurtër ruajtje në krahasim me ato 

prodhime ushqimore të cilat kanë një sasi më të reduktuar të tij. 

Karbohidratet 

Janë përbërës të rëndësishëm të ushqimeve, janë nutrient bazë të 

ushqimit, përbërës kryesor të drithërave, bishtajoreve, frutave dhe 

shumë produkteve tjera bimore. Karbohidratet japin energji dhe 

parandalojnë rritjen e mikroorganizmave. Përbëhen prej sheqerit, 

amidonit, celulozës etj. 

Proteinat 

Proteinat janë përbërës mjaft të rëndësishëm në produkte ushqimore, 

ushqimet të cilat janë burim kryesor i proteinave janë mishi, peshku, 

veza, bishtajoret. 

 

Yndyrat 

Janë përbërje me vlerë të lartë energjetike, gjithashtu përbërës i domosdoshëm në gatim. Kemi 

yndyra me origjinë bimore, yndyrat e vajit të ullirit janë shumë të rëndësishme pasi janë shumë 

cilësore. 



65 
 

 

 

 

 

 

Substancat minerale - janë të gjitha të pazëvendësueshme nga organizmi i njeriut. Ushqimet me 

origjinë bimore kanë përqindje më të lartë të mineraleve, pasi ato kanë kontakt të drejtpërdrejtë 

me tokën. Pra ushqimet janë burim i rëndësishëm i lëndëve minerale. 

Substancat ngjyruese dhe taninit - janë përbërës të cilat i japin ushqimeve dhe prodhimeve 

ushqimore ngjyrën, ky është një funksion i tyre, mirëpo disa substanca ngjyruese mund të kenë 

edhe funksionin e ruajtjes së ushqimit. Substancat ngjyruese evidentohen nëpërmjet pigmenteve 

të cilat u japin ngjyrë ushqimeve, të tilla janë mioglobina, e cila u jep ngjyrë të kuqe muskujve të 

mishit, klorofili që i jep ngjyrën e gjelbër ushqimeve bimore, glikopeni i jep ngjyrën e kuqe 

domates, karoteni jep ngjyrën prej të verdhës e deri tek e kuqja. Taninet kanë veti antioksidante 

dhe gjenden në sasi të mëdha tek vaji i ullirit. 

Substancat etero-vajore - vajrat eterikë formohen tek bimët gjatë procesit të tyre jetësor, d.m.th. 

gjatë metabolizmit. Kështu vajrat etirik e mbrojnë bimën nga sëmundjet bakteriale. Cilësia dhe 

sasia e vajit etirik ndryshon në varësi të llojit të bimës, moshës dhe zhvillimit të saj. Substancat 

etero-vajore janë përgjegjës për aromën e frutave. 

Vitaminat – janë lëndë të veçanta të cilat bëjnë pjesë në produktet ushqimore dhe nevojiten për të 

mbajtur organizmin në gjendje normale. Të gjitha vitaminat e forcojnë organizmin dhe e bëjnë më 

të qëndrueshëm ndaj sëmundjeve të ndryshme përfshirë edhe ngjitëse. Në produkte ushqimore 

gjenden vitaminat A, B, C, D, etj. 
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3.3. Karakteristikat dhe klasifikimi i ushqimit të shëndetshëm 

Ushqimi në këto grupe është burim i shkëlqyer i vitaminave C, fibrave, kaliumit dhe 

antioksidantëve. Frutat dhe perimet janë hapi më i rëndësishëm në mbajtjen e të ushqyerit të 

shëndetshëm dhe të balancuar dhe duhen të jenë pjesë themelore e ushqimit. E përcaktuar tashmë 

piramida e ushqimit, vjen si udhëzues dhe përcaktues i ushqimeve që duhet të konsumohen së pari 

dhe më tej të tjerat. Nutricionistët dhe shumë specialistë të fushës së shëndetit, kanë pranuar këtë 

piramidë, edhe pse vite pas vitesh, disa ushqime hiqen e disa të tjera shtohen. 

Megjithatë ne ju propozojmë piramidën klasike të ushqimit dhe vlerat klorike të një pjese të mirë 

të produkteve ushqimore që konsumojmë çdo ditë. 
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Fig. Piramida e të ushqyerit të shëndetshëm 

Frutat dhe perimet 

Pemët dhe perimet janë burim vital i vitaminave dhe i mineraleve. Duhen të hahen pesë porcione 

të pemëve dhe perimeve në ditë. Ushqimi në këtë grup është burim i shkëlqyer i vitaminave C, 

fibrave, kaliumit dhe antioksidantëve. Frutat dhe perimet janë hapi më i rëndësishëm në mbajtjen 

e të ushqyerit të shëndetshëm dhe të balancuar dhe duhen të jenë pjesë themelore e ushqimit. 

Buka, orizi, patatja, pasta 

Buka, drithërat, patatja dhe pastat janë pjesë e rëndësishme e ushqimit të shëndetshëm. Janë burim 

i mirë i energjisë dhe burimi kryesor i materieve ushqyese në të ushqyerit tonë. Ky ushqim është 

karburant për trup. Mielli shërben për përgatitjen e bukës, makaronave (pastave) si dhe 

ëmbëlsirave. 

Mishi, peshku, vezët dhe bimët bishtajore. Këto ushqime janë burim i mirë proteinash, që janë të 

domosdoshme për rritjen dhe ripërtëritjen e organizmit. Ato janë po ashtu burim i mirë i vitaminave 

dhe i mineraleve. Rreth 15% e kalorive që i hamë çdo ditë duhen të vijnë nga proteinat. Mishi 

është burim i mirë proteinash, vitaminash dhe mineralesh, siç janë hekuri, zinku dhe vitamina B. 

Po ashtu janë një nga burimet kryesore të vitaminës B12. Peshku është një burim tjetër i 

rëndësishëm i proteinave, ndërsa përmban shumë vitamina dhe minerale. Peshku i kaltër është 

veçanërisht i pasur me acide yndyrore Omega 3. Vezët dhe bimët bishtajore janë po ashtu burim i 

madh i proteinave, për dallim nga mishi, bimët bishtajore përmbajnë më pak yndyra dhe shumë 

fibra. 
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Qumështi dhe produktet e tij 

Qumështi dhe produktet e qumështit si djathi dhe jogurti janë burim i mirë proteinash. Ato po ashtu 

përmbajnë kalcium, i cili ndihmon në mbajtjen e eshtrave të shëndetshëm. Por, disa produkte 

qumështore përmbajnë nivele të larta të yndyrave të ngopura. Për së tepërmi yndyra të ngopura 

mund të rrisin nivelin e kolesterolit në gjak dhe të rrisin rrezikun nga sëmundjet e zemrës. Përdorni 

qumësht të skremuar, djathëra më pak të yndyrshëm dhe jogurt me yndyrë të ulët. 

Yndyrat dhe sheqernat 

Janë burime të mira të energjisë për trup, por përmbajnë shumë kalori. Nëse konsumohen shumë, 

mund të çojnë deri tek shtimi në peshë. Kjo mund të çojë te trashja, çka rrit rrezikun nga diabeti i 

tipit 2, sëmundjet e zemrës dhe disa lloje të kancerit. Preferohet konsumim minimal i tyre. 

 

3.4. Proceset e përpunimit të ftohtë në kuzhinë 

Përpunimi ka për qëllim të heq pjesët e pangrënshme nëpërmjet seleksionimit, larjes dhe pastrimit. 

Produktet ushqimore para përgatitjes duhet të lahen me kujdes. Spinaqi, sallata jeshile, qepët e 

njoma etj., më parë duhet të seleksionohen duke hequr pjesët e kalbura dhe pastaj të lahen disa 

herë me sasi të madhe uji. Patatet, karotat trangujt etj., para se të qërohen duhen të lahen dhe pastaj 

shpërlahen edhe njëherë. Larja e produkteve duhet të bëhet me ujë të ftohtë duke mos i lënë një 

kohë të gjatë në ujë sepse humbasin një pjesë të vlerave ushqimore dhe vitaminave. Të gjitha 

produktet duhen të priten me thikë çeliku që nuk ndryshket dhe mbi dërrasa të paqme. Përpunimi 

fillestar i produkteve nuk duhet të bëhet shumë kohë para gatimit, pasi ato vyshken dhe humbasin 

një pjesë të vitaminave. Në qoftë se për ndonjë arsye del nevoja që këto përpunime ti bëjmë disa 

kohë më parë, atëherë produktet e pastruara e të prera i mbulojmë me një pecetë të lagur dhe i 

vendosim në vende të freskëta, patatet e qëruara i ruajmë në ujë të ftohtë jo më tepër se 2-3 orë 

pasi ulet vlera ushqimore dhe keqësohet shija. Perimet e freskëta të paziera që përdoren për sallata 

menjëherë pas prerjes këshillohet të spërkaten me pak uthull ose lëng limoni që të ruhet vitamina 

C, e cila shumë shpejtë shkatërrohet. Mishi i grirë, shpendët dhe peshku duhet të shkrihen ngadalë 

në vende të freskëta, pa u prerë në mënyrë që të ruajnë lëngun e tyre. Edhe perimet e ngrira që 

përdoren për gjellë nuk duhet të shkrihen, por të shpërlahen me ujë të ftohtë dhe të hidhen 

menjëherë në ujë të valuar ose drejtpërdrejtë në gjellë. 
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Proceset e përpunimit të nxehtë në kuzhinë 

Përpunimi i nxehtë është proces përfundimtar i përgatitjes së gjellëve. Gjatë përpunimit të nxehtë 

produkti zbutet, fiton shije dhe aromë të mirë. Gjithashtu, përpunimi i nxehtë zhduk 

mikroorganizmat e ndryshëm që shpesh herë ndodhen në produkte. Metoda më e sigurt e 

përpunimit të nxehtë është zierja. Gjatë përgatitjes së gjellëve përdoren disa lloj të përpunimit si 

zierja, skuqja ose përpunim i kombinuar skuqje pastaj zierje dhe pjekje. Zierja e produkteve mund 

të bëhet me sasi të madhe uji ose të vogël me lëngun e vet dhe me avull. Skuqja e produkteve bëhet 

me sasi të vogël yndyre. Pjekja bëhet vetëm në furrë. 

Përgatitja e pemëve dhe perimeve për gatim 

Për të filluar gatimin e pemëve dhe perimeve duhet të: 

- Zgjidhni thikën e duhur: Kur thika me të cilën kemi vendosur të prejmë pemët tona nuk është 

e duhur, atëherë është e kot të tentojmë ta prejmë një frutë ose perime, për shkak se ajo mund ta 

deformojë tërë formën e perimeve ose pemëve dhe të marrë shumë nga sasia e saj, duke tentuar 

të heqim lëvoren ose ta pastrojmë atë. Zgjidhni thika të cilat janë të gjata dhe me majë të mprehtë 

e të hollë, sepse në këtë mënyrë do e përshkojmë tërë frutën duke mos humbur dhe dëmtuar asgjë 

nga ai. 

- Përdorni dërrasën për prerje: Dërrasa për prerje është e nevojshme që të përdoret në të gjitha 

rastet, sepse ajo mundëson prerjen dhe copëtimin në një hapësirë të rrafshët dhe në të njëjtën 

kohë këto veprime kryhen për një kohë më të shpejtë dhe në mënyrë të përkryer. Preferohet që 

dërrasa të jetë më e madhe në mënyrë që të copëtojmë disa lloje të pemëve dhe perimeve në të 

njëjtën kohë dhe në sasi më të mëdha. 

- Krijoni forma të njëjta gjatë prerjes: Nëse dëshironi që të preni pemët dhe perimet tuaja në copa 

të vogla ose forma kubike, atëherë ndani për gjysmë ato dhe bashkoni secilën pjesë të ndarë në 

mënyrë simetrike me qëllim që të fitohen copëza dhe forma të njëtrajtshme. Mos i copëtoni ato 

ndaras pasi që nuk do keni rezultat të dëshiruar dhe do ju marrë shumë kohë për t'i përfunduar. 

- Mos i shtypni shumë gjatë prerjes: Disa lloje të frutave dhe perimeve nuk lejojnë t'i shtypim 

shumë gjatë prerjes, sepse ato fillojnë të shtrydhen dhe të humbin lëngun që kanë përbrenda, 

andaj copëtojini ato lehtë dhe lejoni që thika të kryejë punën më të madhe duke mos tentuar që 

t'i dëmtojmë dhe shtrydhim ato me duart tona. 
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Peshimi, larja, pastrimi i perimeve dhe pemëve 

Pasi bëhet përzgjedhja e mjeteve të punës për parapërgatitjen e perimeve dhe pemëve, kalojnë 

menjëherë në procesin e larjes me ujë të pijshëm dhe pastrohen mirë.  

Pastaj, bëhet peshimi i saktë i perimeve dhe pemëve sipas recetës. Kemi peshore të llojeve të 

ndryshme si peshore digjitale, elektronike, mekanike etj.  

 

 

 

 

 

 

Qërimi, heqja e bisqeve - Teknikat e qërimit bëhen me thikë në mënyrë mekanike, ku qërohet me 

kujdes pa dëmtuar perimet ose pemët, ose me makina të veçanta për këtë proces. Mjetet për qërimin 

dhe heqjen e farave me tehe të mprehta të holla, lakore etj. Përndryshe me teknologjinë 

bashkëkohore përdoren edhe makinat për prerjen, qërimin, heqjen e bërthamave etj. 

Teknikat e prerjes së perimeve, pemëve dhe erëzave 

Prerja e perimeve kryhet në bazë të pjatës që do të gatuajmë. Prerja është shumë e rëndësishme, 

pasi bën produktin të ziejë njëkohësisht dhe gatimi të ketë pamje estetike. Kemi shumë lloje 

prerjesh por ato më kryesore janë: në formë rrethore, kubikësh dhe fijesh. Ka edhe prerje të veçanta 

për të cilat përdoren forma prerëse metalike. Përpara gatimit, perimet, kryesisht ato me ngjyrë 

jeshile, duhet të blansherohen, blansherimi kryhet për ruajtjen e ngjyrës. Me termin blansherim 

kuptojmë futjen e perimeve në ujë të nxehtë dhe pastaj kalimin e menjëhershëm të tyre në ujë të 

ftohtë. 

 

 

  

 

Fig. Teknikat e prerjes 
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3.5. Njohja e erëzave 

Erëzat janë përbërësit më të mirë për të aromatizuar gjellët, ushqimet dhe ëmbëlsirat, për t’i bërë 

ato më të shijshme, më të ushqyeshme e të shëndetshme. Erëzat janë fara të thata, substanca 

vegjetative fruta etj., të cilat përdoren kryesisht si aromatizues, për ngjyrosje ose për ruajtjen e 

ushqimit. Ndonjëherë kanë gjetur edhe përdorim për të fshehur shijet tjera. Erëzat janë të dalluara 

nga bimët, të cilat janë pjesë të bimëve me gjethe të gjelbërta, të cilat gjithashtu përdoren për 

aromatizues ose si garniturë. Shumë erëza kanë veti antimikrobiale. 
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Borziloku 

Gjethet dhe lulesat, të freskëta ose të thata, përdoren 

për aromatizimin e salcave të kuqe që u hidhen sipër 

makaronave, në gatimin e peshkut në furrë, në 

gatimin e zogjve (pulave) në sallatat e ndryshme dhe 

në picat. Makaronat me borzilok, domate të freskëta 

dhe hudhër janë specialitet i veçantë. Borziloku ka 

një aromë të lehtë dhe të këndshme. 

 

Dafina 

Si erzë në kuzhinë përdoren gjethet e thara: në 

marinimin e mishrave të egër dhe të butë në gjellët e 

furrës, në tavat me peshk, me mish, në patatet e 

furrës, në gatimin e mëlçive, hyn në përbërjen e 

kimave me mish të grirë e salcë të kuqe, në fasule 

dhe gatesat me lakër të disa lloje turshish. Aroma 

është e këndshme, përmirëson shijen dhe shton 

oreksin. 

 

Hudhra 

Si erzë, mund të përdoret në thelpinj, të freskët apo 

të tharë në formë pluhuri. Përdorimi në kuzhinë, 

është i shumtë: në mishrat e furrës, të skarës, të 

peshkut, salca e fërgesa, gjellët me zarzavate, qofte, 

përgatesat e sallatës me panxhar të kuq, salcën e 

kosit etj. 
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Rozmarina 

Ndryshe, ajo njihet edhe me emrat landrivan, 

androlivan, sefergjen deti, etj. Si erzë përdoren 

gjethet e thata, të cilat janë të holla e të gjata 2-3cm. 

Përdoret në gatimin e mishit të qengjit, të derrit, të 

furrës e të skarës, të peshkut, të furrës me zarzavate, 

patate të furrës, në salcën e makaronave, etj. 

 

Majdanozi 

Është mjaft i njohur në vendin tonë. I përdoren 

gjethet e freskëta, por edhe të thara e të grimcuara, si 

një formë më praktike. Është një nga perimet, që me 

erën e saj të këndshme u përmirëson shijen, 

sallatave, supave dhe gjellëve të ndryshme me lëng, 

përdoret në përgatitjen e midhjeve dhe karkalecave 

të detit, zbukurimin e pjatave të ndryshme, në salcat 

e bardha, të kuqe. 

 

Piperi i zi i bluar 

Përdoret në të gjitha gatimet e pastave, gjellët me 

salcë të kuqe, tavat me peshk në supat, mishrat e kuq 

të gatuar në furrë apo në skarë etj. Ka një përdorim 

të gjerë, pothuajse në të gjitha gatimet. 

 

Nenexhiku (menta) 

Si erzë i përdoren gjethet e njoma, të thara ose të 

thërrmuara. Është shume aromatike. Ka përdorim të 

gjerë në gatimin e gjellëve, sidomos në gatimin e 

qofteve, në salca të ndryshme, në supat me perime, 

në fasule pllaqi, në gatimin e mishit të qengjit me 
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qepë të njoma. Është e pazëvendësueshme në 

përsheshin me gjel apo pulë deti. Hidhet në fund të 

gatimit. 

Ara e moskatit 

Është frutë i një pemë shumëvjeçare truplartë që 

rritet në brezin e klimës tropikale. Si erzë njihet që 

në kohët antike. Fruti që përdoret si erzë i ngjan arrës 

por është pak më i vogël, më sipërfaqe të rrjetëzuar 

ngjyrë kafe të çelur. Tuli i brendshëm është i butë, 

me ngjyrë bezhe të çelur dhe damarë zi me ngjyrë 

kanelle. Është shumë aromatike, kjo aromë quhet 

edhe moskat. Grihet lehtësisht me rende ose me majë 

të thikës, por ka edhe të bluar. Përdoret në të gjitha 

gjellët me salcë apo më lëng, në supëra, makaronat, 

proshutat, picat etj. E përziejmë me kanellë dhe 

karafil pluhur, përdoret edhe për aromatizimin e 

ëmbëlsirave, supave, syltiashit, ashurës etj. Është 

erzë që nuk duhet të mungojë asnjëherë në kuzhinë, 

pasi përmirëson shijen dhe shton oreksin. 

 

Kanella 

Kanella e bluar apo shkopinj, përgatitet nga lëvorja 

e trupit dhe degëve të bimës së kanellës që është një 

shkurre drunore shumëvjeçare me gjelbërim të 

përhershëm në vendet me klimë tropikale të Azisë. 

Është një nga erëzat më të vlerësuara, me aromë të 

fortë, të veçantë dhe shumë të këndshme që s'ngjet 

me asnjë erzë tjetër. Gjen përdorim sidomos në 

pastiçeri, për aromatizimin e sherbetit të kadaifit dhe 

bakllavasë, në syltiash, ashure, në kek, aromatizimin 
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e hallvës etj. E përzier me karafil dhe arrën e 

moskatit përdoret edhe për aromatizimin e disa 

gjeleve. 

Vanilja 

Me origjinë nga Amerika Qendrore, stekat e saj të 

gjata dhe të errëta janë shumë aromatike, me kristalet 

e saj natyrale të vaniljes që japin shumë aromë dhe 

shije. Vanilja e cilësisë së mirë është e shtrenjtë si 

çmim. Stekat e tëra përdoren për t’i dhënë shije 

salcave dhe sallatave të frutave. Kurse farat 

përfshihen në përgatitjen e ëmbëlsirave dhe 

akulloreve. Është e mundur që të gjeni edhe esencë 

vanilje. Vanilja është një erzë me shije të preferuar 

në të gjithë botën dhe rritet kryesisht në Meksikë dhe 

Indi. Edhe pse vanilja është gjerësisht e përdorur për 

akullore, ajo përdoret edhe në shumë ushqime të 

tjera si dhe medikamente apo parfume. 
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3.6. Lulet dekoruese dhe të ngrënshme 

Lulet e ngrënshme janë një mënyrë argëtuese dhe e thjeshtë për të shtuar ngjyra dhe aromë në të 

gjitha llojet e pjatave - veçanërisht kur mund t'i zgjidhni ato pikërisht nga kopshti juaj. 

Shumica e luleve ushqimore hahen më së miri të papërpunuara - thjesht vini dhe shpëlajeni me 

ujë. Lulet do të shijojnë dhe do të duken më të mirët menjëherë pasi të jenë hapur, në vend se pasi 

të jenë hapur për disa ditë. 

Ekzistojnë vetëm dy gjëra të rëndësishme për t'u kujtuar në lidhje me lulet e ngrënshme: E para 

është se jo çdo lule është e ngrënshme. Në fakt, disa lule mund të jenë helmuese. Kështu që ngjiteni 

më poshtë listën me lule, ose bëni kërkime të mjaftueshme për të garantuar sigurinë tuaj. Kujdesi 

i dytë është të shmangni lulet që mund të jenë spërkatur me një insekticid, fungicid ose herbicide. 

Meqenëse shumica e luleve të ngrënshme - përveç trëndafilave - janë të lehta për tu rritur, kjo rrallë 

është problem. Sigurohuni që të hiqni luleradhiqet nga lista nëse nuk keni një lëndinë organike. 

Për lulet që duken mirë, si dhe shijen mirë, merrni parasysh disa nga sa vijon: 

 

Alliums - Qepujkat, pras dhe hudhrat janë të gjitha të shijshme në 

sallatat jeshile, sallatat me patate dhe makarona dhe zhytje. Hiqni 

rrjedhin qendrore nga grupi i luleve për të lëshuar floret e veçanta.   

 

 

Nasturtiums - Lulet kanë një aromë të mprehtë si karkaleca. Të gjitha 

ngjyrat dhe varietetet janë të shijshme në sallata ose si garniturë. 

Gjethet mund të hahen gjithashtu.   
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Marigolds - Përdorni lulet e vockla të marigoldëve, siç janë lemon 

gem dhe tangerine gem. Lulet e tyre kanë një shije agrumesh.  

 

 

Pansies dhe Johnny-up ups - Këto lule kanë një aromë të gjelbër dhe 

janë goxha në ëmbëlsira dhe ëmbëlsira të tjera. Lustër me pelte të 

ngrohur për një pamje me xhevahire. 

 

Calendula - Një lule e lehtë dhe e frytshme ushqimore që është e 

lehtë për tu rritur nga farërat drejt në kopsht. Ndani petalet nga qendra 

e luleve dhe spërkatni petalet në sallata. Ngjyrat variojnë nga e 

verdha e pastër në portokalli dhe e kuqe. Hiqni lulet e harxhuara dhe 

bimët do të lulëzojnë vazhdimisht nga fillimi i verës deri në fund të 

vjeshtës. 

 

Anise histop - Nëse ju pëlqen anise, kjo është lulja ushqimore për ju. 

Ndani floret dhe shtojini në enët e ëmbla ose të këndshme. Ose 

përdorni lulet e plota për të zbukuruar një pjatë djathi. 

 

 

Dorëzonjë - Lulet bëjnë një shtesë të bukur të sallatave. Mos përdorni 

manaferrat; ata janë helmues.   
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Borage - Kjo barishte me gjethe fuzhi ka lule qielli-blu me një shije 

të lehtë të kastravecit. Shtoni në sallata me fruta, sallata jeshile ose 

ngrini në kube akulli për pije të ftohta. 

 

 

Balsami i bletës - Ky anëtar i familjes së nenexhikut ka lule shijuese të 

minitit. Ngjyrat variojnë nga e kuqja e ndritshme deri në vjollcë dhe 

rozë. 

 

 

Kamomil. Kamomili anglez ka lule të vogla, të kuqe, me një aromë në 

formë mollë. Nëse jeni alergjik ndaj lëpushës, mund të dëshironi të 

shmangni kamomilin. 
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4. PËRGATITJA E BOLJONEVE DHE SALCAVE 

Rëndësia e buljoneve në kuzhinë tregohet nga fjala frënge  që do të thotë "themel" ose "bazë". Në 

kuzhinën klasike, aftësia për të përgatitur buljone të mira është më themelore nga të gjitha aftësitë 

sepse varet shumë nga puna e të gjithë kuzhinës mbi ta. Një buljon i mirë është themeli i supave, 

salcave, dhe ushqimeve  të pjekura. 

Në kuzhinat moderne, buljonat kanë humbur shumë nga rëndësia që kishin dikur. Në fillim vendi, 

besimi i shtuar në mishin e kontrolluar nga porcioni ka bërë që eshtrat të jenë të rrallë në shumicën 

e institucioneve. Së dyti, bërja e buljoneve kërkon punë shtesë, e cila më së shumti restorantet sot 

nuk janë në gjendje të sigurojnë. Tashmë, shumica përgatiten edhe në mënyrë industriale në formë 

pluhuri. Sidoqoftë, kuzhina më e mirë varet akoma nga supat dhe salcat e bazuara në rezervat e 

larta, kështu që krijimi i buljonave mbetet një aftësi thelbësore që duhet të mësoni herët në 

trajnimin tuaj. Buljonat dhe salcat pothuajse asnjëherë nuk shërbehen vetë, por janë përbërës të 

shumë përgatitjeve të tjera.   

Një buljon mund të përkufizohet si një lëng i qartë, i hollë (d.m.th. i pa ndritur) me aromë, i 

tretshëm, me substanca të nxjerra nga mishi, shpendët, peshqit, kockat e tyre dhe perimet dhe 

erëza. Objektivi ynë në përgatitjen e buljoneve është të zgjedhim përbërësit e duhur dhe më pas 

për të nxjerrë aromat që duam - me fjalë të tjera, për të kombinuar saktë përbërësit me procedurën 

e saktë. 
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4.1. Parapërgatitja e buljonit 

Pas pastrimit të vendit të punës që është e domosdoshme para fillimit të gatimit të ushqimit, 

përgatiten mjetet të cilat na nevojiten për gatimin e buljonit. Pastaj mishi ose kockat duhet peshuar 

saktë me peshore sipas recetës, bëhet pastrimi i mishit ose kockave me ujë të ftohtë dhe të pijshëm. 

Mjetet e nevojshme për përgatitjen e buljonit 

Mjetet e nevojshme për përgatitjen e buljonit janë: enët prej inoxi, si tenxhere e thellë me kapak, 

lugë kullosje, pjatë, stufa, pastaj përbërësit për përgatitje si: mishi ose kockat, erëzat etj. 

 

Përgatitja e buljonit të zakonshëm 

- Pas parapërgatitjes së përbërësve përkatës, mishi dhe kockat e lara copëtohen në pjesë të vogla, 

vendosen në një enë me ujë të ftohtë dhe qiten të vlohen. 

- Heqja e shkumës, shtimi i erëzave. Pas një kohe fillon të dal në sipërfaqe shkuma e cila hiqet 

ngadalë me lugë, i shtohet kripa, erëzat e nevojshme, perimet si dhe qepët e kavërdisura më 

parë në një tigan. 

- Kullimi, shikimi organoleptik, ambalazhimi. 

- Pas zierjes bëhet kullimi, lihet të ftohet dhe në mënyrë organoleptike (shikim, ndijim, shijim) 

vlerësojmë a e kemi përgatitur në mënyrë të rregullt. 

- Ftohet buljoni i përgatitur, pasi të ftohet në rast se nuk përdoret menjëherë, bëhet ambalazhimi 

i tij në një enë të mbyllur hermetikisht ku etiketohet data edhe përbërja e saj dhe ruhet në vende 

të ftohta deri në përdorim. Me këtë buljon mund të përgatisim lloje të ndryshme të supave. 

 

Përgatitja e buljonit me shpendë 

E njëjta procedurë shkon edhe për këtë buljon, veçse ka dallim mishin e shpendëve. Pas 

parapërgatitjes së përbërësve përkatës, mishi dhe kockat e lara copëtohen në pjesë të vogla, 

vendosen në një enë me ujë të ftohtë, qiten të vlohen dhe pas një kohe fillon të dal në sipërfaqe 

shkuma e cila hiqet ngadalë me lugë. 
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Shtimi i erëzave 

I shtohet kripa, erëzat e nevojshme, perimet si dhe qepët e kavërdisura më parë në tigan. Pas zierjes 

bëhet kullimi, lihet të ftohet dhe në mënyrë organoleptike (shikim, ndijim, shijim) vlerësojmë a e 

kemi përgatitur në mënyrë të rregullt. 

Ftohja, ambalazhimi 

Ftohet buljoni i përgatitur, pasi të ftohet në rast se nuk përdoret menjëherë, bëhet ambalazhimi i tij 

në një enë të mbyllur hermetikisht ku etiketohet data edhe përbërja e saj dhe ruhet ne vende të 

ftohta deri në përdorim, me këtë buljon mund të përgatisim lloje të ndryshme të supave. 

 

Përgatitja e buljonit me peshk 

Tek buljoni i peshkut, zakonisht për zierje të buljonit qiten në tenxhere me ujë të ftohtë mbetjet e 

peshkut (koka, boshti kurrizor, bënë edhe peshku komplet). 

Shtesat (erëzat, perimet, mbikëqyrja e procesit të zierjes)  

Shtohen perimet erëzat, aroma të ndryshme, zihet me të gjitha këto përbërës, bëhet kthjellimi me 

masë tërheqëse, në mënyrë organoleptike (shikim, ndijim, shijim) vlerësojmë a e kemi përgatitur 

në mënyrë të rregullt. 

Ftohja, ambalazhimi 

Ftohet buljoni i përgatitur, pasi të ftohet në rast se nuk përdoret menjëherë bëhet ambalazhimi i tij 

në një enë të mbyllur hermetikisht ku etiketohet data edhe përbërja e saj dhe ruhet ne vende të 

ftohta deri në përdorim. Me këtë buljon mund të përgatisim lloje të ndryshme të supave. 

 

Përgatitja e buljonit me perime 

Në një tenxhere me ujë shtohen perimet e copëtuara më parë, zihen dhe gjatë zierjes shtohen 

mëlmesat e nevojshme. 

Mbikëqyrja e zierjes, kullimi, ambalazhimi, ftohja 

Pas zierjes, kullohet me kullosje, bëhet vlerësimi organoleptik, ftohet në rast se nuk përdoret 

menjëherë, bëhet ambalazhimi i tij në një enë të mbyllur hermetikisht ku etiketohet data edhe 
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përbërja e saj dhe ruhet në vende të ftohta deri në përdorim. Me këtë buljon mund të përgatisim 

lloje të ndryshme të supave. 

4.2. Përgatitja e salcave 

Salcat janë përzierje të lëngshme ose gjysmë të lëngshme, të nxehta ose të ftohta, të cilat i shtohen 

mishit, shpendëve, peshkut, perimeve dhe ëmbëlsirave për të dhënë lagështi ose pasuri, për të 

zbukuruar ose për të rritur ndryshe pamjen dhe në disa raste vlerën ushqyese, por më e 

rëndësishmja, për të përmirësuar aromën. Një salcë është një lëng aromatik, ushqyes me aromë 

(ose gjysmë i lëngshëm) i cili formon një nga pjesët themelore të një pjate, duke rritur shijen, 

lagështinë, pamjen dhe ngjyrën e gjellës. Një salcë mund të jetë e trashë ose e hollë dhe mund të 

tendoset ose të mos kalohet me përbërës të dukshëm, të cilat mund të shërbehen me një pjatë të 

nxehtë ose të ftohtë, si pjesë të gjellës ose si një shoqërim veç e veç me gjellën. 

Elementet e një salce: Salcat kryesore janë bërë në thelb nga tre përbërës, një lëng, i cili përfshinë 

trupin e salcës, një agjent trashësie dhe aromatizues dhe erëza. 

Klasifikimi i salcave:  

Salcat mund të klasifikohen në disa mënyra. Këtu është një sistem: 

• Duke shërbyer temperaturën e ngrohtë ose të ftohtë; 

• Me aromë: pastërti ose piquancy; 

• Nga aciditeti, për nga ëmbëlsia, për nga ngjyra;  

• Sipas bazës: asnjanëse ose mishi. 

Salcat e përgatitura në kuzhinë nga kuzhinieri dhe ato klasifikohen si më poshtë: 

• Salcat bazë: Ka gjashtë salca bazë në kuzhinën kontinentale. Salcat klasifikohen në baza 

të ndryshme si temperatura (e nxehtë/ e ngrohtë /e ftohtë) ose natyra (e trashur/ 

emulsifikuar) e salcës. Këto salca janë salcat themelore për salcat e tjera derivate të cilat 

bëhen nga këto salca themelore. 
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Salcat bazë 

Përgatitja e salcave bazë: 

Ekzistojnë mjaft ndryshime në përgatitjen e salcave bazë të cilat shihen në provinca të ndryshme 

të Evropës dhe Amerikës. Këtu do të përpiqemi të përgjithësojmë një recetë dhe metodë të 

zakonshme që praktikohet në hotele dhe në autobusë me reputacion të lundrimit. Salcat duhet të 

jenë të kaluara mirë, përpara se të shërbehen. Të gjitha salcat të cilat janë të nxehta duhet të 

përfundohen duke aplikuar gjalpë në krye për të shmangur formimin e një lëkure. 

 

 

 

 

 

 

Salca Beshamel 

Salca beshamel ndryshe quhet salca bazë e gjitha salcave të 

bardha, ka origjinë nga Franca dhe është përdorur qysh nga 

kohërat e hershme të shek. XVІІІ. Ajo mund t’i jap shije 

lazanjës, mishit, perimeve etj. Për 1 litër salcë beshamel duhet ti 

kemi këto përbërës: 1 litër qumësht, 100 gram miell, 100 gram 

gjalpë, pak arrë moskati, pak kripë, veza është opsionale.  

Kavërdisja e miellit - procesi i zierjes 

Përgatitja: me gjalpë mielli pa marrë ngjyrë hidhet pak qumësht i vakët, përzihet, krijohen kokrriza, 

pastaj hidhet pjesa tjetër e qumështit, gjithmonë duke e përzier. 2-3 minuta e lejmë të zihet, 

rregullohet me kripë dhe arra e moskatit. Salca përgatitet në tri forma: 
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Salca e Veloute 

Salca e Veloute shpesh bëhet nga lëngu i përdorur në gatimin e 

përbërësit kryesor, siç është ai që përdoret në copëzimin e peshkut dhe 

pulës ose për viçin. 

 

Salcë kafe 

Disa nga salcat kanë proces teknologjik të zgjatur si salcat e errëta bazë dhe salca të tjera që 

përgatiten prej saj. Kjo salcë mund të merret edhe e gatshme, por sipas dëshirës dhe mundësisë 

mund edhe të përgatitet. Për salcën e errët bazë është e domosdoshme që të përgatitet më parë një 

buljon i errët, nga i cili e merr edhe emrin salca. 

Përgatitja e Buljonit të errët 

Kockat copëtohen, vihen në tavë, u hidhet pak ujë dhe piqen në furrë. Nga fundi i pjekjes 25 - 30 

minuta para përfundimit, hidhen qepë, karota, rrënjë selinoje, gjethe dafine dhe piqen derisa kockat 

të bëhen ngjyrë kafe. 

Kullimi, zierja e buljonit 

Kullohet lyra dhe kockat hidhen në tenxhere, zihen në ujë në 

raport 1 kg kocka – 1 litër ujë. 

Zihen 5-6 orë dhe kullohet, duke marrë nga 1 kg kocka, 1 litër 

buljon. Ky buljon është bazë për përgatitjen e salcës së errët.  

Salcat e errëta janë si Demi glaze Espagnol, etj.  
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Salcë domatesh 

Salca e domates është një nga salcat më të preferuara të 

nxehta që gjejnë një shoqërim të mirë me mish, shpendë 

dhe shumëllojshmëri të pjatave me makarona. 

Është bërë me salcë qepë dhe hudhër. Yndyra është vaji 

së bashku me proshutat, së bashku me barishtet, si gjethet 

e gjirit, borzilokun dhe majdanozin. 

Produkte me domate dhe domate si pureja e domates, lëngu i domates dhe domatet e kumbullës 

përdoren për salcën. Ndonjëherë trashësohet me miell dhe gjalpë ose përndryshe merr trashësinë 

e vet nga përbërësit për konsistencën e preferuar. Salca zbutet ngadalë deri në konsistencën dhe 

aromën e duhur dhe tendoset para përdorimit. Salca shërbehet e nxehtë ose përdoret si bazë për të 

përgatitur salca të tjera derivate.  

 

Salcat e emulsifikuara 

Një emulsion është një shpërndarje koloidale e pikave të 

vogla të një lëngu të pezulluar në një tjetër për të formuar 

një përzierje homogjene. 

Salca e emulsifikuar përfshinë përbërës më shpesh të 

verdhën e vezëve (të verdhën apo të bardhën e vezës) dhe 

një yndyrë siç është gjalpi ose vaji që normalisht nuk 

formojnë një pezullim të qëndrueshëm të përzierjes. Nga 

rrahja apo lëkundja e fuqishme, përbërësit mund të emulsifikohen për të formuar një salcë të butë 

në pezullim të qëndrueshëm. Salca më e rëndësishme e emulsifikuar është Hollandaise, një salcë 

e ngrohtë dhe majoneza një salcë e ftohtë. Bearnaise është bërë në të njëjtën mënyrë si Hollandaise, 

por është aromatizuar me një pakësim të uthullit, shallots dhe tarragonit i cili i jep aromën e tij 

karakteristike të ëmbël tangy. Cilësia e të gjitha këtyre salcave varet nga përdorimi më i mirë i 

vezëve dhe i gjalpit ose vaji. Salca e emulsifikuar është e famshme. 
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Qartësimi i Gjalpit: 

Gjalpi i qartësuar është një mënyrë e ndarjes së ngurtë të yndyrës së qumështit (hirrës) nga yndyra 

e pastër e gjalpit. Pasi të qartësohet mund të shërbehet si një salcë e thjeshtë, e përdorur për 

tiganisje ose për të ndihmuar në stabilizimin e salcës si Hollandaise dhe Bearnaise. 

Vendosni gjalpin në një tigan të vogël dhe shkrihet mbi një nxehtësi të ulët; mos lejoni që gjalpi 

të ziejë. 

Hiqeni tiganin nga nxehtësia dhe perzieni pak duke përdorur një lugë të sheshtë. Largoni çdo 

shkumë nga sipërfaqja. Hidhni në një tas të vogël.  

 

Salca Hollandeze 

Një salcë e emulsifikuar e bërë nga gjalpi dhe e verdha e vezëve. 

Hollandaise dhe variacionet e saj janë të errëta, por salca duhet të 

ketë një shkëlqim dhe të mos shfaqet me vaj. Ata duhet të kenë një 

strukturë të lëmuar. Një strukturë kokrrizore tregon mbi gatimin e 

të verdhave të vezëve. Ajo duhet të ketë qëndrueshmëri të lehtë 

dhe nganjëherë pothuajse shfaqet me gëzof. Një salcë shumë e 

njohur që shërbehet me vezë të copëtuara dhe biftekë në formën e 

saj origjinale ose si derivate.     

 

Salca majonezë 

Kjo salcë e shijshme përdoret në sallata, sandviçë dhe si pjesë e 

salcave të tjera. Ato kanë qëndrueshmëri më pak se salcat e nxehta 

për arsye se janë më të ndjeshme dhe shumë lehtë prishen. Gjatë 

përgatitjes së salcave të ftohta duhet të kemi parasysh disa rregulla. 

Mjedisi ku do të përgatitet salca duhet të jetë e freskët, përbërësit 

duhet të kenë temperaturë 12-16 °C. Për salcën majonezë përbërësi 

kryesor është veza.  
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Përgatitja e salcës majonezë 

Për 1 litër vaj duhen: 5 të verdha të vezës, 2-3 lugë lëng limoni, pak ujë dhe kripë. 

Përgatitja: në një enë porcelani të pastër hidhen të verdhat e vezëve dhe fillon përzierja. Rrahja e 

vezëve duhet të bëhet në të njëjtin drejtim pa ndërprerje, në enë porcelani hidhen të verdhat e 

vezëve, kripë, lëng limoni dhe përzihen sa të bëhet masë e njëllojtë – homogjenë, duke e përzier 

dhe duke hedhur vaj. Pastaj behet shtimi i vajit dhe përbërësve tjerë. Në fillim vaji hidhet pika-

pika, pastaj në fije të hollë dhe kur lidhet mirë trashet fija e hedhjes së vajit. Kur salca të trashet 

hidhet pak ujë, po që se duhet kripë ose thartirë, në vend të ujit hidhet lëng limoni. Gjatë përgatitjes 

duhet pasur kujdes hedhja e vajit gradualisht, sepse po të hidhet në sasi të madhe, salca prishet. 

Prishet emulsioni, vaji del përsipër duke prishur homogjenitetin e salcës që bëhet me të prera. 

 

Salca të ëmbla 

Për përgatitjen e salcës së ëmbël frutat mund të përdoren të freskëta në 

bazë të stinës ose të ngrira. 

Copëtimi, shtimi i erëzave - Copëtohen imët frutat, hidhen në tenxhere, 

shtohet sheqeri, për aromë më të mirë bënë edhe sheqer i kaftë, mund të 

shtohen edhe erëza tjera siç janë vanilja, karafili, limoni (sipas dëshirës) 

etj. Lihen të zihen 10 minuta në zjarr jo të vrullshëm. Për trashjen e 

lëngut të zier të frutave  shtohet niseshteja e tretur pakëz me ujë ose 

xhelatina po ashtu e tretur me ujë të vakët. Frutat mund të kullohen nga salca e përgatitur mirëpo 

bënë edhe të lihen në salcë. 

 

 

 

 



88 
 

5. PËRGATITJA E ANTIPASTAVE DHE SALLATEVE 

Për shkak se numri dhe shumëllojshmëria e kombinimeve të sallatave është gati e pafund, është e 

dobishme të ndani sallatat në kategori në mënyrë që të kuptoni se si prodhohen. Për kuzhinën e 

qilarit, mënyra më e dobishme për të klasifikuar sallatat është nga përbërësit: sallatat jeshile, 

sallatat e perimeve, sallatat e frutave etj. Kjo për faktin se teknikat e prodhimit janë paksa të 

ndryshme për secilin lloj. Para se të diskutojmë llojet e sallatës, le të zbulojmë së pari cilat janë 

ato përbërës të sallatës që e bëjnë atë një vakt të plotë. 

Përbërësit e sallatave: 

- Themeli i sallatës; 

- Trupi i sallatës; 

- Garniturë; 

- Salcë. 
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5.1. Themeli i sallatës 

Perimet me gjethe të tilla si romeine, marule Bibb, Boston ose marule ajsbergu shpesh shërbejnë 

si themeli i sallatës. 

Të përdorura tërësisht ose të prera në një byrynxhyk, gjethet e marule ofrojnë një bazë për 

përbërësit e tjerë të sallatës. 

Gjethet në formë kupe të ajsbergut ose marule të Bostonit bëjnë baza tërheqëse. Ata u japin lartësi 

sallatave dhe ndihmojnë në kufizimin e pjesëve të lirshme të ushqimit. Si shtresë mund të përdoret 

një shtresë e gjetheve të lirshme, të sheshta (të tilla si rome, gjethe të lirshme ose çikore) ose marule 

të copëtuara. 

Kjo lloj baze zhvendos më pak kosto pune dhe ushqimi, pasi nuk është e nevojshme të ndahen 

gjethe të plota në formë kupe nga një kokë. 

Perime ose fruta të përgatitura posaçërisht, të tilla si një julienne e piperit të kuq ose një dardhë e 

copëtuar dhe e prerë, ndonjëherë funksionojnë si themeli i sallatës. 

Sallatat e gjelbërta të hedhura ose sallatat e servuara në një tas dhe jo në një pjatë zakonisht nuk 

kanë bazë ose nën astar. 

Trupi i sallatës 

Trupi është përbërës kryesorë i një sallate. Trupi krijon identitetin e sallatës dhe shpesh i jep 

sallatës emrin e saj. 

Perimet e freskëta të kopshtit, për shembull, formojnë trupin e një sallate kopshti. Trupi i një sallate 

proteinike mund të jetë mishi, shpendët, peshqit ose bishtajoret. 
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Garnitura e sallatës 

Garnitura kontribuon në tërheqjen vizuale të një sallate dhe shumë shpesh në aromën e saj. Një 

garniturë duhet të jetë me ngjyra, të ngrënshme dhe të njëjtën temperaturë si vetë sallata. Më e 

rëndësishmja, garniturat duhet të jenë të thjeshta në mënyrë që të mos mposhtin prezantimin e 

sallatës. 

Garniturat duhet të harmonizohen me pjesën tjetër të përbërësve të sallatës dhe, natyrisht, të jenë 

të ngrënshëm. Mund të përzihet me përbërësit e tjerë të sallatës (për shembull, copëzat e lakrës së 

kuqe të përzier në një sallatë të gjelbër të hedhur), ose mund të shtohen në fund. 

Shpesh përbërësit kryesorë të një sallate formojnë një model tërheqës në vetvete, dhe asnjë 

garniturë nuk është e nevojshme. Pothuajse ndonjë prej perimeve, frutave dhe ushqimeve 

proteinike të prera në forma të thjeshta të përshtatshme, mund të përdoret si garniturë. 

Garniturat e zakonshme të sallatës përfshijnë barishte, vezë të ziera, ullinj, fruta, djathë dhe arra. 

Disa sallata, siç janë sallatat me fruta, nuk kërkojnë një garniturë ose fustan. 
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5.1.1. Salca e sallatës 

Salca është një lëng i lëngshëm ose gjysmë i lëngshëm që i shtohet trupit të sallatës për t’i dhënë 

asaj aromë, lagështi, aromë dhe lagështi të shtuar dhe ndonjëherë lidh përbërësit e sallatës. 

Salca duhet të harmonizohet me përbërësin e sallatës. Në përgjithësi, përdorni salcat e thekshëm 

për sallatat jeshile dhe perimet, dhe përdorni salcat pak të ëmbëlsuara për sallatat e frutave, 

zarzavate të butë dhe delikatë si Boston ose marule Bibb kërkojnë një salcë të lehtë. Veshja mund 

të shtohet në kohën e shërbimit (si për sallatat jeshile), shërbyer veçmas që klienti të shtojë, ose të 

përzihet me përbërësit përpara kohe (si në sallatën e patateve, sallatën e tonit, sallatën me vezë, 

etj.). Sallata e përzier me salce të rëndë, si majonezë, për ta mbajtur atë së bashku quhet sallatë e 

lidhur. 

Mos harroni: salca është një erzë për përbërësit kryesorë. Ajo duhet të përmirësojë aromën e tyre, 

jo t'i mbizotërojë ose t'i mbyt ato. 

Salcat e sallatës bien në katër grupe: 

Sidoqoftë veshjet e sallatës duhet të përzihen në mënyrë të barabartë për shërbimin e duhur, edhe 

pse ato bëhen kryesisht me vaj dhe uthull. Një përzierje uniforme e dy lëngjeve të ngërthyer quhet 

një emulsion. 

Emulsioni i përkohshëm (Vinaigrettes) - Një veshje e thjeshtë vaji dhe uthull quhet një emulsion 

i përkohshëm, sepse të dy lëngjet gjithnjë ndahen pasi të tunden. Disavantazhi është se ato duhet 

të tronditen ose të trazohen para çdo përdorimi. 

Emulsioni i përhershëm (Stili i kremës ose i yndyrshëm) - Zakonisht zgjat disa ditë ose më 

shumë. Majoneza është gjithashtu një përzierje e vajit dhe uthullit, por të dy lëngjet nuk ndahen. 

Emulsioni gjysmë i përhershëm (Hollandaise) - Një emulsion gjysmë i përhershëm zgjat një 

periudhë më të shkurtër kohore sesa një emulsion i përhershëm, zakonisht disa orë. 

Vajrat e thjeshta - Vaji dhe uthulla, Vajrat me aromë - Veshjet më të thjeshta të sallatës nuk 

janë emulsione ose përzierje të përziera. Janë lëngje të thjeshta që kontribuojnë në lagështi dhe 

aromë në sallatat. 

Lëngu i limonit - Më vete, lëngu i limonit i shtrydhur fllad është një fustan acid që i jep një tang 

sallatës. 



92 
 

Vaji i ullirit - Më shumë aromatik se vajrat vegjetal, vaji i ullirit është një salcë aromatike, kur 

përdoret vetëm në sallatë. 

Vreshtat me aromë - Vreshtat me aromë me fruta, barishte ose hudhër janë rrobat e njohura sepse 

ato shtojnë aromë të gjallë në sallata por pa yndyrë. 

 

 

Llojet e sallatës (duke i shërbyer) 

 

5.1.2. Një sallatë meze 

Shërbyer si pjata e parë - Shumë institucione shërbejnë sallatat si një pjatë të parë, shpesh si 

zëvendësues për një pjatë të parë më të hollësishëm. Jo vetëm që lehtëson presionin mbi kuzhinë 

gjatë shërbimit, por u jep klientëve një ushqim të kënaqshëm për të ngrënë ndërsa darkat e tyre po 

përgatiten. Këto shpesh përbëhen nga shpendët, mishi ose sendi i peshkut, plus një 

shumëllojshmëri e perimeve dhe garniturave të tjera, të rregulluara në mënyrë tërheqëse në një 

shtrat të zarzavateve. 

Sallatat si lloj meze duhet të stimulojnë oreksin. Kjo do të thotë se ata duhet të kenë përbërës të 

freskët, një veshje e prerë, aromatizuese dhe një pamje tërheqëse. 

Sallatat e para nuk duhet të jenë aq të mëdha sa të mbushen, por ato duhet të jenë mjaft të 

konsiderueshme për të shërbyer si një pjatë e plotë në vetvete. Sallatat e gjelbërta të hedhura janë 

veçanërisht të njohura për këtë arsye, sepse ato janë të mëdha pa u mbushur. 
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Kombinimi i përbërësve duhet të jetë interesant, jo i çuditshëm. Ushqime me aromë si djathi, 

proshutat, sallami, karkalecat dhe mishi i gaforreve, madje edhe në marule të vogla ajri të kulluara 

nuk është mënyra më interesante për të filluar një vakt. 

Rregullimi tërheqës dhe garniturat janë të rëndësishme, sepse tërheqja vizuale stimulon orekset. 

Një fillestar i kënaqshëm dhe interesant e vendos klientin në një kornizë të mirë mendjeje për 

pjesën tjetër të vaktit. 

 

5.1.3. Sallatat e shoqërimit pjatanca të mëdha  

Sallatat gjithashtu mund të shërbehen me pjatën kryesore. Ato shërbejnë të njëjtin funksion si 

përbërësit anësorë të tjerë. 

Sallatat e shoqërimit duhet të ekuilibrohen dhe harmonizohen me 

pjesën tjetër të vaktit, si çdo pjatë tjetër anësore. Për shembull, mos e 

shërbeni sallatën me patate në të njëjtin vakt në të cilin po shërbeni 

patatet e skuqura franceze. Sallatat me fruta të ëmbla janë rrallë të 

përshtatshme si shoqërues, prisni me sende të tilla si proshutë ose derri.  

Sallatat e pjatave anësore duhet të jenë të lehta dhe aromatizuese, jo shumë të pasura. Sallatat e 

perimeve, siç janë makaronat ose proteinat e larta (mishi, ushqimet e detit, djathi, etj.) Nuk duhet 

të shërbehen, përveç nëse pjata kryesore është i lehtë. Sallatat e kombinimit me një larmi 

elementesh janë shoqërues të përshtatshëm për sandviçët. 
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5.1.4. Sallatat kryesore të pjatës 

Pjatat e sallatës së ftohtë janë bërë shumë të njohura në menytë e drekës, veçanërisht në mesin e 

ushqimeve dhe darkave të ndërgjegjshme të dietave. Tërheqja e këtyre sallatave është në 

shumëllojshmëri dhe freski të përbërësve. 

Sallatat e pjatës kryesore duhet të jenë mjaft të mëdha për të shërbyer si një vakt i plotë dhe duhet 

të përmbajnë një pjesë të konsiderueshme të proteinave. Sallatat e mishit, shpendëve dhe 

ushqimeve të detit, si dhe sallata me vezë dhe djathë, janë zgjedhje popullore. 

Sallatat e pjatës kryesor duhet të ofrojnë shumëllojshmëri të mjaftueshme në pjatë për të qenë një 

vakt i ekuilibruar, si në mënyrë ushqyese, ashtu edhe me shije dhe textures. Përveç proteinave, 

pjata për sallatë duhet të ofrojë një larmi perimesh, zarzavate ose fruta. Shembuj janë sallata e 

kuzhinierit (zarzavate të përziera, perime të papërpunuara dhe shirita me mish dhe djathë), sallatë 

me karkaleca ose mish gaforre me wedges domate dhe feta avokado në një në një shtrat me 

zarzavate dhe gjizë me një asortiment frutash të freskëta. 

Madhësia e pjesës dhe larmia e përbërësve i japin kuzhinierit një mundësi të shkëlqyeshme për të 

përdorur imagjinatën dhe kreativitetin dhe ekuilibrin e mirë të ngjyrave janë të rëndësishme.  
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5.1.5. Sallatat e pjatës të veçantë 

Shumë restorante më të shkëlqyera shërbejnë një sallatë freskuese, të lehtë pas pjatës kryesore. 

Qëllimi është të "pastroni pllakën" pas një darke të pasur dhe të freskoni oreksin dhe të siguroni 

një pushim të këndshëm përpara ëmbëlsirës. 

Sallatat e shërbyera pas pjatës kryesore ishin rregulli dhe jo përjashtimi shumë vite më parë, dhe 

praktika meriton të jetë më e përhapur. Një darkë e cila mund të jetë e ngopur pas një vakti të rëndë 

shpesh freskohet dhe është gati për ëmbëlsirë pas një sallate të lehtë dhe të lezetshme.  

Sallatat me pjatë të veçantë duhet të jenë shumë të lehta dhe në asnjë mënyrë të mbushura. Duhet 

të shmangen veshjet e pasura, të rënda, si ato të bëra me salcë kosi dhe majonezë. Ndoshta zgjedhja 

ideale është disa zarzavate delikate, të tilla si marule Bibb ose lakër belge, të veshur lehtësisht me 

salca uthulle. Sallatat e frutave janë gjithashtu zgjedhje të njohura. 
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5.1.6. Sallatat e ëmbla 

Sallatat e ëmbla janë zakonisht të ëmbla dhe mund të përmbajnë sende të tilla si frutat, xhelatinë 

të ëmbël, arrat dhe kremin. 

Ato shpesh janë shumë të ëmbla për t'u shërbyer si meze ose shoqërues dhe shërbehen më së miri 

si ëmbëlsirë ose si pjesë e menysë së shuplakës ose ahengut. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Llojet e sallatës (sipas përbërësve) 

- Sallatat jeshile - zarzavate pa gjethe; 

- Sallatat anësore - Të bëra nga perime, patate, kokrra, pasta, bishtajore; 

- Sallatat e përbëra - Janë bërë duke rregulluar me kujdes sende në një pjatë, në vend që t'i 

hidhni së bashku; 

- Sallatat e ëmbëlsirave - Sallatat e shërbyera si ëmbëlsirë shpesh janë të ëmbla dhe zakonisht 

përmbajnë fruta, arra ose xhelatinë. Veshjet për sallatat e ëmbëlsirave mund të përfshijnë 

krem ose liker. 

Llojet e sallatës (me metodën e përgatitjes): 

- Sallatë e thjeshtë / Sallata jeshile - zarzavate pa gjethe 

- Sallatat e përbëra - bëhen me rregullimin e sendeve me kujdes në një pjatë, në vend se t’i 

hidhni së bashku. 

- Sallata e hedhur - Sallata që kuzhinieri do të kombinonte të gjithë përbërësit në tas me 

salcë. 
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5.2.1. Përbërësit për sallatat 

Freskia dhe shumëllojshmëria e përbërësve janë thelbësore për sallatat cilësore. Lule, natyrisht, 

është zgjedhja e parë për shumicën e njerëzve, por ka shumë ushqime të tjera që mund të përbëjnë 

një sallatë. Të listuara më poshtë janë disa nga përbërësit e përdorur në bërjen e sallatave. 

Perimet 

Lakër fasule, lakër brokoli, karrota të bardha, jeshile dhe të kuqe, lulelakër, selinoac (selino) rrënjë 

kastravecat, artichokes, kërpudha kohlrabi, qepë, speca, domate të kuqe, jeshile dhe të verdhë, 

patate, zemra artichoke, fasule asparagus (të gjitha lloje), panxhar, misër, turshi (kopër, të ëmbël, 

etj.) ullinj, bizele, speca, pimientos të pjekur dhe të zgjedhur, gështenja me ujë. 

Fruta, të freskëta, të gatuara, të konservuara ose të ngrira 

Mollë, kajsi, avokado, banane, manaferra, qershi, arrë kokosi, hurma, fiq, grejpfrut dhe rrush, fruta 

kivi, portokall mandarinash dhe mandarina, mango, portokall, pjepër, papaja, pjeshkë dhe 

nektarina, dardha, hurmë, ananas, kumbulla, prunes, shegë, rrush të thatë. 

Ushqime proteinike që shoqërohen në sallatë  

- Mish (viçi, proshutë); 

- Shpendët (pulë, gjeldeti); 

- Peshq dhe butak (ton, gaforre, karkaleca, karavidhe, salmon, sardele, harenga anchovies, 

çdo peshk i gatuar i freskët); 

- Sallami, mishi i drekës, etj., vezët e proshutës, djathi i gatuar me zor, djathë, llojet e moshës 

ose të kuruara i përzier me xhelatinë (e thjeshtë ose me aromë) arra. 

Marule dhe zarzavate të tjera sallatë 

Zarzavatet e sallatës mund të klasifikohen në dy kategori të përgjithshme: 

Zarzavatet tradicionale - mund të përdoren vetë ose të kombinohen me zarzavate të tjera. 

Perime duke shtuar aromë - Të klasifikuara si zarzavate edhe pse ato mund të jenë të kuqe, të 

verdhë, kafe ose të bardha, mund të jenë pikante ose të hidhura. 
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Marule Iceberg - sallatë jeshile  

Përbërësi më i popullarizuar i sallatës. Dora e fortë, kompakte me 

gjethe jeshile të gjelbërta të butë dhe me shije të butë. I vlefshëm 

për strukturën e tij, sepse qëndron i freskët më gjatë se marule të 

tjera. Mund të përdoret vetëm, por më së miri përzihet me 

zarzavate më aromatike si roma, sepse i mungon aroma vetë, 

mban mirë. 

 

Marule Romaine - lloj sallate jeshile e zgjatur  

Koka e zgjatur, e paketuar pak, me gjelbër të errët, leje kryesore 

të trashë, cilësi të freskët, me aromë të plotë, të ëmbël, mban mirë 

dhe është e lehtë për tu trajtuar. Thelbësore për sallatën e Cezarit. 

Për shërbimin elegant, brinja qendrore shpesh hiqet. 

 

Marule Boston - sallatë jeshile  

Kokat e vogla, të rrumbullakëta, me gjethe të buta, të brishta, jeshile të thella jashtë, deri gati të 

bardha brenda. Gjethet kanë një aromë të pasur, të butë dhe cilësi delikate të gjalpit. Gjethet në 

formë kupe të shkëlqyera për bazat e sallatës. 

 

Bibb ose Marule Gëlqerore 

Ngjashëm me marule të Bostonit por më të vogla dhe më 

delikate. Një kokë e tërë mund të jetë vetëm disa inç larg. Ngjyra 

sillet nga zarzavate të errëta jashtë në të verdhë kremoze në thelb. 

Butësia e saj, aroma delikate dhe çmimi i lartë e bëjnë atë një 

luks në disa tregje. Gjethet e vogla, të tëra, shërbehen shpesh 

vetë, me një salcë të lehtë vinaigrette, si një sallatë pas darkës. 
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Spinaq 

Gjethet e vogla dhe të buta të spinaqit janë zarzavate të 

shkëlqyera sallate, të vetme ose të përziera me zarzavate të tjera. 

Një sallatë popullore është gjethe të spinaqit të zbukuruara me 

kërpudha të prera, të papërpunuara dhe proshutë të freskët dhe të 

thërrmuar. Spinaqi duhet të lahet shumë tërësisht dhe burimet e 

trashë duhet të hiqen. 

 

Rukola  

Gjithashtu të njohura si rukola, këto zarzavate të butë, me shije 

të veçantë, kanë të bëjnë me mustardën dhe me karkalecin. Ato 

janë të buta dhe të prishen dhe ato shpesh janë shumë me rërë, 

kështu që ato duhet të lahen me kujdes. Rukola dikur u gjet 

pothuajse ekskluzivisht në restorante italiane, por që nga ajo 

kohë është bërë më e disponueshme dhe është gjithnjë e më 

popullore. Përndryshe janë gjethet e lule radhiqes. 
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5.2.2. Rregullimi i sallatës 

Ndoshta edhe më shumë sesa me shumicën e ushqimeve të 

tjera. Shfaqja dhe rregullimi i një sallate është thelbësore për 

cilësinë e saj. Shumëllojshmëria shumëngjyrëshe e përbërësve 

të sallatës i jep kuzhinierit krijues një mundësi për të krijuar 

vepra arti miniaturë në pjatën e sallatës. 

Fatkeqësisht, është pothuajse aq e vështirë të jepni rregulla për rregullimin e sallatave siç është për 

pikturimin e fotove, sepse parimet e përbërjes, ekuilibrit dhe asimetrisë janë të njëjta për të dy 

artet.  

Zgjidhni pjatën  e duhur për madhësinë e porcionit, jo shumë e madhe ose shumë e vogël. Përpiquni 

për një ekuilibër të mirë të ngjyrave. Marule të thjeshtë të ajsbergut duken goxha të zbehtë dhe të 

sëmurë, të gjitha në vetvete, por mund të rreshtohen duke u përzier në disa zarzavate të errëta dhe 

mbase disa copëza lakër të kuqe të karotë, ose perime të tjera me ngjyra. Nga ana tjetër, mos u fut 

në bord. Tre ngjyra janë zakonisht të mjaftueshme dhe nganjëherë po aq pak hije të ndryshme të 

gjelbër do të krijojnë një efekt të bukur. Shumë ngjyra mund të duken të çrregullt. 

Lartësia ndihmon për ta bërë një sallatë tërheqëse 

Përbërësit e grumbulluar në pjatë janë më interesante sesa nëse përhapen në rrafsh. Kupat e 

maruleve pasi bazat shtojnë lartësi. Shpesh mjafton vetëm pak lartësi. Rregulloni përbërës si pykë 

frutash ose feta domate, në mënyrë që ato të mbivendosen ose të përkulen kundër njëri-tjetrit, në 

vend që t'i vendosni ato të sheshta të pjatës. 

Pritini përbërësit mjeshtërisht 

Prerja e lëmuar bën që e gjithë sallata të duket e lëpirë dhe e ngathët. 

Bëni çdo përbërës të identifikueshëm. 

Pritini çdo përbërës në copa të mjaftueshme në mënyrë që klienti t'i njohë ato menjëherë. Mos më 

gërmoni gjithçka në hanxherin e buallit ose VCM. Pjesët e madhësisë së kafshimit janë rregull i 

përgjithshëm, përveç nëse përbërësi mund të pritet lehtë me pirun siç janë feta domate. Përbërësit 

e erëzave, si qepë, mund të jenë copëtuar mirë. Merre me buzëqeshje. 
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Një rregullim i thjeshtë, natyror është i këndshëm. Një model i 

hollësishëm, një rregullim i zbukuruar ose i ngatërruar, ose një pjatë 

e rrëmujshme nuk është e këndshme. Për më tepër, modelet e 

hollësishme duhen shumë për tu bërë. 

  

5.2.3. Receta dhe teknika për të bërë sallata 

Përgatitja e hollësishme është jashtëzakonisht e rëndësishme në bërjen e sallatës. Ka pak gatim të 

përfshirë, por një punë e madhe që kërkon kohë. Sallatat mund të bëhen shpejt dhe me efikasitet 

vetëm nëse stacioni i punës është vendosur si duhet. 

 

Procedurat Themelore 

Shumica e sallatave bëhen me sasi, kështu që një sistem prodhimi i linjës së montimit është më 

efikase. 

Përgatitni të gjithë përbërësit - Lani dhe prerë zarzavatet. Përgatitni perime të gatuara. Pritini të 

gjitha frutat, perimet dhe garniturat. Përziejini sallatat e lidhura dhe të marinuara (sallata me vezë, 

sallata me patate, sallata me tre fasule, etj.). I ftohni të gjithë përbërësit. 

Organizoni pjatën për sallatë në tryezat e punës. Rreshtoni ato në tabaka për transferim të lehtë në 

frigorifer. 

Ftohni deri në shërbim. Mos mbani më shumë se disa 

orë. Kutitë e mbajtjes duhet të kenë lagështi të lartë. 

Mos i shtoni salcat sallatave jeshile derisa të shërbehen 

ose ato do të dëmtohen. 
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Sallatat jeshile 

Parimet 

Zarzavatet e sallatës duhet të jenë të freskëta, të pastra, të freskëta, të ftohta dhe të kulluara mirë 

dhe sallatës nuk do t’i mungojë kualiteti. Zarzavatet e mira varen nga përgatitja e duhur. 

Lagështia dhe ajri janë të domosdoshme për të mbajtur zarzavate të freskëta: 

Larja dhe ftohja mund të rivendosin pastërtinë. Lagështia që ngjiten në gjethe pas kullimit të plotë 

është zakonisht mjaft ujë që i mbyt ato dhe shpërndajnë aromë dhe lëndë ushqyese. 

Qarkullimi i ajrit është thelbësor që zarzavatet të "marrin frymë". Mos i mbyllni zarzavatet e lara 

shumë fort ose paketoni shumë fort. Ftohni në kullesa të mbuluara me peshqirë të pastër, të lagur 

ose në kosha plastike të shpuara. Këto mbrojnë nga tharja ndërsa lejojnë akoma qarkullimin e ajrit. 

Vyshkja ndodh kur zarzavatet e prera mbahen shumë gjatë. Kjo mund të shmanget pjesërisht duke 

i shpëlarë ato në një antioksidant shumë të butë dhe duke përdorur thika çeliku inox. Më mirë 

akoma, planifikoni blerjen dhe prodhimin në mënyrë që të mos keni nevojë t'i mbani ato shumë 

gjatë. 

Procedura themelore për sallatat jeshile: 

 Lani zarzavatet tërësisht; 

 Kullojini zarzavatet mirë; 

 Pritini ose grisni në copa me madhësi kafshimi; 

 Përziejini zarzavatet; 

 Shtoni salcë menjëherë para shërbimit ose shërbejeni atë. 
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Sallatat e perimeve 

Parimet 

Sallatat e perimeve janë sallata, përbërësit kryesorë të të cilave janë perime, përveç marule të 

zarzavateve me gjethe të tjera. Disa perime përdoren të papërpunuara, të tilla si selino, kastravec, 

rrepka, domate dhe speca jeshilë. Disa janë gatuar dhe ftohur para se të përfshihen në sallatë, të 

tilla si artichokes, panxhar fasule dhe asparagus. 

Udhëzime për bërjen e sallatave 

Prerja e pastër, e saktë e përbërësve është e rëndësishme, sepse format e perimeve shtojnë tërheqjen 

e syve. Dizajni ose rregullimi i një sallate me perime shpesh bazohet në forma të ndryshme, të tilla 

si sallata e gjatë, asparagu dhe fasulet jeshile, pykat e domates, feta kastravec, shirita ose unaza 

me spec të gjelbër, dhe lule rrepkë. 

Pritini perimet sa më shumë që të jetë e mundur me kohën e servirjes ose përndryshe ato mund të 

thahen ose rrallohen në skajet. 

Perimet e gatuara duhet të kenë një strukturë të fortë, të freskët dhe ngjyrë të mirë. Perimet me 

gëzof, të tepruara janë jo tërheqëse në një sallatë. 

Pas gatimit, perimet duhet të kullohen plotësisht dhe të ftohen mirë përpara se të përfshihen në 

sallatë. 

Perimet nganjëherë marinohen ose ngjyhen në një lëng të kalitur, përpara se të bëhen në sallata, si 

për sallatën me tre fasule ashtu edhe për kërpudhat 

“a la grecque”. Marinata është zakonisht një 

formë e vajit dhe salcë uthull, dhe gjithashtu 

shërben si salcë për sallatën. Mos i vendosni 

sallatat e marinuara shumë përpara kohe; sepse 

baza e marule do te dëshirohet. Përdorni zarzavate 

të freskëta, të guximshëm (të tilla si ajsberg, roma 

ose çikore) si baza, pasi ato nuk shkulen shpejt. 

 

 



104 
 

5.2.4. Sallatat e gatuara 

Parimet 

Sallatat e gatuara janë ato përbërësit e të cilëve janë ushqime të gatuara, zakonisht mishi, vezët e 

peshkut të pulave, dhe herë pas here disa perime. Ato janë të ndryshme nga sallatat e kombinuara 

dhe nga sallatat e perimeve duke përdorur perime të gatuara në atë që produkti i gatuar zakonisht 

përzihet me një salcë të trashë, përgjithësisht majonezë, gjatë përgatitjes. 

Një sallatë që përzihet me një salcë të trashë apo dressing për ta lidhur atë së bashku quhet edhe 

sallatë e lidhur. Disa sallata të kufizuara, të tilla si ton, vezë ose sallatë pule, gjithashtu mund të 

përdoren si mbushje sandviç. 
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Udhëzime për bërjen e sallatave të gatuara 

Përbërësit e gatuar duhet të gatuhen plotësisht para se të përzihen me majonezë, dhe përzierja e 

përfunduar e sallatës duhet të mbahet e ftohur në çdo kohë. Sallatat e llojit të majonezës janë baza 

ideale për kultivimin e baktereve që shkaktojnë helmim nga ushqimi. 

Sallatat e gatuara janë mënyra të mira për të përdorur mbetjet siç janë mishi i pulës, mishi ose 

peshku, por përbërësi duhet të jetë trajtuar sipas rregullave të 

sanitetit të mirë dhe trajtimit të ushqimit. Produkti nuk do të 

gatuhet përsëri për të shkatërruar ndonjë baktere që ata mund të 

rriten në sallatë dhe të shkaktojnë sëmundje. 

Patatet për sallatat duhet të gatuhen tërësisht, më pas qërohen dhe 

priten, në mënyrë që të ruhen lëndët ushqyese. 

Mos i shkurtoni përbërësit shumë të vegjël, sepse produkti përfundimtar do të jetë si shumë ose 

ngjitur, pa interes tekstual. 

Perimet zakonisht janë të freskëta për shtimin e strukturës. Selinoja është më e popullarizuara, por 

zgjedhje të tjera mund të jenë specat jeshilë, karrotat, turshitë e copëtuara, qepët, gështenja me ujë 

ose mollët. Sigurohuni që shijet shkojnë së bashku. 

Përzierësit përbërës kryesorë siç janë patatet ose disa prej 

produkteve të detit, mund të marinohen në një lëng të kalitur siç 

është vinaigrette përpara se të përzihen me majonezën dhe 

përbërësit e tjerë. Çdo marinadë e pa zhytur duhet të thahet së pari 

për të shmangur rrallimin e majonezës. 

Sallatat e lidhura zakonisht ndahen me një lugë.  

Kjo ka dy avantazhe: 

a) Siguron kontrollin e pjesës; 

b) I jep lartësi dhe formë sallatës. 

Zgjidhni garniturat tërheqëse, shumëngjyrëshe. Një lugë patate ose sallatë pule duket mjaft e 

zbehtë dhe interesante pa një garniturë. 
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5.2.5. Sallatat e frutave 

Parimet 

Siç tregon emri i tyre, sallatat e frutave kanë frutat si përbërësit e tyre kryesorë. Ato janë të njohura 

si sallatat me shije, si sallatat me ëmbëlsira, dhe si pjesë e pjatave të drekës së kombinuar, shpesh 

me një lugë gjizë zgjidhni ose ushqime të tjera proteinike me shije të butë. 

Udhëzime për bërjen e sallatave me fruta 

Sallatat e frutave shpesh janë të rregulluara sesa të përziera ose turshi, sepse shumica e frutave 

janë delikate dhe prishen lehtësisht.  

Pjesët e frutave të thyera ose më pak tërheqëse duhet të vendosen në fund të sallatës, me pjesët më 

tërheqëse të rregulluara në krye.  

Disa fruta zbardhen kur priten dhe duhet të zhyten në një acid siç është lëngu i frutave të thekur. 

Frutat nuk mbajnë si dhe perimet pasi janë prerë. Nëse jeni duke përgatitur të dy perime dhe sallata 

frutash për një shërbim të veçantë vakt, sallatat e perimeve zakonisht duhet të përgatiten së pari.  

Kullojini frutat e konservuar mirë përpara se t'i përfshini në sallatë; sepse sallata do të jetë e 

rrjedhshme dhe e lëngshme. Lëngu nga frutat e konservuar mund të rezervohet për përdorim në 

rrobat e sallatës së frutave për përgatitje të tjera. 

Veshja për sallatat e frutave zakonisht është pak e ëmbël, por zakonisht pak e prekshme është 

gjithashtu e dëshirueshme. Lëngjet e frutave shpesh përdoren në spërkatjen e sallatës së frutave.  
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5.2.6. Sallata të kombinuara  

Parimet 

Sallatat e kombinuara marrin emrin e tyre sepse ato janë kombinime të llojeve të ndryshme të 

përbërësve. Ato madje mund të përbëhen nga dy ose më shumë sallata të ndryshme në një rregullim 

tërheqës, për shembull, sallatë pule dhe sallatë të prerë me kastravec dhe domate të rregulluar në 

një shtrat të zarzavateve. Ndoshta sallata me kombinim më të popullarizuar është sallata e 

kuzhinierit, zarzavatet e përziera me shirita gjeldeti, proshutë, djathë, dhe zakonisht disa perime të 

papërpunuara si domatja dhe speci jeshil. 

Për shkak se ato janë më të hollësishme dhe zakonisht mund të jenë me madhësi fare të 

konsiderueshme farefisnore, sallatat e kombinimit shpesh shërbehen si kurse kryesore. Për shkak 

se sallatat e kombinuara shpesh përbëhen nga lloje të tjera të sallatave, me të vërtetë ekzistojnë 

vetëm dy udhëzime për prodhimin e tyre. 

Vëzhgoni udhëzimet për përgatitjen e përbërësve të ndryshëm, të tilla si zarzavatet, perimet, 

sallatat e gatuara dhe sallatat e frutave. 
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5.2.7. Përgatitja e antipastave 

Antipastat apo paragjellat janë mezet e përgatitura me produkte të ndryshme. 

Mezet e përgatitura shërbehen para ose në fillim të një vakti për të stimuluar dëshirën për të ngrënë. 

Përdoren për çdo rast gëzimi, feste, ditëlindje etj. 

Parafjalët janë ushqime të gishtërinjve, të cilat zakonisht shërbehen para një vakti, ose midis 

vakteve, dhe quhen gjithashtu kalë dore, antipasti, ose fillestarë dhe mund të variojnë nga shumë 

e thjeshtë deri tek ato shumë komplekse, në varësi të rastit dhe kohës së kushtuar për t’i bërë ato. 

Ata janë një shoqërim i zakonshëm për aperitivët, kokteje të servuara para një vakti. 

Në darka, bankete dhe të ngjashme, meze mund të shërbehen para një vakti. Kjo është veçanërisht 

e zakonshme në dasma, kur kërkon kohë që dasma dhe mysafirët të shkojnë në një pritje pasi të 

ketë bërë martesën. Parafjalët mund të shërbehen në festa të gjata që ndodhin pas një kohe të 

rregullt të vaktit. Një festë e mesditës, ku nuk ka ndërmend të shërbejë darkë, ose një mbrëmje që 

ndodh pas darkës, mund të shfaqë meze, në mënyrë që të ftuarit të kenë mundësinë për të bërë 

snack. Shumë restorante kanë një gamë të parfumeve që porositen pikërisht përpara një vakt si një 

pjatë të parë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Klasifikimi i antipastave: 

Koktell - përbëhet nga disa copa të madhësive të kafshimit të peshqve, 

butakëve, pijeve dhe frutave të servuara me salcë me shije të butë. Ato 

duhet të jenë të freskëta në pamje dhe të rregulluara në mënyrë tërheqëse 

për të pasur një apel në sy. Koktejet e ndryshme janë: lëngjet e portokallit, 

ananasit, grejpfrutit ose domaten e servirur me fustane sallatë të ftohtë. 

 

HORS D 'OEUVRES - janë pjesë të vogla të ushqimeve shumë të kaluara që më parë përdoren 

për të paraprirë një vakt të shërbyer ose të nxehtë ose të ftohtë. Thjeshtësia duhet të jetë krijuesi 

kryesor për bërjen e `kalit`. 

 

KANAPE - një ushqim me madhësi ose dy kafshime të 

kafshimit të gishtit i  përbërë nga tre pjesë: një bazë, një 

përhapje ose majë dhe zbukurim ose garniturë. Ato mund 

të shërbejnë për pak ushqime. Ato mund të shërbehen të 

nxehta ose të ftohta. Artikujt duhet të jenë të ndezur, të 

imët, të freskët, të keni një apel për sytë dhe kontraste 

ngjyrash. sende me ngjyra të ndryshme përdoren në copat e bukës të prera me bukuri, të thekur 

ose të skuqura, dhe biskota etj.  
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SHKELJET / KRUDITITT - ato janë artikuj turshi dhe perime 

të papërpunuara, si karota julienne ose shkopinj selino. Shijet 

vendosen përgjithësisht para të ftuarit në një pjatë pak, të thellë, 

në formë varke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAD PETITE - ato janë pjesë të vogla dhe zakonisht shfaqin 

karakteristikat që gjenden në pjesën më të madhe të sallatës.  

 

 

 

SUPA - përfshihen në kategorinë e mezeve sepse ato shërbehen në 

këtë kurs më shumë se kurrë më parë.  

 

 

 

 

Të skuqura - zhytjet e këndshme janë shoqërues të njohur në patate 

të skuqura, krisura dhe perime të papërpunuara. Qëndrueshmëria e 

duhur është e rëndësishme për shumë zhytje që përgatitni. Ajo nuk 

duhet të jetë aq e trashë sa të mos mund të shtrihet, pa e prishur çipin 

ose plasaritjet, por duhet të jetë aq i trashë sa të ngjitet në sendet e 

përdorura si zhytës.  

 

 



111 
 

Djathërat 

Djathërat jo vetëm që janë të pasur me proteina, sikurse; mishi, vezët, peshku, por me shijen e 

llojllojshme që kanë dhe mundësia për përgatitje është e shumëfishtë. Djathërat mund të skuqen, 

fërgohen, shkrihen, piqen, kalohen në rende etj. Djathërat si para gjellë përdoren për sallatë, 

sandviç, mbushje etj. 

Në botë ekzistojnë më se 300 lloje të djathërave mirëpo do i përmendim disa të cilat kanë rëndësi 

dhe përdorim më të gjerë në kuzhinën tonë kosovare. 

- Rikotta - djathë i butë italian. Shërbehet në shportëz, ku edhe zinet. 

- Djathë Sharri Djathë Delesh – ekzistojnë disa lloje varësisht nga vjetërsia e djathit. 

- Feta – Djathë i butë, prodhohet nga qumështi i lopës, deleve, dhive.  

- Djathë i dhisë - janë disa lloje, varet nga vjetërsia e djathit. Djathi i ri është i butë dhe me 

kalimin e kohës formohet një kore e fortë. 

- Parmezan - Djathë i fortë italian. Djathi i vjetër 3 vite kalohet në rende dhe përdoret për 

brumëra, mbushje, kurse djathi i ri përdoret si para gjellë. 

- Mozzarella - Djathë i butë, shpeshherë shitet në ujë në mënyrë që të ruaj butësinë. Prodhohet 

nga qumështi i lopës. 

- Edam - Djathë gjysëm i fortë nga Holanda, shitet me kore mbrojtëse të kuqe. Djathi i vjetër 

ka shije intensive. Ky djathë përdoret gati në të gjitha rastet, varësisht nga vjetërsia e tij. 

- Gorgonzola - shumë i preferuar për pica dhe brumëra etj. 
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6. PËRGATITJA E BRUMËRAVE 

Me brumëra mund të përgatiten gjellë të shijshme, shumë të ushqyeshme dhe të lira. Ka një listë 

të madhe të brumërave ku në to hyjnë disa lloje si: brumëra me maja, brumëra të shpejta pa maja, 

pica, byrek me asortimente, brumëra sfoliat, brumëra sufle dhe petë tigani, makarona, pilaf, rizoto 

etj. Përbërës kryesor i brumërave është mielli, ku së bashku më përbërës tjerë si uji qumështi, kripa 

etj. formojnë brumëra në bazë të kërkesës. Bukët përdoren shumë shpesh si artikuj për mëngjes 

dhe gjithashtu si ushqime komoditeti. Ato janë gjithashtu të disponueshme në format tradicionale 

feta dhe gjithashtu si rrotullime të zbukuruara. Shumëllojshmëria që mund të krijohet nga bukët 

është mjaft e madhe. Mund të përdoret si mezë, si pjesë e kursit kryesor apo edhe si ëmbëlsirë. 

Shumë lloje të bukëve janë krijuar duke mbajtur parasysh dietë individin e vetëdijshëm. Këto bukë 

janë bërë nga miell gruri të plotë në vend të miellit të rafinuar, pasi është vërejtur që mielli i rafinuar 

nuk është shëndet shumë i dobishëm pasi zhvishet fjalë për fjalë lëndë ushqyese kryesore. 

Produktet e drithërit si buka, drithërat, orizi dhe makaronat janë të mira për ju. Ato janë burime të 

rëndësishme të vitaminave dhe mineraleve. Bukët, drithërat, orizi dhe makaronat janë gjithashtu 

burime të mira të karbohidrateve si niseshte dhe fibra. Shumë njerëz mendojnë se ushqimet me 

niseshte si bukët, orizi dhe makaronat krijojnë majmëri. Ata nuk janë të tilla . Por kur shtoni yndyra 

si margarina, vaji, majoneza, salcë djathi ose lëng mishi për to, shtoni shumë kalori shtesë. 

Ushqimet me drithëra të plota kanë më shumë fibra sesa ushqime me kokrra të bardha. Ekzistojnë 

shumë lloje ushqimesh me drithëra të plota, të tilla si tërshëra, orizi kafe, farat, tortilat e misrit dhe 

buka e grurit të plotë. Ju mund të dëshironi të provoni një bukë me grurë të plotë në vend të bukës 

së bardhë. Përdorni orizin kafe në vend të orizit të bardhë ose i përzieni ato herën tjetër që keni 

oriz. 

Disa bukë dhe drithëra kanë shumë yndyrë dhe sheqer 

të shtuar kur ato prodhohen. Kruasantët danez, donuts, 

tortë dhe disa muffins kanë më shumë yndyrë dhe 

kalori sesa shërbimet e bukëve të thjeshta dhe 

drithërave. Nëse kënaqeni me bukë dhe drithëra, nuk 

keni nevojë të hiqni dorë nga ato. Provoni t’i hani këto 

ushqime më rrallë ose në sasi të vogla. 
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6.1. Veprimet përgatitore për brumërat e kuzhinës 

Varësisht se çka kërkohet të gatuhet, zgjedhën edhe përbërësit. Gjithmonë duhet pasur të qartë se 

është e domosdoshme të jetë vendi i punës i pastër, enët apo mjetet të cilat do i përdorim. 

Peshimi i lëndëve të para për brum 

Peshohen me peshore përbërësit përkatës që të jenë të gatshme për përgatitje. Përgatitet vendi i 

punës, bashkë me mjetet e nevojshme për përgatitje.  

Përgatitja e brumërave me maja 

Prej brumërave më thelbësorë, vlen të ceket brumi bazë i bukës i cili ka filluar të përdoret mijëra 

vjet më parë nga njerëzit. Buka përmban bazën e ushqimit. 

Përbërësit kryesor për përgatitjen e bukës janë: 

Mielli - i përdorur zakonisht nga gruri i butë dhe në disa raste mund të përdoren miellëra të 

drithërave të tjerë që përzihen me miellin e grurin. 

Uji - varësisht nga karakteristikat e llojit të miellit dhe strukturës së brumit që do të fitohet mielli 

i grurit të butë, përzihet - bëhet në masë 50%-60% në raport me peshën e miellit. 

Temperatura e ujit është 21-25 °C që mos të pengoj aktivitetin normal të majave. 

Kripa - shtohet për të përmirësuar karakteristikat organo shqisore të bukës, dhe për të arritur nivelin 

cilësor e sasior të glutenit. 

Maja - për prodhimin e bukës me cilësi të mirë, aromë 

të këndshme të bëhet zgjedhja e majës që do të përdoret 

në fermentimin, është shumë e rëndësishme dhe kërkon 

të njihen karakteristikat e dëshiruara. Majat ndahen në 

dy lloje: Maja industriale dhe natyrale. 

Maja industriale - është e përsosur dhe mjaft aktive 

edhe për miellin me cilësi të ulët, siguron prodhim të 

shpejtë dhe përdoret për prodhimin e bukëve me peshë 

të vogël. 
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Maja natyrale - e bukës përfaqëson një popullatë të mikroorganizmave që gjenden në miell dhe 

përzihen me ujë dhe lihet për një kohë në ajër që të fermentohet spontanisht, pa shtuar tjerë 

mikroorganizma nga jashtë. Mbajtja në temperaturë 20-25 °C. 

Pjekja - Përcaktimi i temperaturës së pjekjes varet nga shumë faktorë, siç janë: pesha e bukës, ti 

bëjë koret më elastike që të durojë fryrje sa më të mëdha, ti japë ngjyrë dhe shkëlqim kores së saj. 

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

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

e ardhjes së tij. Zgjatja e pjekjes varet nga pesha e bukës nëse është 200gr. Zgjatja është 10-15 

minuta në temperaturë 260 -280°C, ndërsa pesha e bukës 500gr. temp. 240- 260°C zgjatja e pjekjes 

është 20- 25 min. Buka pasi të pjekët duhet të pushoj 5-10 min. 

6.1.1. Përgatitja e brumit të bukës  

Brumi bazë i bukës 

Përbërësit: 

- 1 kg miell të bardhë; 

- 500 ml ujë; 

- 7 g majë; 

- 15 g kripë; 

Zënia e brumit, fermentimi -  Në një tas të vogël hedhim majanë dhe e tretim me pak qumësht 

të vakët dhe e lëmë aty për 15 minuta, në mënyrë që të fermentohet.   

Më pas, në një tjetër enë hedhim qumështin e vakët, majanë e fermentuar, vajin e ullirit, ujin e 

vakët dhe kripën. I përziejmë të gjitha bashkë me një lugë dhe nisim të shtojmë gradualisht miellin 

duke e përzierë si fillim me lugë e më pas nisim punimin e brumit me dorë. Gjithë sekreti i një 

buke të mirë shtëpie qëndron tek punimi i brumit me duar. Brumi do të jetë gati në momentin që 

masa do të jetë e fortë, kompakte dhe nuk ngjitet në duar. Brumin e mbulojmë me një pecetë të 

pastër. E vendosim në një vend të mbyllur dhe të ngrohtë përreth një orë, në mënyrë që masa të 

dyfishohet. Pasi brumi të ketë ardhur, e ndajmë në toptha dhe i vendosim me radhë në tepsi me 

letër pjekjeje. I lëmë ashtu edhe për 30 minuta të tjera në një vend të mbyllur. 
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Më pas i fusim në furrë për t’i pjekur. Para se t’i fusim në furrën e nxehtë, bukën e lyejmë me pak 

qumësht të vakët të përzier me një lugë vaj ulliri. I pjekim në 200°C përreth 25 minuta derisa buka 

të ketë marrë një ngjyrë të kuqërremtë, të praruar.  
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6.1.2. Përgatitja e kifleve me maja 

Përbërësit: 

- Një qeskë e gjysmë maja (10 gr); 

- 1/2lit. qumësht; 

- 2 lugë sheqer; 

- Pak kripë; 

- 2 vezë; 

- 1 filxhan kafeje vaj; 

- 1 sheqer vaniljeje; 

- 800 gr miell; 

- 1 pluhur paste; 

- 1 vezë për lyerje; 

- Susam; 

- 50 gr gjalpë. 

 

Zënia e brumit, shtimi i shtesave, fermentimi 

Maja ulet në pak qumësht të vakët me 1 lugë të vogël sheqer dhe 1 lugë miell. Në qumështin e 

vakët shtohen tharmi i ardhur, vezët, vaji, kripa, sheqeri, sheqeri vanilje dhe mielli i situr me pluhur 

paste. 

Brumi përzihet me lugë druri e pastaj derdhet në tavolinë të përmiellur dhe ngjeshët mirë e 

mirëgjersia të gatuhet një brumë i butë dhe i lëmuar. 

Brumi i butë vendoset në enë ku është zënë, lyhet me vaj për të mos krijuar kore, mbulohet për të  

ardh dhe dyfishuar volumin për afro 2 orë. 

 Ndarja e brumit, format, pjekja - Brumi i ardhur ngjeshët pak, ndahet në afro 20 toptha. Hapen 

kuleçtë në madhësi pjate dhe me ose pa djathë ose xhem brenda, mbështillen kiflet në forma të 

ndryshme. Kiflet vijnë 20 minuta, kyçet furra në 190°C, pastaj lyhen me vezë të tundur, u hidhet 
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mbi susam, nga një copëz gjalpë dhe futen në furrë për t’u pjekur gjersa të fryhen e të marrin ngjyrë 

të kuqërremtë. Mbulohen me pecetë për 10 min. që të zbuten, pastaj shërbehen. 

6.1.3. Petulla 

Tradita e hershme e gjysheve dhe nënave përsëritet brez pas brezi. Receta e petullave pavarësisht 

se pasurohet me përbërës të tjerë ajo mbetet përherë e gjithmonë më e preferuara. 

Të shijshme, me sipërfaqen pakëz krokante dhe të buta nga brenda, nga fëmijëria e në çdo moshë 

ato tërheqin shijen e kujtdo. 

Nëse ka një kërkesë drejt nënave apo gjysheve për të gatuar diçka të mirë e të shijshme, padyshim 

në krye të listës së gatimeve shqiptare janë petullat. 

Vështirë t’u rezistosh! Të ngrohta, me pak mjaltë, sheqer pluhur a kanellë, reçel apo djathë. Por 

edhe pa i shoqëruar fare, me asgjë, shija e tyre e plotë të përfshin tërësisht. 

Fantastike për mëngjes dhe shoqëruese të këndshme për drekë, petullat mbeten një nga gatimet 

speciale jo vetëm për familjen por edhe miqtë e të afërmit. Për një gatim më të shëndetshëm në 

vend të vajit vegjetal  përdoret edhe vaji i ullirit. 

 

Receta e Shijshme e Përgatitjes së Petullave të Shtëpisë 

- 2 gota uji me miell; 

- 1 gotë uji me kos; 

- 1 kokërr vezë; 

- Gjysmë luge kafeje me sodë; 

- Vaj; 

- Pak kripë; 

- Pak gjalpë (një lugë të vogël). 
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Përgatitja  

 Në një tas të madh hedhim vezën, kosin, kripën dhe pak gjalpë; 

 I rrahim fortë të gjithë përbërësit dhe më pas hedhim miellin dhe sodën; 

 Vijojmë t’i rrahim fortë derisa masa e brumit të jetë e njëtrajtshme; 

 Brumi duhet të jetë gjysmë i trashë dhe elastik; 

 Hedhim vajin në një tigan, të cilin e vendosim në zjarr; 

 Kur vaji të jetë nxehur nisim të skuqim petullat; 

 Mund të përdorim një lugë për ndarjen e brumit për çdo petull; 

 Duhet të kujdesemi që largësia nga njëra tjetra duhet të jetë deri në 3 apo 4cm sepse gjatë 

skuqjes brumi hapet; 

 Petullat skuqen nga njëra anë dhe pastaj kthehen nga ana tjetër; 

 Pasi të jenë skuqur mirë vendosen në pjatë; 

 Ato mund të serviren me mjaltë, pluhur sheqeri e kanelle apo edhe me djathë. 

 

6.1.4. Bukë misri 

Shumë e dashur në tryezat tona, si një ndër gatimet më të vjetra, tradicionale shqiptare, buka e 

misrit mbetet mes ushqimeve më të preferuara ashtu si dikur, edhe sot. 

Vërtet buka e misrit është një recetë e njohur tipike shqiptare. Shija e saj ndër vite ka magjepsur 

turistët e huaj që vizitojnë vendin tonë, nga alpet e ftohta deri në jugun e klimës së butë. 

E ngrohtë, e thekur me djathtë e shëllirë, me salcë të freskët kosi, me gjizë e vaj ulliri apo përshesh 

me gjel deti, buka e misrit është pjesë e padiskutueshme e ndër më të mirave që mund të ofrojë 

çdo restorant shqiptarë në menynë e tij. 

Por e përgatitur në shtëpi, sipas recetës së vjetër së gjysheve tona, e duke huazuar edhe pak 

dashurinë e mjeshtërinë e tyre për gatimin, buka e misrit është edhe më fantastike e më e freskët 

gjithashtu, duke ofruar të njëjtën shije ashtu si dikur. 

Buka e misrit është receta e vjetër e gjysheve dhe stërgjysheve tona. Kjo recetë, siç është e lehtë 

në përgatitje, është e lehtë edhe në shije. 
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Përgatitja e bukës së misrit në shtëpi 

Në një enë të pastër hedhim 1 kg miell misri bashkë me pak vaj ulliri. Më pas shtojmë pak ujë të 

ngrohtë, por më parë sigurohemi që të mos jetë i përvëluar. Sipas traditës së gjysheve tona, 

ngrohtësia e ujit duhet të jetë e përballueshme aq sa ta durojmë nëse e provojmë me gishtin e vogël 

të dorës. Hedhim ujin në enën ku kemi miellin e misrit dhe vajin e ullirit. Më pas hedhim dhe një 

lugë gjelle kripë dhe i përziejmë me një lugë druri. Më pas shtojmë pjesën tjetër të ujit të ngrohtë 

dhe vijojmë të përziejmë derisa të kemi një masë të njëtrajtshme. Djathin pasi ta keni thërrmuar 

shtojeni në enën ku keni përgatitur masën e bukës së misrit. Në vijim, masën e përftuar e shtrojmë 

në tavë apo në një tepsi të vogël, të cilën më parë e kemi lyer me vaj ulliri. 

Pasi hedhim masën në tavë dhe e hapin në mënyrë të njëtrajtshme, lyejmë me një furçë me pak vaj 

ulliri edhe pjesën e sipërme. 

Tavën e vendosim në furrë në temperaturën 200°C për 40 minuta. Kur piqet, buka e misrit merr 

një ngjyrë të artë, të praruar me disa nuanca portokalli të errët. 

Përbërësit: 

- 1 kg miell misri; 

- 700 ml ujë i ngrohtë; 

- 400 g djathë; 

- 3 lugë vaj ulliri; 

- 1 lugë gjellë kripë. 

 

Vlerat e arta për organizmin e njeriut 

Buka e misrit është më e mira e të mirave. Kjo, jo vetëm për shijen e lehtë që ka por edhe për vlerat 

e panumërta ushqimore e mirëbërëse për organizmin e njeriut. Buka e misrit është një thesar sa i 

përket vlerave të çmuara. Ajo përmban kalcium, hekur, magnez, fosfor, kalium, acid folik, 

vitamina, A, B-6 dhe B12. Buka e misrit ndihmon në mbajtjen konstante në nivelit të kolesterolit 

në gjak ndërsa ndihmon gjithashtu në uljen e nivelit të yndyrave. Ajo është një burim i vërtetë i 

vitaminave dhe proteinave duke shërbyer pozitivisht për mirëfunksionimin e organizmin të njeriut. 
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6.2. Përgatitja e pilafit dhe rizotos 

Pilafi 

Orizi pilaf, tipik për të gjithë kuzhinat orientale përdoret, përpara së gjithash si shoqërues i pjatave 

të tjera. Këshillohet përdorimi i orizit basmat, i cili dallohet për kokrra të gjata dhe është më 

aromatiku i orizëve orientalë, në të njëjtën kohë edhe më i shtrenjti. Rritet në këndet e maleve. 

Himalaja dhe gatuhet duke përthithur lëngun e zierjes, pa e përzier, gjë që parashikon përdorimin 

e një sasie uji të barabartë me dyfishin e vëllimit të orizit të pa 

gatuar dhe që gatimi kryet me zjarr mjaft të moderuar dhe me 

tenxhere të mbuluar me kapak. Paraprakisht duhet të kryhet larja 

dhe pastrimi i orizit. Për këtë, orizi hidhet në një enë me ujë të 

ftohtë i cili ndërrohet derisa të jetë i pastër, pastaj orizi vendoset 

për t’u zbutur në ujë të ftohtë për tre orë.  

 

Rizoto 

Rizoto është një pjatë orizi verior italian i gatuar me supë derisa të 

arrijë një qëndrueshmëri kremoze. Supë mund të rrjedh nga mishi, 

peshku ose perimet. Shumë lloje të rizotos përmbajnë gjalpë, qepë, 

verë të bardhë dhe djath parmezan. Është një nga mënyrat më të zakonshme të gatimit të orizit në 

Itali. 

 

Tretni yndyrë në një tenxhere (mund të jetë gjalpë 

ose vaj ulliri), shtoni aromatizuesit e grirë dhe 

kavërdisini lehtë pa u’a ndryshuar ngjyrën. Shtoni 

orizin dhe kavërdiseni. Shtoni verën (të bardhë apo 

të kuqe sipas recetës), hidhni pak nga pak lëngun e 

zierjes (zakonisht buljon); shtoni aromat e tjera ose 

përbërësit e parashikuar nga receta, perime, mish, 

djathë. 
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6.3. Makaronat 

Askush nuk mund t’u rezistojë makaronave, që krah orizit është ndër karbohidratet më të dashura, 

më mëkatare e më të shijshme. 

Përgatitja e makaronave 

Makaronat, ndryshe nga orizi, mund të përgatiten 

shumë lehtë madje kanë nevojë për vetëm dy 

përbërës: vezë dhe miell. Për përgatitjen e tyre ju 

nevojiten: 2 vezë. 

200 gramë miell shumë përdorimesh 

Përgatitja - Pasi të keni larë banakun e gatimit dhe dezinfektuar atë, hidhni 180 gramë miell ndërsa 

20 gramët e tjerë lërini në një enë aty afër. Jepini miellit formën e një vullkani dhe më pas në 

hapësirën e lënë bosh hidhni vezët. 

Merrni një pirun dhe rrihini vezët në brendësi të miellit, duke marrë nga pak prej tij herë pas here. 

Mielli duhet përfshirë gradualisht me vezët në mënyrë që e 

gjithë forma e dhënë në fillim të mos shkërmoqet. 

Dalëngadalë brumi do të marrë formë dhe mund ta punoni me 

duar deri sa të fitojë qëndrueshmërinë e duhur. 

Brumi duhet punuar me duar për rreth 10-15 minuta deri sa të jetë i butë dhe elastik. 

Më pas, brumin mbështilleni me qese mbështjellëse dhe futeni në frigorifer për 30 minuta. 

Në banakun e punës hidhni një lugë gjelle miell dhe shpërndajeni me dorë. 

Nxirrni brumin nga frigoriferi dhe ndajeni në katër toptha të cilat më pas nëpërmjet petësit do të 

transformohen në peta të holla me një trashësi prej më pak se 1 milimetra. 

Nëse dëshironi që makaronat të kenë formën e taljateleve, atëherë mbështillini petët në formë 

roleje dhe prijini në shirita 3/4cm.  
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Kur t’i prini shiritat ndajini mënjanë dhe lërini të çrregullta. 

Spërkatini me bujari me miell që të pengoni ngjitjen e 

shiritave. 

Makaronat taljatele duhen gatuar brenda pak orësh nga 

përgatitja. 

Ato duhen hedhur në ujë të valuar e të kriposur e duhen zier për deri në 5 minuta. 

Më pas,  servirini ato me salcën e përzgjedhur. 

Taljatelet e bëra në shtëpi mund të ruhen në ngrirje për deri në 1 muaj. 

Për ngrirjen e tyre, mjafton t’i drejtoni e t’i mbani të shtrira në një letër kuzhine dhe t’i lini në 

ngrirje për një orë. 

Përgatitja e makaronave 

Në rastet më të shpeshta makaronat zihen në ujë të kriposur. 

Zierja e makaronave 

Zierja bëhet në ujë të vluar duke hedhur makaronat gradualisht në mënyrë që të shmanget ngjitja. 

Varësisht nga trashësia, makaronat zihen në një interval kohor prej 8-12 minuta. 

Për specialitetet e shoqëruara me salca mishi, makaronat zihen deri sa të fillojnë të notojnë në 

sipërfaqen e ujit. 

Për të vërtetuar zierjen e duhur të makaronave provojmë prerjen me thikë edhe aftësinë e tyre për 

tu kulluar lehtësisht. 

Kullimi 

Pas zierjes, makaronat kullohen nga uji i nxehtë dhe futen menjëherë në ujë të ftohtë për pastrim. 

Më pastaj, sipër tyre hedhim masë yndyrore (vajë apo gjalpë margarinë) në mënyrë që të shmanget 

ngjitja e tyre gjatë pritjes deri në servim. 

Duhet pasur parasysh që duhet bërë dallimi se cilat brumëra duhet zgjedhur. 
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Më së miri do të ishte të shfrytëzohen brumërat e përgatitura me sasi të madhe të vezëve, për faktin 

se ato edhe pas zierjes kanë më shumë mundësi për të ruajtur formën paraprake. Ideale do të ishte 

të jenë të shkurtra dhe të trasha (siç janë makaronat e formës gjysmë rrethore) dhe të kenë aftësinë 

që të pranojnë salcat. 

 

6.3.1. Llojet e makaronave 

Sipas formës makaronat kategorizohen në: 

- Shpageta (në tregun tonë ofrohen shpageta me forma dhe trashësi të ndryshme, nga e cila  

përcaktohet kohëzgjatja e zierjes); 

- Brumërat e imta për supë dhe çorbë në format spirale, të yllit, të shkronjave, të numrave; 

- Makaronat (brumërat të formave klasike por edhe formave me imagjinatë, si në formë të 

guacës, të kravatës, të rrotës etj.). 

Këto brumëra, vlen të ceket se janë mjaft të përhapura në kuzhinën italiane ku përbëjnë themelin 

e shumë ushqimeve kombëtare. Specialitetet më të njohura të kuzhinës italiane janë brumërat e 

plota, por edhe ato të fryra si: ravioli, kaneleoni, tortelini dhe lazanja. Emërtimet e këtyre 

specialiteteve italiane kanë denotacion gjeografik dhe burojnë nga emrat e regjioneve ku ato janë 

përgatitur tradicionalisht. Gatimi i brumërave, gjegjësisht makaronave përgatiten në dy mënyra: 

në mënyrë industriale me makineri të ndryshme më bashkëkohore si dhe në mënyrë shtëpiake. 
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6.3.2. Përgatitja e lazanjës 

Kjo recetë njehet edhe me emrin Lasagne alla Bolognese, pasi është një recetë që vjen nga qyteti 

i Italisë, Bologna. Në këtë recetë do të përdorni salcën me mish të grirë dhe salcën beshamel. Koha 

e përgatitjes merr 20 minuta, kurse e pjekjes deri në 40 minuta. 

 

Përbërësit: 

- 1 kg salcë me mish të grirë ragu; 

- 800 ml salcë beshamel; 

- 1 kg petë për lazanja të gatshme; 

- 100 gr djath kaçkavall të grirë; 

- Pak gjalpë. 

 

Udhëzimet: 

Këto masa janë të llogaritura për 3-4 shtresa në një tavë drejtkëndëshe ose katrore. Si fillim çoni 

në një tenxhere të thellë ujin me kripë të zihet. Merrni tavën edhe e lyeni me gjalpë. 

Palosja e petëve në tavë - Merrni pakon me petë për lazanja edhe kur uji të fillojë të vlojë i zhysni 

një e nga një petët për 30 sekonda edhe i shtroni mbi rroben. Filloni të shtroni petët tek tava deri 

sa të mbuloni sipërfaqen e saj. Merrni salcën beshamela edhe hidhni një shtresë mbi petë, më pas 

e mbuloni me një shtresë salcë me mish të grirë dhe e spërkateni me djathë të grirë. Përsërisni këtë 

procedurë për 3- 4 herë deri sa të keni mbaruar përbërësit. Pjesa e sipërme e lazanjës duhet të jetë 

me salcë beshamel, salcë me mish të grirë edhe e spërkatur me djathin e grirë. 

Pjekja e lazanjës në furrë 

Merrni letrën alumin dhe mbuloni lazanjën, me pas e çoni të piqet në 200°C për 30 minuta. Mbas 

gjysmë ore pjekje, hiqni letrën alumin nga sipërfaqja e lazanjës edhe e lini të piqet për 10 minuta 

të tjera, deri sa sipërfaqja të merr ngjyrë të kuqërremtë. 
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6.3.3. Njokit 

Njokit, janë një nga recetat bazë më antike në botë dhe të kombinueshme me çdo lloj salce. Më të 

përhapurat janë ato me patate, të cilat i pëlqejnë shumë edhe fëmijët. Pastat e të gjitha llojeve 

njihen dhe adhurohen në tërë botën, por Italia duhet falënderuar edhe për një tjetër lloj brumi me 

formë me të cilin e ka bekuar kulinarinë. Ndryshe nga pastat e tjera, të famshmet njoki (gnocchi) 

bëhen me brumë patatesh, dhe kanë shije më karakteristike. Për pasojë, duan vetëm një salcë të 

thjeshtë me gjalpë, për t’iu përshtatur shijes së tyre. Jo vetëm shija, por edhe forma e lezetshme e 

njokive, si jastëkë të butë, i bën të pa rezistueshme. Mund të nisni t’i bëni që në këtë moment, 

sepse me siguri keni çdo përbërës të nevojshëm për to në kuzhinën tuaj. 

Përbërësit (për 4 persona) 

- 750 gr patate; 

- 3 vezë; 

- 150 gr miell; 

- Kripë e piper; 

- Pak arrëmyshk; 

- 60 gr gjalpë; 

- 100 gr kaçkavall parmixhan i grirë. 

Përgatitja 

Ziejini patatet bashkë me lëkurë derisa të zbuten. Qërojini dhe shtypini sa janë ende të ngrohta. 

Rrihni të bardhat e vezëve derisa të bëhen në formë bore, shtojani patateve, më pas shtojuni edhe 

të verdhat. Përzieni gjithçka mirë. 

Miellin, kripën, piperin, arrëmyshkun dhe patatet vërini në një tenxhere në banjomari, pra mbi një 

tenxhere tjetër ku po vloni ujë. Përziejini vazhdimisht që përbërësit të ngjizen mirë. Nxehtësia që 

vjen nga uji e bën më të lehtë punimin e përbërësve. Hiqeni nga zjarri masën dhe shtoni gjysmën 

e djathit kaçkavall, duke i përzier derisa të formohet një masë brumi. Gjysmën tjetër të kaçkavallit 

vëreni në zjarr me gjalpin, për të formuar një salcë për njokit. Vendosni një tenxhere me ujë të 

kripur për të zier, dhe nga ky brumë i përgatitur formoni njoki me lugë të vogla, për t’i hedhur në 

ujë. Kur njokit ngjiten në sipërfaqe, kullojini dhe vërini në një pjatë. Hidhuni sipër salcën e 

përgatitur.   
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6.4. Përgatitja brumit sufle dhe petë tigani 

Sufleja është një specialitet i kripur ose i ëmbël, karakteristika e të cilit është se fryhet gjatë pjekjes 

për shkak të shtesës në brumë të të bardhave të rrahura të vezëve. Pavarësisht nga lloji i suflesë që 

do të përgatitni, mos e mbushni me të, më shumë se 2/3 e tavës, pasi duke u fryrë ajo shpesh e 

dyfishon vëllimin fillestar. Zgjidhni tepsi të rrumbullakëta. Pjekja duhet të jetë e shkurtër. Furra 

duhet të jetë para nxehur në 220°C dhe më, pas gjatë pjekjes, duhet të mbahet 150-160°C. Është e 

rëndësishme që sufleja të shërbehet menjëherë, pasi në temperaturë mjedisi ajo priret të shfryhet. 

Më poshtë jepet procedura që duhet të ndiqet për një recetë të kripur. 

6.4.1. Përgatitja e suflesë 

Përgatitni beshamel. Përziheni të verdhat e vezëve me djathin, shtoni kripën, piperin dhe arën e 

Moskatit, në këtë moment shtoni elementin me të cilin dëshironi të përgatitni suflenë (djathë, 

peshk, perime, etj), të grirë në mënyrë të hollë. Rrihni të bardhat e vezëve dhe shtojini pak nga pak 

në përzierje, duke u kujdesur të kryeni përzierjen në të njëjtin kah dhe nga lartë poshtë.  

Shtimi i përbërësve në tavë, pjekja Hidheni përzierjen në një tavë pjekjeje, paraprakisht të lyer 

me gjalpë. Me gisht krijoni një kanal midis anës së tepsisë dhe përzierjes, në mënyrë që gjatë 

fryrjes, sufleja të marrë formë të përshtatshme. Piqeni për rreth 1/2 orë, nëse keni përdorur një 

tepsi të vetme dhe 15 minuta, nëse keni përdorur forma për një person. 

 

  

 

 

 

 

 

 



127 
 

6.4.2. Palpeta  

Petë tigani ndryshe quhen palëpetë janë shumë të thjeshta në përgatitje. 

Përbërësit: 

- 5 vezë; 

- gjysmë litre qumësht (në mungesë të qumështit vetëm ujë); 

- pak kripë; 

- 1 sheqer vanilje; 

- 1 filxhan kafeje vaj; 

- 400 gr miell. 

Mënyra e gatimit: Së pari tunden vezët pastaj shtohen: qumështi, vaji, kripa, sheqeri i vaniljes e 

mielli dhe tunden të gjitha. Tigani për palëpetë, pasi ngrohet më parë, lyhet me pak vaj. Pastaj e 

hedhim pak brumë aq sa të krijohet një petë e hollë me trashësi prej 1mm. Palëpetët piqen në të 

dyja anët. Kështu vazhdon derisa të harxhohet i tërë brumi. Palëpetat mund të lyhen sipas 

zgjedhjes: me marmelatë, me mjaltë, me djathë etj. I mbështjellim në formë roleje dhe i vendosim 

në pjatë. 
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7. MISHËRAT 

 

Mishi është një nga produktet më të vlefshme për ushqimin e njeriut. Ai është i pasur me lëndë 

proteinike, i tretet lehtë prej lëngjeve tretëse, asimilohet mirë nga organizmi. Me termin mish 

flasim për një karkasë të plotë jo homogjene, në të cilën ndodhen pjesë të ndryshme nga njëra tjetra 

duke filluar nga muskujt, indet dhjamore, kockat, tendonet, organet e brendshme. Kjo të jep idenë 

që kemi në përbërje të mishit një sërë komponentësh dhe përbërësish. Përveç pamjes estetike mishi 

ka rëndësi të madhe për cilësinë ushqyese. Ngjyra e mishit duhet të jetë i freskët dhe të ketë ngjyrë 

rozë në kuqe dhe kjo i dedikohet thithjes së hemoglobinës që është element i rëndësishëm i gjakut. 

Në rastin e mishit të lopës ngjyra normale është në të kuqe dhe kjo si pasojë e një përthithjeje në 

sasi më të madhe të hemoglobinës. Megjithëse konsumatori e zgjedh mishin sipas pamjes së 

jashtme ose sipas zakonit ne duhet të dimë se si janë vlerat të tij. Pra rëndësia e mishit si lëndë e 

parë ushqimi shihet në vlerat e tij ushqyese. Përbërja e mishit tul është relativisht konstante për një 

numër të gjerë kafshësh. Ndryshimi midis tyre qëndron kryesisht në përmbajtjen e lipideve. 

Mishi përbëhet nga uji, yndyra, proteinat, kripërat minerale (hiri) dhe një përqindje e vogël 

karbohidratesh. Uji është komponenti më i rëndësishëm i mishit dhe përmban në të rreth 75%, pra 

zënë 75% të peshës së tij. Përqindja e ujit në mish është e lidhur në mënyrë të ngushtë dhe inverse 

me përqindjen e yndyrës. 
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Kjo do të thotë që në qoftë se përmbajtja e yndyrës është konstante edhe përmbajtja e ujit është 

konstante pavarësisht nga lloji i species, por me rritjen e sasisë së yndyrës në trupin e kafshës sasia 

e ujit ulet. Uji në mish është i shoqëruar me indin muskulor. Gjatë therjes, uji largohet në formë 

piklash, largimi i tepërt i ujit është i dëmshëm për cilësinë e mishit. Yndyrat e mishit i sigurojnë 

njeriut burim energjie, por sot vihet një tendencë në ulje për të marrë më shumë energji apo kalori. 

Prandaj mishi preferohet të ketë sa më pak yndyra. Por yndyrat e mishit janë një burim esencial 

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

trupit. Yndyra gjithashtu ndikon në shijen dhe aromën e mishit. Shumica e përbërësve aromatik të 

mishit vejnë në shprehje pasi që mishi të zihet. Duhet ta dimë se në aromën e mishit luan shumë 

rol edhe sasia e dhjamit. Mishi gjithashtu është një vend ideal për rritjen edhe zhvillimin e shumë 

mikroorganizmave pasi që ai është i pasur me lagështi, ka përbërës azotik si aminoacidet, proteina, 

peptide etj, pH-ja e mishit gjithashtu është e përshtatshme për rritjen e shumë mikroorganizmave.  

 

Mishi i shijshëm dhe faktorët që ndikojnë në aromë: 

a) Komponimet aromatike shpërthyese; 

b) Pamja e jashtme ; 

c) Lëngshmëria; 

d) Butësia. 

Faktorët që ndikojnë në aromën e mishit të pazier 

a) Rritja, gjinia, ushqimi, mosha; 

b) Trashësia, mikroorganizmat. 

c) Kriposja dhe marinizmi i mishit 
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 Marinadat e mishit zakonisht përbëhen nga tri komponentë themelore dhe atë nga acidet, vajrat 

dhe bimët. 

 Acidet zakonisht ndihmojnë në denatyrimin e proteinave të mishit ashtu që bëjnë hapjen e të 

ashtuquajturave “tunele” në strukturat e mishit dhe si rezultat bëhet e mundur depërtimi i 

aromave. 

 Disa lloje të mishit si ai i lopës mund të marinohen për disa orë, ndërsa copat tjera të mishit të 

cilat janë më pak të dendura si mishi i pulës, peshkut etj., kanë nevojë për marinadë vetëm një 

kohë të shkurtër 

 

Kriposja 

 Ky proces zhvillohet ashtu që bëhet vendosja e mishit ne solucion me kripë dhe në këtë mënyrë 

përmes procesit të osmozës, bëhet rritja e sasisë së ujit në mish. 

 Në fakt osmoza është një proces gjatë të cilit uji qarkullon nga një mjedis me koncentrim më 

të ulët në mjedisin me koncentrim më të lartë nëpërmes të membranës semipermeabile (gjysmë 

lëshuese). Në mish rolin e kësaj membrane e luan membrana plasmatike e cila i mbështjellë 

qelizat e mishit. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Procesi i osmozës tek mishi 

Majmëria (dhjamosja) 

Yndyra në fakt është një burim i energjisë e cila është e grumbulluar në muskujt e shtazës, por ajo 

gjithashtu ka kontribut edhe në aromën e mishit të shtazës përkatëse. Sasia e ujit në mish është 

padyshim komponentë më e rëndësishme e mishit por e cila e determinon edhe aromën e caktuar 

në pjesët e caktuara të mishit. 
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Kujdes duhet të tregohet edhe në tregtimin e mishit dhe në kushtet në të cilat ai serviret për 

konsumatorin. Shërbyesit e produktit të mishit duhet të plotësojnë kushtet higjieno-sanitare, duke 

filluar që nga veshja e personelit, përdorimi i kapuçit, si dhe pajisjet të cilat përdoren për varjen e 

mishit, si cengelat dhe thikat, që duhet të jenë me material të përshtatshëm, kryesisht inoksi me 

qëllim evitimin e ndryshkut. Këto mjete kur nuk përdoren duhet të qëndrojnë në enë të posaçme 

me temperaturë 82 gradë celsius, me qëllim që të bëhet dezinfektimi i plotë. 

Gjithashtu, konsumatori duhet të jetë i vëmendshëm edhe për vendin ku copëtohet mishi, tavolina 

duhet të jetë me material të posaçëm që të dezinfektohet lehtë. 

Prerja e mishit në pajisje të papërshtatshme (trungje druri) sjell mundësinë e kontaminimit të 

produktit me mikroorganizmat, të cilat ndodhen në këto pajisje. Muret e ambientit ku bëhet 

tregtimi i këtij produkti, duhet të jenë me material, i cili pastrohet dhe dezinfektohet lehtë. 

Mishi duhet të manipulohet në 12°C, të ruhet në 7°C dhe të brendshmet duhet të ruhen në 3°C. 

Të rëndësishme janë kushtet e blerjes, por rëndësi të veçantë kanë edhe kushtet e ruajtjes si dhe 

përdorimi i tij në kushtet e shtëpisë. 

Mishi ka përmbajtje të lartë proteinike dhe shërben si bazë për rritjen dhe zhvillimin e 

mikroorganizmave, të cilët zhvillohen me rritjen e temperaturës së produktit. Për këtë arsye është 

e rëndësishme që mishi të ruhet në kushte frigoriferike dhe kryesisht në -18°C. Mishi duhet të 

blihet gjithmonë i fundit në xhiron e blerjes dhe kjo për të zvogëluar sa më shumë që të jetë e 

mundur kohën e qëndrimit të këtij produkti jashtë frigoriferit. Mishi duhet të ndahet në porcione 

dhe të vendoset në qeska, që të jenë një përdorimshe dhe të vendosen në ngrirje. Porcioni i mishit 

që do të nxirret për shkrirje duhet të vendoset brenda në frigorifer, por në ambientin e freskut dhe 

jo të nxirret jashtë frigoriferit. Procesi i shkrirjes dhe me pas përsëri i ngrirjes do te çonte në 

largimin e lëngut të mishit (bulioni) dhe së bashku me të largimin e vitaminave, kripërave minerale, 

si dhe vlerave ushqyese. Bulioni i mishit përbënë një terren mjaft të përshtatshëm për rritjen dhe 

zhvillimin e mikroorganizmave, të cilat do të sillnin problem për organizmin e konsumatorit dhe 

kryesisht probleme gastro-intestinale. Rritja dhe zhvillimi i shtameve aerobe sjellë ndryshime në 

ngjyrë, si dhe në erën e këtij produkti. Mishi nuk duhet të lihet në ambiente, ku kemi prani të 

insekteve (mizave) të cilat janë transmetues të mikroorganizmave patogjene ose sëmundje 

shkaktues. 
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Mishi që më së shumti përdoret në kuzhinën kosovare është mishi i gjedhit, pulës, dhisë, qengjit, 

derrit etj. 

Fig. Tabela e ilustruar me pjesë të mishit lopës 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Emërtime të pjesës së mishit të lopës. 
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Fig. Emërtime të pjesës së mishit të lopës 
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7.1. Parapërgatitja e mishit për gatim 

Prerja anatomike e mishit bëhet sipas recetës, varësisht se çka do të përgatisim. Mund të prehet në 

file, në kotolet, në fije të gjata, në kube, i grirë, etj. 

 

 

 

 

 

Fig. Teknika te prerjes se mishit 

 

Gjithmonë preferohet në trungje druri apo vende tjera të përshtatshme për prerjen mishit si dërrasa 

të vogla për prerje, tashmë edhe plastika ka përdorim të gjerë mirëpo dërrasa prej plastike shumë 

lehtë prehet me thikë dhe mund të lëshoj grimca plastikë në mish. Gjithmonë para përgatitjes copat 

e mishit qoftë file apo pjesë e madhe duhet larë me ujë të ftoftë para përgatitjes. 

 

 

 

 

 

Fig. Trungu dhe dërrasat për prerje 
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Larja, peshimi 

Pas larjes, duhet të peshohet mishi në mënyrë që të bëhet një përllogaritje ekonomike se për sa 

persona duhet të servohet. Për një person 250 gram mish të trash shërbehen duke pasur parasysh 

që gjatë skuqjes apo pjekjes deri 75% të lëngjeve dhe materieve ushqyese i humb, vetëm gjatë 

zierjes mishi nuk i humb as lëngjet as materiet ushqyese sepse mbyllja me kapak e tenxheres krijon 

avullin dhe avulli kthehet në pika të ujit dhe kështu zihet mishi në mënyrë të shëndetshme. 

 

Marinimi 

Me fjalën marinim kuptojmë kalimin e melemesave të ndryshme nëpër mish e cila ka rëndësi të 

veçantë pasi që i japin një shije shumë të mirë. Tek mishi i kuq i trashë duhet marinuar 3 orë para 

përgatitjes për arsye se mishi përmban fibra dhe fije të mishit të ngjeshura dhe zor depërtojnë 

kripërat minerale njëtrajtësisht, mishi pas marinimit duhet mbyllur në një kuti plastike e cila duhet 

të pushoj dhe me kalimin e kohës së caktuar i lëshon lëngjet e veta ku edhe ai lëng përdoret në 

mish apo për salca dhe supa. Pas përgatitjes së mishit për gatim, pastrohen mjetet e përdorura dhe 

vendi i punës me mjete pastruese dhe në fund duhet të dezinfektohet vendi. 

 

7.2. Përgatitja e asortimenteve për gatim në skarë 

Siç dihet mishi i skuqur është shumë i shijshëm mirëpo nuk mund të skuqet çdo copë mishi, për 

arsye se kanë rezistencë të ndryshme ndaj përpunimit të nxehtë. Zakonisht pjesët e mishit që 

ndodhen mbi shtyllën kurrizore dhe pjesët e sipërme e të brendshme të kofshës janë të buta dhe 

mund të përdoren për skuqje, prandaj ato priten në copa në drejtim të kundërt të fijeve, rrihen me 

çekan kuzhine dhe kalohen në përpunim të nxehtë (skuqje). 

 

Kontrollimi i mishit për gatim 

Mishi para se të gatuhet mund të kontrollohet me gisht, në qoftë se mishi shtypet, atëherë përdoret 

për skuqje, në rast se nuk shtypet, atëherë përdoret për përpunim të nxehtë që kërkon kohe më të 

gjatë. 
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Prerja e mishit për skarë 

Për biftek të skarës përdoret mish nga fileta, pjesa e 

kurrizit, apo pjesë kofshe që janë të buta. Bifteku më 

i mirë bëhet nga fileta në këtë rast ajo pastrohet nga 

cipa, priten 2-3 copa për 1 person (pasi fileta është e 

hollë). Kur përgatiten pjesët e tjera të mishit 1-2 copa 

për person, mishi për biftek pritet kundër fijeve, rrihet 

që të shkriftohen fijet dhe sheshohet sipërfaqja.  

 

Marinimi i mishit 

Marinohet në enë porcelani, plastmasi ose inoks, me vaj 

ulliri, uthull, piper kokërr ose të copëtuar, pak majdanoz, 

qepë të prera, gjethe dafine dhe lihet në frigorifer për 3-4 

orë. Gjatë qëndrimit në frigorifer mishi fiton shijen dhe 

aromën e erëzave dhe zbutet. 

 

Pjekja e mishit në skarë 

Bifteku përgatitet gjithnjë në çast dhe pjekja bëhet në 

skarë të nxehtë më parë, që të krijoj kore të kuqe 

menjëherë dhe të mos dal lëngu jashtë. Bifteku i 

gatshëm është i mirë kur pritet me thikë në pjatë dhe 

del lëngu me gjithë gjak të mpiksur, ngjyrë rozë. Gjatë 

marinimit nuk hidhet kripë, pasi mishi lëshon lëngun 

dhe forcohet. Kripa hidhet para pjekjes.  
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7.3. Përgatitja e asortimenteve për gatim në furrë  

Për pjekje zakonisht përdoret mishi i qengjit, ai i dashit, i kecit apo i derrit. 

 

Marinimi  

Mishi lyhet me kripë, vendoset në tavë, hidhet pak ujë piqet ne 

furrë në temperaturë 200-250°C duke lagur herë pas here me 

lëngun e vet dhe duke i kthyer copat që të piqen nga të gjitha 

anët. Për ta bërë edhe më të shijshëm lëngun nga fundi i pjekjes 

hidhen qepë e karrota të prera në copa të mëdha. 

 

Pjekja  

Pasi piqet mishi, lëngu kullohet gjithashtu edhe perimet. Mishi i 

pjekur ka shije shumë të mirë sepse në sipërfaqe krijohet një kore 

e kuqe që nuk lejon daljen e vlerave ushqimore jashtë. 

 

  

Dekorimi 

Shërbehet me garniturë, thjesht pa garniturë dhe shoqërohet 

me sallata të stunës apo me patate të skuqura. 
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7.4. Përgatitja e gatimeve me mish të imët 

Pasi që çdo thele mishi nuk mund të skuqet, sepse janë të forta ato mund të kalohen në makinë për 

grirjen e mishit. Në këto raste nuk përdoren pjesët e qafës, të barkut, të kyçeve të cilat janë shumë 

të forta, por përdoret tul kofshe ose shpatulle. Tuli i qafës, i barkut, kyçet dhe mbeturinat e tjera 

përdoren për qofte, kimë mbushje, sepse mishi në këto raste përzihen me bukë, oriz, perime të 

kavërdisura etj. Pra nuk duhet të ngatërrohet masa e mishit të grirë për gjellë të çastit me masën e 

mishit të grirë për qofte, pasi është bërë grirja e mishit me dhjam, atëherë për pastrim të makinës 

duhet grirë 2-3 patate e pastaj të lahet makina. 

 

Parapërgatitja e mishit të imët (grirë) për gatim 

Mishi i imët përgatitet shpejt varësisht prej recepturës. Mund të grijmë vetë mishin në makinë 

mishi apo të marrim të gatshme në mishtore por gjithmonë duke qenë të sigurt se ka cilësi dhe 

kualitet të lartë. 

 

Prerja 

Mishi i imët ndahet në pjesë varësisht se çka dëshirojmë të përgatisim. Nuk ka nevojë të lahet pasi 

që është i imët, mirëpo në higjienë duhet pasur kujdes të madh, ngase shumë shpejtë depërtojnë 

mikroorganizmat e dëmshëm, është vend i përsosur për tu shumuar ato sepse ka përmbajtje të 

lëngut në përqindje të konsiderueshme. Marinimi bëhet me melmesa të ndryshme. 

 

Gatimi asortimenteve të mishit të imët (grirë), në skarë 

Për përgatitjen e brumit të mishit për skarë përdoret mishi prej brinjëve të viçit apo demit e cila 

pastrohet nga eshtrat sepse është më e dhjamosur. Prej brumit të mishit për skarë përgatitjen qoftet, 

qebapat (të Rrafshit të Dukagjinit), hurmagjika, skënderbeg etj. 

Përgatitja për brumin e mishit për skarë 

Për 10 kg mish i grirë për qebapa, përbërësit për brumin e mishit për skarë janë: sodë bikarbone, 

miell, kripë. Përzihen mirë të gjitha përbërësit dhe lihen në frigorifer për 12 orë pastaj grihet në 

makinën grirëse për mish dhe me kallëp të veçantë formohen qebapat. Kurse për qofte duhet shtuar 

edhe disa përbërës tjerë si melmesat si spec i kuq pluhur, fare dhe vezë. 
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Përgatitja e skarës  

Skara po ashtu duhet të jetë e përgatitur, e pastruar dhe nxehur mirë paraprakisht. Kemi cekur më 

herët që skarat ndahen në tri lloje: skarë me gaz, me rrymë dhe me qymyr. 

 

Përgatitja e prodhimeve me mish të grirë 

Tuli i kofshës dhe shpatulla përdoret për grirjen e mishit me makinë, d.m.th pjesët më të forta. Ku 

prej tyre mund të përgatiten qofte të ndryshme, kimë të mbushura etj. 

 

7.4.1. Përgatitja e qofteve 

Qoftet me mish të grirë nuk mungojnë në asnjë tavolinë dhe mund 

të shërbejnë si antipastë, apo si pjatë e dytë e ngrohëse (por edhe 

të ftohta) për shkak të prakticitetit të tyre për t’u transportuar lehtë 

dhe për t’u shijuar.  

 

 

Përbërësit për rreth 17 qofte: 

- 500gr mish të grirë; 

- 250gr bukë të tharë; 

- 150gr djath kaçkavall të grirë; 

- 2 vezë te mëdha; 

- 1 thelb hudhër; 

- 3 lugë të vogla majdanoz; 

- Pak arrë moskat; 

- Kripë, piper sipas dëshirës. 
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Si fillim, lagim bukën e tharë me pak ujë, më pas shtrydhim, e thërrmojmë me duar dhe e vendosim 

në një enë të thellë. Shtojmë mishin e grirë, dy vezët, djathin kaçkavall të grirë, majdanozin e grirë, 

hudhrën e shtypur, arrën, moskat, piperin dhe kripën. I përziejmë mirë të gjithë përbërësit derisa 

të përftojmë një masë homogjene, të butë dhe kompakte (në qoftë se masa rezulton tepër e thatë, 

shtojmë edhe një vezë tjetër). Marrim me duar një pjesë nga 

brumi me të cilin formojmë sfera me madhësi mesatare (apo 

çfarë forme tjetër që dëshirojmë) dhe i skuqim në vaj të nxehtë 

derisa të marrin një ngjyrë të kuqërremtë në sipërfaqe. I heqim 

nga zjarri dhe i vendosim mbi një pjatë të shtruar me letra 

kuzhine  për ti thithur vajin e tepërt. Ose i skuqim në skarë i 

servirim të ngrohta. 

 

7.5. Gatimi i asortimenteve të mishit të imtë (grirë) në furrë 

Për gatimin e mishit të grirë në furrë duhet përgatitur vendi i punës, gjegjësisht tavolina ku do 

përgatisim ushqimin. Pastaj afrohen të gjitha mjetet e nevojshme për përgatitje. Materiali 

ushqimorë i caktuar sipas recetës parapërgatiten për gatim. 

Përgatitja e furrës - Furra duhet nxehur në temperaturën e caktuar varësisht se çka kemi për të 

përgatitur duhet përshtatur atë. Për 5-6 persona nevojiten këto përbërës për përgatitjen e musakasë 

me patate: 1kg patate (apo sipas dëshirës) 250gr mish i bluar, 1 spec i kuq, vaj, kripë, qepë, vezë, 

qumësht ajke.  

Përgatitja e tavës për mbushje:  

Patatet duhen të jenë të qëruara, të pastruara dhe të prera në formë rrethore dhe gjysmë të ziera. 

Pastaj i vendosni në një enë të thellë që të keni mundësi ti përzini mirë, pastaj vendos në një filgjan 

të vogël vaj, pak kryp e veget dhe i përzieni mirë. Pastaj në një tigan me vaj hedh qepën e grirë në 

copa shumë të imta, pastaj specin e kuq e grin në të njëjtën mënyrë, i hedh kryp, i fërgon pak dhe 

e vendos mishin e bluar, i përzien mirë dhe i fërgon deri të zbuten dhe të marrin ngjyrë të 

kuqërremtë. Në një enë tjetër të thellë i hedh vezët dhe mazën e hollë dhe i përzien mirë ku dhe 

vendos pak kripë. 

Vendosja në tavë:  



141 
 

Së pari e vendos një rend patate pastaj një rend mishin e bluar, prapë patate pastaj mishin e bluar 

dhe rendi i fundit të mbaron me patate. Pastaj hedhim mazën përmbi së bashku me vezët që i keni 

përgatitur më herët, duhet ta keni parasysh që patatet të jenë të mbuluara me mazë, i futë në furrë 

për ta pjekur në temperaturë 230 gradë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Përgatitja e musakasë në tavë 

 

7.6. Përgatitja e gatimeve me mish të shpendëve 

Gjellët me shpend përvetësohen lehtë nga organizmi i njeriut. Mishi i shpendëve përmban proteina 

më të vlefshme sesa mishi i bagëtive të trasha e të imta. Mishi i shpendëve përmban më pak inde 

lidhëse dhe yndyra e shpendëve ka temperaturë shkrirjeje më të ulët, prandaj përvetësohet më lehtë 

nga organizmi i njeriut. Në grupin e shpendëve shtëpiake hyjnë pulat, zogjtë, pulat e detit (qura) 

patat, rosat, si dhe shpendët e egra si: shapkat, fazanët, shkurtat, thëllëzat, mëllenjat, rosat, patat e 

egra etj. Shpendët përmbajnë 13-15 proteina dhe 4.5-26 yndyra (te rosat e majme). Shpendët e 

egra përmbajnë më pak yndyrë, por janë më të shijshëm dhe më aromatike pasi përmbajnë më 
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tepër lëndë ekstraktive. Ndërsa nga shpendët shtëpiake, të vjetrit përmbajnë më shumë lëndë 

ekstraktive se sa zogjtë, prandaj për zierje përdoren shpendët e vjetër, zogjtë përdoren për skuqje. 

Shpendët e gjallë të sapo therur mund të pastrohen nga puplat në dy mënyra: të thatë dhe të lagur. 

Në mënyrën e parë puplat shkulen duke filluar nga qafa në drejtim të kundërt të rritjes së tyre. 

Shkulja bëhet me tufa të vogla, pasi ndryshe lëkura çahet. Puplat shkulen me dorën e djathtë dhe 

lëkura mbahet me dorën e majtë. Në mënyrën e dytë pulat vihen në ujë të valuar 10-15 sekonda. 

Pasi hiqen nga uji, pastrohen nga puplat. Mbajtja në ujë të nxehtë për një kohë të gjatë bënë që 

lëkura gjatë pastrimit të çahet. Shpendët e pastruara përcëllohen në flakë pa tym ose në flakë 

alkooli për tu hequr qimet që mund të kenë mbetur pasi të jenë fërkuar më parë më krundë (hime) 

ose me miell të ashpër që t’u drejtohen qimet dhe përcëllimi të bëhet më lehtë.  

Pas përcëllimit - Shpendët si dhe mishi gjatë përpunimit të nxehtë, humbasin peshë për arsye se 

proteinat gjatë koagulimit nxjerrin ujë. Përveç kësaj gjatë pjekjes së shpendëve avullohet uji nga 

sipërfaqja, pasi shpendët kanë sipërfaqe të madhe në krahasim me sasinë e tulit, kështu që gjatë 

pjekjes ato humbasin më shumë se gjatë zierjes. Zakonisht gjatë përpunimit të nxehtë, shpendët 

humbasin peshë 25-40 %. Kjo varet nga mënyra e përpunimit të nxehtë, nga mosha dhe majmëria. 

Shpendët e vjetër dhe të majme humbasin më tepër gjatë pjekjes dhe nuk përgatiten lehtë, prandaj 

ato këshillohet të zihen ose piqen në tenxhere me kapak të mbuluar. Për pjekjen e shpendëve shumë 

mirë mund të përdoret furrë me korrent. Mosha e shpendëve mund të përcaktohet duke prekur 

fundin e kockës së gjoksit. Në rast se kocka është e fortë, pula është e madhe, në të kundërt ajo 

është e re. 

 

7.6.1. Filetimi i mishit të shpendëve 

Shpendëve u çahet barku, gusha, u hiqen të brendshmet   dhe pastaj shpërlahen. 

Pula mund të piqet ose zihet e tërë ose e ndarë në copa. Nga gjoksi i pulës (tuli i bardhë) mund të 

bëhen fileta pule të skuqura. Për këtë pula vendoset me kurriz poshtë në tavolinë i çahet lëkura 

sipër për së gjati, në mes të gjoksit, zhvishet nga lëkura dhe me majën e thikës hiqet cipa, i nxirret 

fileta, rrihet, i priten damarët në 2-3 vende dhe kalohet në përpunim të nxehtë. 
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7.6.2. Copëtimi i mishit të shpendëve 

Janë disa teknika të copëtimit të pulës. 

Nxjerrja e filetove, kofshës  

Pas vendosjes së pulës në tavolinë së pari priten kofshët. Nxjerrja e 

kotoletave dhe pjesët tjera të pulës. Nxjerrja e kotoletave bëhet me 

kujdes të shtuar, duke e përdorur thikën nga poshtë lartë apo  

anasjelltas dhe me majë të thikës priten pjesët. 
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7.6.3. Parapërgatitja e mishit të shpendëve për gatim 

Varësisht se çfarë recete do të gatuajmë atëherë edhe bëjmë përzgjedhjen e lëndëve të para dhe 

mjeteve të punë ku si zakonisht gjithmonë duhen të jenë të pastruara mirë.   

 

Preja e mishit, marinimi 

Zgjidhet një pulë mesatare e majme e re. Pula pastrohet lahet dhe prihet në copa të caktuara sipas 

recetës, marinohet me erëzat e nevojshme dhe fillon procesi i përgatitjes. 

 

Gatimi i asortimenteve të mishit të shpendëve në skarë 

Ka mënyra të ndryshme të përgatitjes së mishit të shpendëve në skarë. Kjo varet nëse dëshirojmë 

ta pjekim një pulë të tërë në skarë, apo vetëm pjesët e prera si gjoksi kofshët etj. 

 

Përgatitja e skarës 

Skara para përdorimit duhet të jetë e pastruar mirë. Ngrohet të paktën 30 minuta para përdorimit. 

Nuk duhet të ketë flakë në mënyrë që të mos digjet shpejtë mishi që vendoset në skarë. 

 

Përgatitja e mishit të shpendëve për skarë 

Pula e pastruar mirë, pritet përgjysmë nga bishti tek qafa, hapet mirë me duar dhe vendoset në 

skarë. Mbikëqyret procesi i pjekjes duke e kontrolluar me mashë (kapëse) shpesh, dhe rrotullohet 

sipas nevojës. 
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Fig. Pjekja e pulës në skarë 

 

7.6.4. Gatimi i mishit të shpendëve në furrë  

Pulat dhe zogjtë pastrohen, lahen rregullohen në formë xhepi 

(duke i futur këmbët te fundi i barkut dhe krahët prapa kurrizit). 
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Vendosja e asortimenteve në tavë  

Vendosen në tavë, u hidhet krip, piper i zi, lyhen me gjalpë dhe 

vihen në furrë për tu pjekur. Sipas dëshirës rreth e qark pulës 

mund të vendosen qepë, karrota, selino etj. 

 

 

Pjekja - Kur shpendët skuqen nga njëra anë dhe kthehen nga 

ana tjetër, përsipër u hidhet yndyra e lëngut të vet dhe vazhdon 

pjekja, derisa të bëhet gati. Pjekja mund të provohet shumë 

mirë me pirun, në qoftë se gjatë shpuarjes del lëng transparent 

dhe piruni futet e del lirisht, kjo tregon se pula është gati. 

Shpendët priten në copa, vendosen në pjatë dhe sipër spërkaten 

me lëngun e vet. Si garniturë përdoren patate të skuqura ose perime të ndryshme të kombinuara, 

të ziera e të kaluara në yndyrë gatimi i mishit të shpendëve për zierje. 

 

 

 

 

 

                       

 Fig. Pulë e mbushur 
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7.6.5. Gatimi i mishit të shpendëve për zierje 

Shpendët pas pastrimit rregullohen duke u futur këmbët në fund të barkut, ndërsa krahët pas 

kurrizit. 

Procesi i zierjes 

Pula futet në ujë të nxehtë (1-15litër për 1kg shpend ), shtohen rrënjë aromatike, majdanoz e selino, 

qepë, kripë dhe e ziejmë në zjarr të ngadalshëm. 

Koha e zierjes varet nga lloji i shpendit (nga mosha e tij). Zogjtë zihen 30 - 35 minuta, kurse pulat 

e mëdha për 1 - 1.5 orë. Shpendët e zier priten në copa, ndërsa lëngu kullohet dhe përdoret për 

përgatitjen e salcës apo supës së kthjellët. 

 

7.6.6. Gatimi i mishit të shpendëve me skuqje 

Për skuqje përdoren copa të prera të zogjve apo pulës. 

 

 

 

Përgatitja e kotoletëve për skuqje 

Vendoset tigani me vaj që të nxehet dhe duhet të arrijë një 

temperaturë konstante, jo të lartë sa të djegen menjëherë.   
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Procesi i gatimit të koteletëve 

Copat e prera të zogjve apo pulës kalohen në miell dhe skuqen nga të dyja anët në tigan me gjalpë, 

pastaj hidhen domate të qëruara dhe të prera në kubik të vegjël, kavërdisen pak, shuhen me verë, 

shtohet kripë, piper i zi dhe pak ujë.  

 

Dekori - Lihen në zjarr të mbuluar me kapak 10 - 15 minuta dhe pastaj vendosen në pjatë, mbi to 

hidhet lëngu i vet dhe anës garniturë me patate të ziera e të kaluara në tigan me gjalpë.   

 

 

 Fig. Kofsh të skuqura  

 

 

 

 



149 
 

7.7. Përgatitja e gatimeve me peshk 

Peshku ka qenë gjithmonë përbërës i rëndësishëm i ushqimit të njeriut, sidomos në zonat 

bregdetare ku aktiviteti i peshkimit dhe lehtësia e sigurimit të produktit të freskët kanë ndikuar 

ndjeshëm në zakonet gastronomike të popullatave që jetojnë pranë detit. Për sa i përket vlerave 

ushqyese, mishi i peshkut është më i asimilueshëm se mishi i kuq, përmban më shumë minerale 

sidomos kalcium dhe fosfor. Peshku përmban vitamina, ka përmbajtje të lartë proteinash (sa mishi 

i kuq ose pak më shumë) dhe ka përqindje të ulët të yndyrave sidomos të kolesterolit. Peshku 

përmban 60 - 80% ujë në peshën e tij, proteina 15 - 25%. Yndyra përbënë 0.5 - 22% sasi e cila 

varet nga specia, mosha, gjinia, ushqimi dhe moment i peshkimit. 

Kjo yndyrë ndodhet nën lëkurë dhe shpesh nëpër organe. Yndyra e peshkut është e pasur me acide 

yndyrore të pangopur me ω3. Mineralet janë në përqindje të larta dhe përbëhen nga fosfori, 

kalciumi dhe jodi por peshku ka mungesë hekuri. 

Vitaminat në peshk përbëhen nga vitamina A, D por edhe B. 

Ruajtja dhe metodat e ruajtjes së peshkut (ftohja, ngrirja) - Peshku është një produkt që 

dekompozohet lehtë dhe si pasojë e mungesës së mjeteve të përshtatshme të konservimit dhe të 

transportit difuzioni i tij në vende larg deteve ka qenë i vështirë. Qëllimi i ruajtjes së produkteve 

të detit është që të bëj të disponueshëm në çdo kohë, sasitë e mëdha të peshkut të përfituara në 

periudha të kufizuara të vitit. Ruajtja merr rëndësi të madhe për kërkesat në rritje për produktet 

ushqimore me vlerë të veçantë. Metodat më të përdorura dhe më efektive për ruajtjen e peshkut 

janë ftohja dhe ngrirja e tij. 

Blerja e peshqve – Në radhë të parë zgjidhet lloji i peshkut, pastaj shikohet cilësia, pamja e 

jashtme, freskia etj. Peshqit më të mirë dhe me vlera ushqimore janë peshqit e freskët ose të gjallë, 

të sapo zënë. 

Peshqit e freskët dallohen nga bronket të cilat janë të kuqe, sytë të ndritshëm, luspat me shkëlqim, 

po ta mbajmë në pëllëmbë të dorës qëndron drejtë dhe kur preket me gisht mishin e ka të fortë dhe 

elastik. Peshqit jo të freskët kuptohen nga tuli që u shtypet lehtë, valëzat e errëta, dhe nga era që 

mbajnë. Ndodhë nganjëherë që edhe peshqit e ngrirë mbajnë erë kur skuqen, ky fenomen ndodh 

kur peshqit e shkrirë ruhen më tepër se duhet dhe do të ringrijnë përsëri. Peshqit e ngrirë pas 

shkrirjes duhet menjëherë të punohen, pasi u keqësohet pamja dhe shija. Në këtë rast për peshqit 



150 
 

e ngrirë prova bëhet duke u marrë pak tul peshku, i cili zihet në enë të buluar me kapak, hapet ena 

dhe nuhatet. 

Shkrirja e peshqve të ngrirë - Koha e shkrirjes së peshqve varet nga shkalla e ngrirjes dhe 

madhësia e tyre. Peshqit e vegjël dhe mesatarë shkrihen në ujë të ftohtë dhe pa shkrirë plotësisht, 

pastrohen, lahen dhe kalojnë në përpunim të nxehtë. Shkrirja e peshqve të mëdhenj duhet të bëhet 

në ambient dhome pa u shpejtuar, në mënyrë që lëngu i dalur nga qelizat gjatë ngrirjes, që ka ngrirë 

ndërmjet tyre, të thithet përsëri nga qelizat, në mënyrë që peshku të marrë pamjen e tij të freskët. 

Pasi të ketë shkrirë jo përfundimisht (të mos nxjerr lëng), peshku lahet me ujë të ftohtë dhe 

pastrohet. Nuk lejohet të shpejtohet shkrirja me ujë të nxehtë pasi humbasim vlerat ushqimore 

duke e keqësuar shijen e tij. Po të duam të shpejtojmë shkrirjen për nevoja të ngutshme e vendosim 

në ujë të ftohtë më kripë dhe i lëmë deri kur peshqit të shkrihen (kripa hidhet për të ruajtur kripërat 

minerale të peshqve gjatë shkrirjes). 

 

Përpunimi i peshqve të kripur - këto lloj peshqish 

përmbajnë kripë 12-20 % e më tepër dhe para gatimit 

duhet bërë shkriposja. Peshqit për zierje duhet të 

përmbajnë më pak vlera ushqimore se ata të freskët 

dhe të ngrirë. Shkriposja e peshqve varet nga sasia e 

kripës që kanë marrë gjatë kriposjes dhe madhësia. Për 

shkriposje peshqit pastrohen nga luspat, flatrat, u pritet 

bishti, koka dhe ndahen në copa racioni, në mënyrë që të bëhet më shpejtë shkriposja. Kjo bëhet 

duke e vënë në sasi të madhe uji ose duke hedhur 1kg peshk, 2l ujë që ndërrohet çdo 1 ose 2 orë. 
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7.7.1. Ndarja e peshqve 

Peshqit e ujërave ndahen në tri grupe: 

- Peshqit e ujërave të ëmbla – Peshq të qetë si Pëllëmbeza, mustaku, krapilinë; 

- Peshqit Grabitqar – Troftë koran, levreku, kerri i thellësisë sharoku, luci;  

- Peshqit migrator – Shëtitës si ngjala salmoni bli. 

 

Peshq të ujërave të njelmët dhe të oqeaneve  

Peshq të shtypur – Ushojzë e zezë, gjuze, shkoter. 

 

Peshq të rrumbullakët – merluci, peshk lakuriq henez deti, ujku i detit, pendeza. 

Peshq turmë – peshk ton, kubel oqeanike, skumbri, papline, sardele, aquge. 

 

Peshqit e trojeve shqiptare  

Disa nga llojet me te kërkuara: 

 

Anguilla anguilla – Ngjala  

Gjendet në gjiret e Lezhës e Nartës – Është peshk i rëndësishëm 

industrial. Ka mish të shijshëm dhe me vlera të arta ushqyese. 

Konsumohet e freskët, e tymosur, e konservuar në vaj salcë etj. 

Po ashtu kemi edhe ngjala tjera si ngjala dyngjyrëshe, ngjala e 

egër etj. 
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Argentina sphyraena 

Troftë deti e cila gjendet në SAZAN. Mishin e ka shumë të 

shijshëm dhe të kërkuar. Ka edhe lloje të troftave tjera në 

vende të ndryshme si trofta liqenore që gjendet në Shkodër, 

trofta gjuce – Fierze, troftë e egër Syri i kaltër – Sarandë, 

trofte e mermertë Drini i Shalës, Bunë, Valbonë, troftë e 

lumit – Liqenin e  Ohrit, Shkodrës, troftë ylber –Sarandë, Pogradec etj. 

 

 

Dicentrarchus labrax – Levrek 

Gjendet në gjithë bregdetin shqiptarë si Butrintit, Narta 

Potoku, në lumenjtë Vjosë, Shkumbin, Drin, Bune, Liqenin 

e Shkodrës etj.  

 

 

Micromesistius poutassou – Merluc Tripendesh  

Gjendet në Detin Adriatik, Detin Jon dhe në Marmara.  

 

 

 

Mullus barbatus – Barbun   

Gjendet në Detin Jon, Sarandë dhe Shëngjin.  
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Sardina pilchardus sardina - Sardela  

Gjendet në ujërat e Detit Adriatik pikërisht në Durrës, 

Shëngjin dhe në ujërat e Detit Jon, Vlorë dhe Sarandë. 

Kemi edhe tjera lloje si sardinela të cilat gjenden në 

Kepin e Rodonit ku konsumohen të freskët, të kriposur 

apo të konservuar.  

 

7.7.2. Konsumimi i peshkut ne trojet shqiptare 

Në të kaluarën peshku ka qenë i konsumuar në viset bregdetare shqiptare dhe në Mal të Zi, ndërsa 

në viset e thella malore ka qenë shumë pak e konsumuar nga banorët. Në Kosovë vërehet se është 

në rritje e sipër konsumimi i peshkut ku në të kaluarën e viteve më herët se 89-95 ka pasur rënie 

për shkak të kushteve ekonomike. 

 

Peshku dhe Shëndeti  

Peshku përgjithësisht mishi i tij ka rëndësi të madhe për shëndetin e njeriut. Është gabim i madh 

nëse thuhet se peshku nuk ka vlerë të madhe ushqyese. Mishi i peshkut është burim më i çmueshëm 

i albumineve, kalciumit, hekurit, bromit, selenit, jodit etj. 

 

Helmimet me peshk 

Sa është i ushqyeshëm dhe i shëndetshëm mishi i peshkut aq është edhe helmues pra ndikon keq 

në shëndet. Rreziku nga helmimi i peshkut është i madh. Kjo ndodh nëse përdoren të pa gatuara 

disa nga llojet të peshqëve dhe që gjenden në ujëra të ndotura apo të turbullta. Këto nuk e kanë 

mishin helmues por vendet ku jetojnë dhe si ushqehen mishi i tyre mund të infektohet. Megjithatë 

ka peshq vetëhelmues. Gjatë konsumimit të papërpunuar njeriu mund të infektohet nga sëmundja 

e salmoneles dhe nga disa sëmundje tjera. Peshku më i njohur helmues është peshku i brigjeve 

japoneze i quajtur Fogu nga i cili njeriu preket nga sëmundjet nervore Tetodoxin. Peshq helmues 
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mund të vërejmë dhe në vendet bregdetare tropikale dhe subtropikale. Disa peshq që jetojnë në 

këto ujëra kanë materie helmuese në kokë prej këtyre mund të veçojmë Barbun por është e 

mundshme edhe te peshku melysh dhe disa peshq tjerë që kanë mish të bardhë. 

 Përveç peshkut fogu peshqit tjerë infektohen  duke ngrënë ushqime të ndryshme që i gjuajnë nëpër 

ujëra në të cilat derdhen derivate të ndryshme, mbeturina nga anijet dhe fabrikat që ndodhen 

përreth brigjeve bregdetare. 

 

7.7.3. Cilësia e gatimit - ushqimit me peshk 

Cilësia e gjellës me peshk varet nga disa faktor, ndër më të rëndësishmit është të dimë se si gjuhet 

peshku. Gjuajtja e peshkut bëhet në dy mënyra me grep dhe rrjetë. 

Peshku posa të nxirret nga uji deri sa të përpunohet duhet mbuluar me akull që të ruaj freskinë qe 

e ka. 

 

Pastrimi i peshkut - filetimi 

Peshqve pa luspa u hiqen flatrat, bronket, organet e brendshme dhe 

lahen. Peshqve me luspa u hiqen më parë luspat, duke filluar nga 

bishti në drejtim të kokës dhe u priten fletët (me gërshërë). 

 

 

 

Pastaj u çahet barku nga kanali i zbrazjes deri tek gryka ose anasjelltas dhe u hiqen të brendshmet, 

bronket lahen dhe janë gati për përpunim të nxehtë. 
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Peshqit e vegjël gatuhen me gjithë kokë. Peshqit me madhësi mesatare priten në copa racioni, duke 

filluar nga koka. Peshqit e mëdhenj ndahen në fileta për së gjati, drejt shtyllës kurrizore dhe priten 

në copa racioni. Në këtë rast njëra filetë del me halat e barkut dhe pjesa e filetës me shtyllë 

kurrizore dhe kokën pastrohet dhe ndahet në copa. 

 

Nxjerrja e filetës 

Për fileta përdoren peshq që kanë pak hala ose më mirë peshq me ind kërcor. Peshqit më të mirë 

për fileta janë: Blini, qefulli, merluci, levreku, etj. Peshqit e mëdhenj ndahen në fileta për së gjati. 

Peshku i pastruar vendoset mbi dërrasë ose tavolinë, sipër vihet dora e majtë me gishtat 

(pëllëmbën) nga bishti dhe me dorën e djathtë duke filluar nga bishti futet thika e mprehtë, duke 

anuar nga shtylla kurrizore deri te koka. Kështu nxirret njëra filetë.  

Pastaj peshku kthehet me shtyllën kurrizore poshtë, hiqet dhe fileta tjetër, njësoj si në rastin e parë, 

duke e anuar thikën nga shtylla kurrizore. Dalin kështu dy fileta me halat e barkut dhe lëkurën. 

Pastaj hiqen halat e barkut dhe lëkura. Lëkura hiqet duke e prerë pak te bishti tulin pjerrtas, që të 

dal lëkura, e cila kapet me dorën e majtë dhe me dorën e djathtë luhet thika duke e hequr lëkurën. 

Gjatë nxjerrjes së filetës, peshku bën firo 50%. Në këtë rast koka, halat, halat e shtyllës kurrizore 

dhe lëkura përdoren për përgatitjen e buljoneve prej peshku dhe tuli për kroketë peshku, supa etj. 

Fileta mund të nxirret edhe ndryshe: duke e vënë peshkun në dërrasë ose tavolinë, me barkun nga 

ana jonë, e hapim nga kurrizi ose barku duke e prerë te koka dhe vazhdohet deri te bishti, duke e 

anuar thikën nga shtylla kurrizore pastaj hiqen halat e peshkut. Kështu veprohet edhe për anën 

tjetër të filetës. Pastrimi i filetës bëhet si në rastin e parë. 

Përpunimi i filetës - Fileta e pastruar nga halat dhe lëkura kontrollohet edhe një herë me gisht për 

hala, pritet në copa racioni pjerrtas dhe marinohet. Marinimi bëhet me lëng limoni, piper i zi, disa 

dega majdanozi, vaj ulliri, gjethe dafine dhe lihet në frigorifer për 2-3 orë. Gjatë marinimit nuk 

hidhet kripë, pasi i nxjerrë lëngun peshkut. Fileta përpunohet me vezë, galetë, në skarë në vërë të 

bardhë etj.  
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Mjetet e nevojshme për filetimin e peshkut 

Janë thika me teh të lakuar apo të drejtë, dorëzat, lima etj. 
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7.7.4. Gatimi i peshkut në skarë 

Peshku i skarës bëhet shumë i shijshëm, kur është peshk i madh pritet në rrathë ose fileta, peshqit 

me madhësi mesatare lihen të plotë. 

Pjekja 

Skara duhet nxehur përpara të paktën 30 minuta para përdorimit. Peshku pastrohet, i bëhen disa 

prerje në lëkurë pjerrtazi që të mos deformohet gjatë pjekjes në skarë dhe ti hyjë aroma e erëzave 

gjatë marinimit. Peshku i skarës marinohet duke i vënë në enë porcelani (jo alumini) me lëng 

limoni, vaj ulliri, piper i zi, fletë dafine, tufë majdanozi 

dhe lihet 2-3 orë në frigorifer. Në kohën që do të piqet 

hidhet kripë, lyhet me marinadën dhe piqet në skarë, duke 

u kujdesur që të mos ngjitet lëkura. Gjatë pjekjes 

spërkatet me lyrën e marinimit. Peshku shërbehet në pjatë 

ose pjatancë me feta limoni dhe veç jepet sallatë e gjelbër. 

 

7.7.5. Gatimi i peshkut në furrë 

Peshqit e pastruar marinohen dhe lihen në frigorifer 1-2 

orë, u hidhet kripë dhe vendosen në tavë, u hidhet verë 

e bardhë, lëng nga marinimi, qepë karrota, mbulohen 

me letër alumini dhe piqen duke u kujdesur që të mos 

copëtohen. Me gjalpë skuqet mielli, hidhet lëngu i 

peshqve, kërpudha të grira, i jepen disa valë dhe 

spërkatet peshku gjatë servirjes. 

 

Testimi i peshkut te pjekur 

Peshku i pjekur në kohë të mjaftueshme është kur mishin e tij e prekim me anë të lugës dhe ai 

grimcohet lehtësisht. Po ashtu dallohet tek sytë që marrin ngjyrë të bardhë. Në qoftë se pjeket 

shumë peshku atëherë mund të themi se peshku është tharë. Mishi i peshkut i papjekur kur syri i 

peshkut ende është i qartë. 
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7.7.6. Gatimi i peshkut për skuqje 

Peshku i fërguar është shumë i shijshëm, kur ai përgatitet në çast dhe jepet i nxehtë, pasi ka shije 

të mirë, paraqitje dhe vlera ushqimore. Peshku i pastruar i tërë ose i prerë në copa racioni kriposen, 

lyhen me miell dhe skuqen në lyrë të nxehtë. 

 

Marinimi dhe skuqja 

Kjo është mënyra e thjeshtë që përdoret në praktikë. Për ti dhënë shije edhe më të mirë peshkut, 

para fërgimit i hidhet kripë, lëng limoni lyhet me miell dhe skuqet ose fërgohet. Peshku i fërguar 

shërbehet me qepë të njoma e feta limoni, sallatë të stinës. Është mirë që peshku i fërguar të vihet 

në pjatancë të zbukurohet me gjethe sallate jeshile e feta limoni. 

 

Dekori 

Në pjatë me vete vihet sallata jeshile, lakër, lulelakër, domate, tranguj patate të ziera, limon etj. 

Disa peshqve që kanë erë karakteristike si skalino, kovaç etj. u bëhet përpunim me erëza duke i 

marinuar para skuqjes. 
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7.7.7.  Gatimi i peshkut për zierje 

Për zierje përdoren peshqit, si: qefilli, levrek, kocë etj. d.m.th. ata peshq që nuk kanë erë 

karakteristike. Krapi ngjala ose ndonjë peshk tjetër që ka erë, nuk përdoren për zierje, por vetëm 

për skuqje. Peshku zihet i tëri ose i prerë në copa. Nuk është mirë që fillimisht të zihet pastaj të 

pritet, pasi copëtohet dhe nuk ka paraqitje. Në qoftë se do të përgatitet peshk i zier në pjatancë, 

përdoret me xhelatinë, majonez etj., atëherë zihet i tërë në 

enë të posaçme në formë të zgjatur. Peshku i zier me më 

shumë vlera është ai i zier në avull. Peshku i tërë ose i 

prerë në copa racioni vendoset në tenxhere duke shtuar 

qepë, karrota, rrënjë selinoje e majdanozi, piper të zi 

kokërr, fletë dafine, kripë, pak uthull dhe mbulohet me ujë 

të ftohtë deri në 1.5cm mbi sipërfaqen e tij. 

Zierja 

Lihet të marrë valë, hiqet shkuma dhe zihet në zjarr të ngadalshëm. Nuk është mirë të zihet në zjarr 

të fortë pasi nuk zbutet mirë, prishet pamja dhe nuk është i shijshëm. Peshku kuptohet që është 

zier kur tuli shtypet lehtë me gisht dhe sytë dalin si dy toptha. Peshku i zier lihet të ftohet në lëngun 

e vet,  derisa të shërbehet. Për zierjen e peshqve të vegjël veprohet ndryshe, meqë koha e zierjes së 

tyre është më e vogël se e rrënjëve aromatike. Për këtë në ujë të valuar me kripë hidhen qepë të 

pjekura, karota, majdanoz, selino, piper të zi kokërr, fletë dafine uthull, ziejnë 10-15 minuta, lihen 

të ftohen pak dhe hidhen peshqit, të cilët i ziejmë deri sa të jenë gati. Po kështu ziejnë edhe filetat 

e peshkut pasi ato janë të pastruara nga halat dhe janë mjaft delikate. Për disa lloje gatimi special 

me peshk të zier, peshku i pastruar mblidhet me 

një copë të pastër, lidhet me spango dhe zihet me 

rrënjë aromatike. Peshku i zier në avull është më 

i shijshëm dhe me vlera më të larta ushqimore se 

ai që zihet në mënyrë të zakonshme.  

Dekori - Peshku i zier mund të servohet si gjellë, 

qorbë apo e prerë në copa gjithmonë e shoqëruar 

me garniturë. 
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7.8. Prodhimet e detit 

Frutat e detit ndahen në tri grupe: 

1) Fruta deti me kore; 

2) Fruta deti me lëvozhge – luspe; 

3) Peshk kallamari. 

Ushqimi i detit është çdo formë e jetës së detit që konsiderohet si ushqim nga njerëzit, duke 

përfshirë dukshëm peshkun dhe butakët. Butakët përfshijnë lloje të ndryshme të molusqeve (p.sh. 

molusqeve bivalve, si molusqet, gocat e detit, midhjet dhe cefalopodët, si oktapodi dhe kallamari), 

krustaceve (p.sh. karkaleca, gaforre dhe karavidhe), dhe ekinodermat (p.sh. kastravecët e detit). 

Historikisht, gjitarët detarë si cetaceans (balena dhe delfinët) si dhe vula janë ngrënë si ushqim, 

megjithëse kjo ndodh në një masë më të vogël në kohët moderne. 

Ata janë gjithashtu vlera mjaft të larta ushqyese. Peshku dhe prodhimet e detit - një ushqim të 

shëndetshëm, ekologjikisht miqësore dhe të shëndetshme. Për shembull, kallamari. 

Njëqind fileto gram përmban 18% proteina dhe 4% yndyrë. Përmbajtja kalori e kësaj pjese - 110 

kcal. Fileto kallamar zakonisht shitet i ngrirë. Për përgatitjen e semifinished të mjaftueshme, të 

bëhët  vlim në ujë të kripur nga jo më shumë se 5 minuta. Ngjashëm me teknikën e përgatitjes dhe 

gaforret. Nga rruga, ata janë edhe më të dobishme për figurën - vetëm 96 kalori në 100 gram. 16% 

e mishit gaforre zënë proteina, 3.5% - yndyrë. Duke marrë parasysh një aspekt të rëndësishëm të 

dietës si vlera ushqyese të peshkut dhe prodhimet e detit, ju nuk mund të harrojmë për karkaleca - 

një produkt të preferuar e shumicës së të rriturit dhe fëmijët. Ata kanë një mahnitëse karakteristika 

gastronomike dhe shije. Karkaleca - 

një burim i jodit dhe minerale. 100 

gram e produktit përfshin 19% e 

proteinave, 2% yndyrë dhe 95 kcal. 

Midhje kalori edhe më të ulët: 50 

kcal. Ata janë shumë të dobishme për 

pacientët me atherosclerosis. Pjesët 

ngrënshme gjithashtu kanë një 

proteinë 9% dhe 1,5% yndyrë.  
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7.9. Ushqime të tjera deti  

Sa për oysters, ato janë të pasura me proteina: standarde stogrammovoy pjesë - 17.5% e këtij 

elementi të rëndësishëm dhe pak yndyrë vetëm 2 gram. Përmbajtja kalori i kësaj pjese është 88 

kalori delikatesë. Deti është shumë i dobishëm: bota e njohur për vlerën e saj ushqyese. Peshku 

është i shijshëm me djath dhe perime, dhe oysters nuk janë përjashtim. Por gaforret janë të shijshëm 

për tu ngrënë me një sallatë jeshile. Ata janë të përkryer, forcon kockat tona dhe dhëmbët, të ketë 

një efekt pozitiv mbi gjendjen e muskujve. Vlera ushqyese e njëjtë si në oysters. 

Struktura kimike dhe vlera ushqyese të peshkut për shkak të përmbajtjes së tij të komponentëve të 

dobishme. Ato vështirë se mund të mbivlerësohen. Pavarësisht nga kjo, pronat e dobishme mund 

të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme nëse produktet janë ruajtur siç duhet. Me kalimin e 

kohës, yndyra në peshk fillojnë të ndryshket - një erë të pakëndshme, të ndryshojë ngjyra, shije 

prishur. Mos harroni se më të shijshëm dhe aromatik janë përfaqësuesit e botës nënujore, në të 

cilën përmbajtja e yndyrës nuk është shumë e lartë-mesatare. Kur të blesh peshk dhe prodhimet e 

detit duhet të i kushtojmë vëmendje këtyre treguesve: freskinë, sasinë dhe natyrën e përbërjes së 

yndyrës dhe proteinave, prania e eshtrave dhe vendndodhjen e tyre, sasia e ujit në mish, pronave 

të veçanta. Kto janë një produkt shumë delikat që kërkojnë trajtim të kujdesshëm dhe gatim duhur.. 

Dietat thjesht Pollock janë të pazëvendësueshëm - hake, pike, krapi, mustak, lloj krapi. Yndyrat 

në peshk janë të ulëta-shkrirjes, ata janë të absorbohet nga trupi pa ndonjë problem. 
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8. PËRGATITJA E MENYSË 

Ka shumë gjëra për të bërë kur hapni një restorant. Ju duhet të krijoni një plan biznesi, të gjeni një 

vendndodhje, të punësoni staf dhe të krijoni një meny që pasqyron temën tuaj. Pasi të keni krijuar 

disa pjata të mrekullueshme, të cilat nuk mund të prisni të gatuajnë për klientët tuaj, hapi tjetër 

është krijimi i një menyje aktuale, në mënyrë që klientët të vendosni se çfarë të porosisni. Kjo 

mund të tingëllojë si një detyrë e lehtë, por më shumë hyn në të sesa mendoni. 

Në restorant, një meny është një listë e ushqimeve dhe pijeve që u ofrohen klientëve dhe çmimet. 

Një meny paraqet një listë të opsioneve nga të cilat zgjedhin klientët - ose tabelën, në këtë rast 

ofrohet një sekuencë e paracaktuar e kurseve. Menytë mund të shtypen në fletë letre, të cilat u janë 

dhënë darkave, të vendosen në një postier të madh ose në një tabelë ekrani brenda ndërmarrjes, të 

shfaqet jashtë restorantit, ose të vendoset në një ekran digjital. Që nga fundi i viteve 1990, disa 

restorante kanë futur menynë e tyre në internet. Menytë janë shpesh një tipar i vakteve shumë 

formale përveç në restorante, për shembull në dasma. Në shekujt XIX dhe XX menytë e shtypura 

shpesh përdoren për shoqëri darka në shtëpi; në të vërtetë ky ishte përdorimi i tyre origjinal në 

Evropë. 

Cila është gjëja e parë që klientët tuaj shohin dhe gjëja e fundit me të cilën ata konsultohen para 

se të porosisin? 

Nuk është një enigmë e ndërlikuar. Nëse keni thënë menynë e restorantit, ju jeni absolutisht të 

saktë: menyja e restorantit është materiali më i rëndësishëm i marketingut të restorantit tuaj. 

Konsumatori dëgjon në lidhje me restorantin tuaj nga një mik. Vizitat e vizitorëve të klientit, 

kontrollojnë menynë e faqes në internet. 

Konsumatorët vizitojnë restorantin, 

porositjet nga menyja e restorantit, 

dizajni i menysë së restorantit dhe 

inxhinieria e menysë ndikojnë pikërisht 

në ato që porosisin. Nëse mendoni për 

këtë, dizajni i menysë së restorantit mund 

të bëjë ose prishë fitimet e restorantit 

tuaj. Nëse sendi juaj më pak fitimprurës 
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është më i spikaturi në meny, e gjithë trajektorja juaj e shitjeve mund të jetë e fikur. Pra, pse shumë 

restauratorë injorojnë dizajnin e menysë së tyre të restoranteve dhe thjesht hedhin artikuj në meny? 

Çka duhet të dimë? 

Para se të filloni. Para se të krijoni një dokument me një listë të artikujve tuaj të menysë, duhet të 

vendosni se çfarë lloj menyje funksionon për restorantin tuaj. Mendoni për të gjitha restorantet që 

keni qenë dhe të gjithë menytë që keni shikuar ndër vite. Ka fjalë për fjalë qindra mënyra se si 

mund të rendisni ushqimin tuaj, dhe disa janë më të mirë se të tjerët. Mund të krijoni një copë letër 

të vetme me një listë të shtypur qartë të artikujve të menysë, mund të krijoni një meny të stilit të 

librit të laminuar me fotografi dhe madje histori. Në varësi të llojit të vendosjes që keni, ju mund 

të mos keni nevojë edhe për një meny të shtypur, në vend që të zgjidhni krijimin e thjeshtë të një 

kartoni, dërrasë me madhësi murale në mur, ku darkat mund të zgjedhin me lehtësi atë që 

dëshirojnë.  

Ndihmon të dini se çfarë po bëjnë konkurrentët tuaj, kështu që një vend i mirë për të filluar është 

të shikoni faqet e internetit ose madje të vizitoni restorante dhe t'i kushtoni vëmendje menyve. 

Mbani në mend se një meny që shikoni në një faqe interneti nuk ka të ngjarë të jetë e njëjtë me atë 

që shihni në një restorant. 

Menyja perfekte - Para se të përpiqeni të krijoni menynë e përsosur të restorantit, së pari duhet të 

pyesni veten se çfarë po përpiqeni të arrini me menynë tuaj. Në thelb është një meny e restorantit 

nuk është asgjë e veçantë. Është thjesht një mënyrë që darkat të shohin të gjitha artikujt që duhet 

të ofroni në mënyrë që stafi juaj të mos ketë nevojë t'i recitojë ato me secilin klient. Pra, pse po 

harxhoni shumë kohë dhe energji në diçka që dëshironi të harroni klientët tuaj? Sepse në shumicën 

e rasteve, një meny në restorant mbahet mend ose shikohet përsëri për arsye negative. Nëse një 

meny është e vështirë për t’u lexuar, ose nuk përfshin përbërës të nevojshëm, mund të kemi 

probleme. 

Menyja perfekte për ju është ajo që lejon darkat të porosisin pa probleme dhe të dinë saktësisht se 

çfarë po marrin; është vërtet e thjeshtë. 

Kushtojini vëmendje detajeve kur hartoni menynë tuaj. Detajet do të bëjnë ose prishin menynë tuaj 

të restorantit. Mos harroni, një meny nuk duhet të jetë e vështirë për të lundruar, e pamundur për 

të lexuar ose shpërqendruar nga ushqimi juaj. Shumica e menyve janë të ndara në kategori, të tilla 
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si meze, sallatë, enë dhe ëmbëlsirë. Ata janë renditur sipas rendit që do të shërbehen, dhe ky dizajn 

i menysë zakonisht funksionon mirë. Nëse ofroni shumë pjata, mund t’i prisni më tej me përbërës 

(pulë, viçi, vegjetarian) ose llojin e pjatave (biftekët, makaronat, picat) për të ndihmuar mysafirët 

tuaj të filtrojnë ato që dinë se nuk dëshirojnë. Mund të veçoni edhe kohën e vaktit, kështu që keni 

një meny për drekë dhe darkë. Ju madje mund të keni një meny të veçantë brunch. Me siguri do të 

zbuloni që sa më shumë artikuj të ofroni, aq më e vështirë bëhet të krijoni një meny të lexueshme 

të lehtë dhe do të jetë më e vështirë për mysafirët tuaj që të porosisin ato që dëshirojnë në të vërtetë. 

Pasi të gjeni një plan urbanistik që ju pëlqen, do të duhet të zgjidhni një skemë ngjyrash dhe font. 

Mos e merrni këtë lehtë! Menytë më të mira janë ato të lexueshme, por sa e lehtë është të lexohet 

diçka varet nga ndriçimi në restorantin tuaj, si dhe nga personi që e lexon. Nëse ndriçimi në 

restorantin tuaj ndryshon nga dreka në darkë, duhet të siguroheni që menyja juaj lehtë të lexohet 

në të dy cilësimet. Po kështu, nëse darka juaj mesatare është mbi 65 vjeç, të keni një font të vogël 

në menynë tuaj ka të ngjarë të fikni shumicën e klientëve tuaj. 

Fotografitë nuk janë domosdoshmërisht një shtesë e keqe në menynë tuaj, por mendoni me kujdes 

se cilat janë fotot tuaja dhe ku gjenden ato. Shtimi i një fotografie në sfondin e menysë tuaj mund 

ta bëjë të vështirë leximin, por fotografitë interesante që janë të vogla dhe të vendosura mirë mund 

të jenë një prekje e këndshme. 

Mendoni se është një ide e mirë për të fotografuar ushqimin tuaj për të përfshirë në menynë tuaj? 

Vazhdoni me kujdes. Ushqimi është shumë i vështirë për tu fotografuar, dhe jo të gjitha pjatat 

fotografohen mirë. Një përshkrim i shkruar mirë mund të jetë një mënyrë shumë më e mirë për të 

tërhequr dikë për të porositur diçka, sesa një fotografi të menduar mirë. Për të mos përmendur, 

nëse gjellë që del nga kuzhina nuk duket si fotografia, darkat do të zhgënjehen. Nëse mendoni se 

është në interesin tuaj më të mirë të shtoni fotot e ushqimit tuaj në menynë tuaj, punësoni një 

profesionist për ta bërë atë të drejtë dhe t'ju japë udhëzime. 

Deri në kohën kur krijoni një meny, ju keni ndoshta një ide se për çfarë do të vlerësoni ushqimin 

tuaj, por si e shfaqni atë në meny? Ka shumë mënyra për të renditur çmimet në menynë tuaj. Ju 

mund t'i vendosni ato në mënyrë numerike (12€, 12,00 €), të përdorni fjalë (dymbëdhjetë euro), të 

lini shenjën e euros, ose thjesht të mos shfaqni çmimet fare. Ekzistojnë studime të shumta mbi 

efektet e teknikave të çmimeve të menysë, dhe të gjitha ato ndryshojnë në atë që porosisin darkat 



165 
 

dhe si perceptohet restoranti juaj. Lënia e çmimit nga menyja juaj është e mirë vetëm nëse e dini 

që shumica e darkave tuaja janë të pasura dhe do të porosisni vetëm në bazë të asaj që dëshirojnë. 

Nëse jeni një restorant i rastësishëm që ju tërheq familjeve, duke e lënë çmimin jashtë menysë tuaj 

ka të ngjarë të shkaktojë stres për ata që porosisin disi bazuar në çmimin. 

 

Meny përshkruese - Kur krijoni menynë tuaj të restorantit, paguani 

të shkruani përshkrime që jo vetëm detajojnë përbërësit kryesorë në 

pjatë, por edhe të bëjnë një artikull të menysë të tingëllojë e 

mahnitshme. Jini përshkrues, por mos e teproni. Ju nuk keni nevojë 

të përfshini çdo përbërës të vetëm në recetë, por sigurohuni që të 

përfshini ndonjë gjë që mund të jetë një nga alergjenët më të 

zakonshëm të ushqimit, ose të përmendni mishin në diçka që mund 

të tingëllojë ndryshe vegjetariane (proshutë në një sallatë, për 

shembull). 

Menytë më të mira janë ato që janë të thjeshta. Ju nuk dëshironi që klientët tuaj të duhet të ulen 

dhe të lexojnë një meny për gjysmë ore para se të porosisnin.  
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Menytë që kanë shumë lista (palët, zëvendësimet, shtesat), zgjedhjet (djathë, salcë, salcë) ose 

sende me yje (vegjetariane, pa gluten, yndyrë të ulët) janë shumë të ndërlikuara dhe mund të 

mposhtin dikë që përpiqet të marrë një vakt të thjeshtë. Mos përdorni fjalë të komplikuara kur do 

ta bëjë një gjë të thjeshtë. Nëse keni një meny etnike, përpiquni të thjeshtoni se çfarë është çdo 

pjatë pa përkufizime të tipit Webster. Mos harroni, është një meny restoranti, jo një libër. Një meny 

e mirë restoranti është ajo që është e thjeshtë, e thjeshtë për t’u lexuar dhe lejon që darkat të dinë 

se çfarë presin pa surpriza. Krijimi i një menyje nuk është aq e thjeshtë sa vënia e fjalëve në një 

faqe dhe nuk duhet të merret lehtë. 

 

8.1. Promovimi Digjital 

 

 Mediat sociale si mjete të promovimit të produkteve dhe shërbimeve. 

 Rregullimi dhe dizajnimi i përmbajtjeve promovuese me Canva. 

 

Hapja dhe përdorimi i llogarisë së biznesit në Facebook 

Në mënyrë që të bëhet promovimi i produkteve në platformën Facebook, së pari duhet të krijohet 

faqja e biznesit/ndërmarrjes. Pas kyçjes në facebook, krijimi i faqes bëhet duke klikuar në butonin 

Create si në figurën më poshtë. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

Fig. 1. Create 
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Me të klikuar në Create Page, hapet faqja në vazhdim: 

Fig. 2. Krijimi i faqes 

 

Për të vazhduar me krijimin e faqes, duhet të klikohet butoni Get Started tek Business or Brand. 

Pas përfundimit të krijimit të faqes së biznesit në facebook, përdoruesi duhet të promovoj faqen e 

tij dhe ti ftoj të tjerët që ta bëjnë like. Në figurën më poshtë, duke klikuar në Invite Friends, hapet 

lista e shokëve/shoqeve në facebook dhe bëhet ftesa për pëlqim të faqes. 
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Fig. 3. Ftesa 

 

Pasi që të bëhen gati materialet që do të promovohen përmes facebook-ut, duke klikuar në butonin 

Ad Center në fillim të faqes së biznesit, hapet forma si më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Ad Center 
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Për ta krijuar reklamë, duhet të klikohet butoni Create Ad, e cila të dërgon në faqen e ilustruar në 

vijim. 

Fig. 5. Promovimi i postimeve 

Siç shihet në këtë faqe, përdoruesi ka mundësi të krijoj postim dhe ta promovoj postimin (kjo bëhet 

me pagesë dhe vetëm për postimet ekzistuese në faqe) – boost a post, ka mundësi të promovojë 

faqen e Facebook, dhe opsione tjera. 

Pas krijimit të postimit (me foto ose video), në mënyrë që ti shfaqet ky postim audiencës në masë, 

përdoruesi duhet të klikoj në Audiences në anën e poshtme të majtë si në Figure 4, dhe përdoruesi 

duhet të klikoj në butonin Create audience.   
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Fig. 6. Krijimi audiencës 

 

Në mënyrë që të krijohet audienca sa më e përshtatshme, përdoruesi duhet t’ia vendosë një emër 

audiencës, të zgjedh gjininë e audiencës së targetuar, të zgjedh lokacionin e audiencës (mund të 

bëhet edhe me emër të qytetit që të jetë më specifike), dhe pjesa më e rëndësishme është 

përfshirja e interesave të audiencës, p.sh, nëse faqja e krijuar përdoret për promovimin e 
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ëmbëlsirave/tortave, atëherë përdoruesi tek include people who match, mund të zgjedh interesa 

të ndryshëm që ndërlidhen ëmbëlsira, si në faqen në vijim. 

Fig. 7. Përzgjedhja e interesave 

   

Në këtë figure, shohim që në momentin që e shkruajmë cake, na shfaqet një listë e gjerë e 

interesave, andaj përdoruesi duhet ti përzgjedh këto interesa me kujdes që të mund ta targetoj 

audiencën më të përshtatshme. Me fjalën interests në këtë rast nënkuptojmë që përdoruesit të tjerë 

në facebook vetëm kanë pëlqyer faqe tjera të ngjashme, që përfshinë produktet që biznesi dëshiron 

ti promovojë dhe gjasat janë më të mëdha për të arritur atë audiencë.  

Pasi që vendosen interest, shfaqet numri i audiencës që i plotësojnë kriteret e përzgjedhjes. Pas 

përfundimit, klikohet butoni save dhe audienca krijohet. Përdoruesi mund të krijoj audienca të 

ndryshme dhe ti përdorë për postime të ndryshme.  
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Hapja dhe përdorimi i llogarisë së biznesit në instagram 

 

Në mënyrë që të bëhet promovimi i produkteve në platformën instagram, së pari duhet të 

shkarkohet aplikacioni. Në të hapur aplikacionin shfaqet figura si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Instagram - Krijimi userit 

 

Në hapje të aplikacionit instagram, fillimisht shkruhet emri i përdoruesit, si në fig.8 dhe klikohet 

në butonin Next, ku përdoruesi duhet ta shkruaj fjalëkalimin si në fig.9 dhe të klikoj next. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Instagram - Krijimi fjalëkalimit 
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Fig. 10. Regjistrimi e-mail-it 

 

Në mënyrë që të përfundoj krijimi i llogarisë në Instagram, përdoruesi duhet të shkruaj një e-mail 

apo numër të telefonit valid. Në të klikuar next si në fig.10, përdoruesi do ta pranoj një email/sms 

nga Instagram për konfirmimin e llogarisë. Konfirmimi i llogarisë është obligativ. 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Profili Instagram 
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Pas konfirmimit të llogarisë, hapet profili i përdoruesit si në fig.11. Në mënyrë që të bëhet lidhja 

me faqen e facebook, përdoruesi duhet të klikojë fillimisht në ikonën në të djathtë në fund të 

faqes ku është shigjeta Hapi 1, pastaj të klikoj në ikonën në të djathtë në fillim të faqes ku është 

shigjeta Hapi 2. Pas klikimit të kësaj, hapet forma si në fig.12, dhe duhet të klikohet në butonin 

settings për të vazhduar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 12. Instagram Settings                 Fig. 13. Settings 

                           

Në fig.13, përdoruesi duhet të klikojë tek account, e cila e dërgon përdoruesin tek figura në 

vazhdim. 
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Në mënyrë që të bëhet lidhja, përdoruesi duhet të klikoj në linked accounts si tek fig.14, e cila e 

dërgon përdoruesin në formën si në vazhdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 14. Instagram Account                                Fig. 15. Instagram Link Account 

 

Në fig.15, përdoruesi duhet të klikoj tek facebook, ti shkruaj e-mail-in dhe fjalëkalimin e facebook, 

dhe në këtë mënyrë përfundon lidhja e faqes në dy platformat. Pas lidhjes së platformave, 

përdoruesi mund të bëjë postime si nga facebook të shfaqet në instagram dhe anasjelltas.  
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Rregullimi i fotografive me Canva  

 

Në mënyrë që të duken fotografitë më profesionale kur postohen në llogaritë e facebook dhe 

instagram, përdoruesi mund të krijoj llogari falas në platformën Canva (https://www.canva.com/). 

Krijimi llogarisë bëhet shumë lehtë duke klikuar sign up with Facebook, pasi që vetëm e kemi 

llogarinë e facebook. Platforma duket si në fig. 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Canva Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përdoruesi mund të klikoj tek uploads për të ngarkuar fotografitë e tyre dhe duhet ti ndjek hapat si 

në tutorial që shfaqet në anën e djathtë “Tutorial: Create your first design”.  

Pasi që ti rregulloj fotot, përdoruesi duhet ato foto ti postojë në rrjetet facebook dhe instagram.  

https://www.canva.com/
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8.2. Përgatitja e menysë për kokteje 

Përkufizimi i një kokteji është një përzierje e pijeve të ndryshme dhe lëngjeve të tjera, ose një meze 

të ftohta a të ngrohta, dhe me një laramani të ndryshme. 

Si të hartoni menynë e përsosur të koktejeve për restorantin tuaj: 

Zgjidhni një shabllon menyje kokteji. Zgjidhni një dizajn që mendoni se përshtatet më së miri në 

bar apo restorant. Kemi shabllone për të gjitha llojet e bareve të koktejeve, pavarësisht nëse jeni 

vendi i ri i modës apo një vrimë në mur. 

Ju nuk dëshironi që mysafiri juaj të mbetet i uritur, por gjithashtu nuk dëshironi të hani të mbeturat 

për një muaj. Përdorni një llogaritje të hotelerisë për të përcaktuar numrin e përgjithshëm të 

servings të kërkuara për secilin lloj ngjarjeje. Vendosni nëse festa juaj do të jetë një parti koktej 

apo një darkë. Një parti koktej kërkon 12 orendi për mysafirë ndërsa një darkë kërkon gjashtë meze 

për mysafir. 

Llogaritni numrin e të ftuarve që marrin pjesë në ngjarjen tuaj. Për festa me 45 të ftuar ose më pak, 

planifikoni të shërbeni gjashtë lloje të ndryshme të mezeve. Për festa me më shumë se 45 mysafirë, 

planifikoni të shërbeni tetë lloje të ndryshme të mezeve. Tri meze janë të mjaftueshme për festa 

me 10 ose më pak të ftuar. 

Shumëzoni 12 meze për person për numrin e përgjithshëm të të ftuarve për të llogaritur sasinë 

totale të aparateve të nevojshme për një festë koktej. Ndani përgjigjen me numrin e llojeve të 

shijshme të servuara. Ky është numri i kërkuar i përgjithshëm i shijshëm për një festë koktej. Ndani 

përgjigjen në gjysmë për numrin e përgjithshëm që kërkohet për një darkë. 

Përcaktimi se sa pije për të përgatitur do të bazohet në numrin e të ftuarve, sa do të zgjasë festa, 

çfarë lloj pijeve do të shërbehet dhe mosha e mysafirëve. 

Për festat e koktejeve, vlerësoni dy pije për person për orën e parë të festës; një pije për person për 

çdo orë shtesë. Për darkat, vlerësoni dy gota verë me darkën. Nëse planifikoni të shërbeni pije, 

verë dhe birrë, vlerësoni se 30% e të ftuarve tuaj do të konsumojnë pije; 60% do të konsumojnë 

verë dhe 10% do të konsumojnë birrë. Për palët që shërbejnë vetëm pije dhe verë, vlerësoni 

përkatësisht 35% dhe 65%. Për partitë që ofrojnë një gamë të plotë të pijeve, vlerësoni se të ftuarit 

tuaj do të konsumojnë pije me vodka 40% të kohës, uiski 20%, skica në 15%, xhin me 10%, rum 
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për 10% dhe 5% tequila. Nëse turma juaj është më e re, planifikoni për birrë dhe verëra si zgjedhjet 

e njohura. Nëse turma juaj është më e vjetër, preferohet pije alkoolike dhe verërat. Për festat me 

fëmijë që marrin pjesë, zvogëloni konsumin e alkoolit me 20%. Mikserët dhe garniturat e 

zakonshme për pije përfshijnë lëng portokalli, sodë, tonik, xhenxhefil ale, kola, lëng domate, 

tabasco, limon, lime, rrikë etj. 

Llogaritni afërsisht një pjatë ushqimi plus 30% shtesë për kursin. Rregulloni sasitë e ushqimit 

bazuar në moshën e turmës. Nëse lista e të ftuarve përfshin familje me fëmijë, rritni sasitë e 

ushqimit për 10% shtesë. 

Konsumoni konsumin e pjatave anësore për 10 persona ose afërsisht 120 porcione për 100 të ftuar. 

Vlerësimi bazohet në të gjitha pjatat anësore të servuara, jo për secilën pjatë anësore individuale. 

Për cilësimet e vetë-shërbimit shtoni edhe 10% shtesë. 

Nëse punësoni servues për një aheng, sasia e stafit bazohet në numrin e të ftuarve dhe llojin e 

ndejës-ahengut. Për një festë në stilin vet shërbim, vlerësoni një anëtar të stafit për 20-25 vizitorë. 

Për një festë të stilit të ulur në shërbim nga kamarieri, vlerësoni një server për 15-20 vizitorë. Për 

ndejat e pritura, ulur, vlerësoni një servues për 10 të ftuar. Të njëjtat raporte vlejnë kur punësojnë 

banakierë. Kostot e punës mund të shkojnë deri në 25 dollarë ose më shumë në orë. Zakonisht nga 

personeli kërkohet të punojë një numër minimal orësh. Për të ulur kostot e pijeve, konsideroni të 

keni një festë me një temë dhe duke ofruar një maksimum prej dy llojeve të pijeve. Gjithashtu, 

merrni parasysh nevojat dietike të mysafirëve tuaj me alergji, ose kërkesa vegjetariane. 

Ndejat ulur lejojnë një ndarje më të saktë të ushqimit nëse jeni duke punuar me një buxhet të rreptë 

sepse ushqimi shërbehet në bazë të një pjate. Ahengjet e vetë-shërbimit mund të rrisin konsumin 

e ushqimit deri në një të tretën, sepse të ftuarit do t'i shërbejnë vetes pjesë më të mëdha. 

Përgatitja e meze për një grup të madh mund të duket si një detyrë e frikshme. Për një festë prej 

50 personash, kjo përkthehet në 300 deri 350 meze në orë. Për një festë 2-orëshe, pritni të përgatisni 

nga 600 deri në 700 meze. Kjo sasi mund të duket tepër e madhe, por përqendrohuni në përgatitjen 

e butë, me kohë efektive - dhe të shijshme - meze për të eliminuar stresin. Kërkoni ndihmën e 

fëmijëve tuaj ose të anëtarëve të tjerë të familjes për të kursyer edhe më shumë kohë. Përcaktoni 

sa njerëz ju nevojiten për të ushqyer. Ndërsa disa çifte planifikojnë të ushqejnë të gjithë në listën 

e tyre të miqve, ju mund të planifikoni me siguri që të mos merrni 100% pjesëmarrje në ngjarjen 

tuaj. Si rregull i përgjithshëm, 25 deri 50% e njerëzve që ju ftoni nuk do të marrin pjesë. Prandaj, 
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planifikoni të ushqeni rreth 75% të njerëzve në listën tuaj të mysafirëve. Kjo do të thotë nëse ftoni 

200 persona në planin e pritjes për të ushqyer 150. 

Krijoni menynë për pritjen tuaj. Ju duhet të dini se çfarë do të shërbeni para se të vendosni sa për 

të porositur. Nëse keni një shumëllojshmëri të madhe të llojeve të ndryshme të ushqimeve, për 

shembull, mund të blini më pak nga secila. Nga ana tjetër, nëse jeni duke shërbyer vetëm disa 

artikuj, ju mund të dëshironi të porosisni më shumë për të siguruar që çdo mysafir të marrë ushqim 

të mjaftueshëm. Shikoni sasinë e ushqimit të nevojshëm. Ju mund të përdorni disa udhëzime për 

t'ju ndihmuar të kuptoni sasinë e ushqimit për të blerë. Nëse jeni duke shërbyer sandviçë, blini 

mjaft mish, djath dhe bukë deri në dy sandviçë për person. Nëse jeni duke shërbyer një enë mishi, 

shifër rreth 8 oz. për person dhe rreth një sasi të barabartë të pjatave anësore të perimeve për secilin 

mysafir. Për tortën e dasmës, duhet të llogarisni në një copë për mysafirin. Mos harroni të mbani 

nivelin e parë për veten tuaj. Bëni rregullime bazuar në mysafirët tuaj. Pasi të keni një ide të mirë 

se sa ushqim për të porositur duke përdorur këto udhëzime, mund të bëni rregullime të mëtejshme. 

Për shembull, nëse lista juaj e miqve përfshinë fëmijë, ju mund të zvogëloni sasinë e ushqimit për 

ta. Shumica e fëmijëve do të hanë vetëm gjysmën e sasisë së ushqimit që një i rritur ha. Nëse keni 

mysafirë që janë vegjetarianë ose vegjetarianë, ju mund të zvogëloni sasinë e mishit që porosisni, 

por gjithashtu duhet të rrisni sasinë e perimeve dhe pjatave anësore, në përputhje me rrethanat. 
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Meny për bankete  

Menytë e banketeve rendisin zgjedhjet e ushqimeve për bankete, të cilat janë darka festive që 

festojnë raste të veçanta. Në mënyrë tipike, banketet shërbejnë një lloj të vetëm meze dhe ëmbëlsirë 

dhe lejojnë mysafirët të zgjedhin zgjedhjen e tyre për kursin kryesor. Menytë e banketeve i 

ndihmojnë mysafirët të marrin një vendim të informuar se çfarë të hanë në një banket. Ato japin 

detaje rreth pjatave, siç janë përbërësit, salcat dhe aromatizuesit. 

 

Madhësia e menysë 

Menytë e banketeve janë zakonisht të vogla dhe përbëhen vetëm nga disa faqe. Kjo është për shkak 

të zgjedhjeve të kufizuara të darkës që gjenden në shumicën e banketeve. 

Konsideratat 

Menytë e banketeve shpesh shfaqin ngrënie të shkëlqyera, duke përfshirë enët e shtrenjta siç janë 

mignon fileto, karavidhe dhe pulë të mbushur. Ata zakonisht nuk rendisin çmimet, pasi të ftuarit 

zakonisht blejnë bileta bankete që përfshijnë koston e darkës. 

Planifikimi i një banketi kërkon që ju të merrni vendime në lidhje me marrëveshjet për ngjarjen. 

Përveç që të vendosni se cilat ushqime dhe pije do të hanë dhe pinë të pranishmit e banketit tuaj, 

duhet të vendosni gjithashtu se si do ta marrin atë ushqim. Do lloj shërbimi për banket ka përfitimet 

dhe konsideratat e veta. 

 

Shërbimi i ulur 

Me shërbimin e ulur, mysafirët tuaj në banket marrin ushqimin e tyre në vendet e tyre. Në mënyrë 

tipike, ju ofroni një zgjedhje të hyrjeve, të tilla si viçi, pulë, peshk ose darkë vegjetariane dhe të 

pranishmit të bëjnë zgjedhje para kohe. 

Kjo kërkon punë shtesë në fazat e planifikimit të ngjarjes pasi do t'ju duhet të mbani shënime jo 

vetëm kush po merr pjesë, por kush ka bërë zgjedhjet e darkës dhe cilat ishin ato zgjedhjet e darkës. 

Pritësit e banketeve shpesh zgjedhin shërbimin e ulur pavarësisht planifikimit të shtuar, sepse 

përgjithësisht konsiderohet më elegante nga llojet e shërbimeve. 
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Shërbimi buffe 

Një linjë e gjatë e ushqimeve të nxehta dhe të ftohta të vendosura përgjatë një ose më shumë 

tabelave është karakteristika kryesore e shërbimit bufe . Vizitorët formojnë një ose dy rreshta dhe 

ecin përkrah tryezës së bufes , duke zgjedhur atë ushqim që dëshirojnë të hanë. Disa bufe kanë 

rripin e kamjësve shpjegojnë se çfarë është secila pjatë dhe shërbejnë pjesë direkt në pjatat e 

mysafirëve. Bufetë e tjerë janë vetë-shërbyer në mënyrë rigoroze ose kombinojnë vetë-shërbimin 

me disa zgjedhje të shërbimit të personelit, të tilla si viçi i gdhendur ose gjeldeti. 

Shërbimi i bufes përgjithësisht vlerësohet si më pak elegant sesa shërbimi i ulur pasi që nga 

mysafirët u kërkohet të paktën të shkojnë dhe të marrin ushqimet e tyre më vete. Megjithatë, 

kostoja është zakonisht më e ulët dhe shpesh lejon një numër më të madh zgjedhjesh vakti për të 

pranishmit. Asnjë planifikim paraprak nuk kërkohet për një shërbim vetjak përtej zgjedhjes së 

artikujve që do të shërbehen dhe sigurimit të objektit të banketit me një numër përfundimtar të 

miqve. 

 

Shërbimi i stacionit  

Është një formë e modifikuar e shërbimit me dorë. Në një banket shërbimi stacion, tavolina të 

vogla janë vendosur rreth dhomës së banketit. Do stacione përmbajnë një lloj ushqimi të ndryshëm 

dhe zakonisht është i stafuar nga një servues banketesh që e mban ushqimin të rimbushur dhe, në 

disa raste, e përgatitë ose e shërben atë. Stacionet mund të përfshijnë një stacion omëletash në një 

banket të mëngjesit, një bar sushi ose një tryezë të mbushur me djathë dhe sende ushqimore. 

Shërbimi i stacionit i inkurajon mysafirët të lëvizin rreth dhomës dhe të përzihen me të pranishmit 

e tjerë, ndërsa ende kanë tavolina në dispozicion që mysafirët të kthehen dhe të shijojnë ushqimet 

e tyre gjatë një ore të caktuar të darkës. Ashtu si shërbimi në dorë, stacionet kërkojnë një planifikim 

minimal, por për shkak se ato janë më pak të zakonshme se llojet e tjera të banketeve, shpesh 

mbajnë një ndjenjë më elegante. 

 

Shërbimi i mbushur me tabaka  

Zakonisht ndodh në vend të një vakti tradicional. Me këtë lloj shërbimi, kamarieri qarkullon nëpër 

dhomën e banketeve me ushqime me gisht në pllaka të mëdha. Servuesit u afrohen mysafirëve dhe 
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ofrojnë ushqim dhe një pecetë. Shërbimi zakonisht funksionon vazhdimisht për një bllok kohe, 

dhe një vakt i plotë mund të mos shërbehet. 

Çfarë ushqimesh duhet përzgjedhur për të shërbyer në një banket? 

Kur zgjidhni cilat ushqime të shërbejnë në një banket, duhet të merrni parasysh gamën e gjerë të 

shijeve të mysafirëve, së bashku me kufizimet dietike mjekësore ose të vetë-imponuara. Menyja 

duhet të jetë e arsyeshme ushqyese, të ketë shumëllojshmëri dhe ekuilibër, dhe të përfshij 

përzgjedhje të bollshme të starters, entrees, enët anësore, deserte dhe pije. 

 

8.3. Udhëzime për zgjedhjen e ushqimit 

Ushqimet e banketeve duhet të jenë mjaft të thjeshta për t’u gatuar në sasi të mëdha dhe duhet të 

kenë fuqi të mirë mbajtëse, në mënyrë që ato të bëhen para kohe dhe të mbahen të ngrohta pa 

përkeqësim të shijes, strukturës ose pamjes. Pjesët duhet të jenë uniformë për kontrollin e kostos, 

prezantimin e qëndrueshëm dhe kënaqësinë e mysafirëve. 

Shmangni ushqimet me erëza shumë të mëdha ose zgjedhje jo konvencionale që mund të mos 

jenë të njohura për shumicën e të pranishmëve në banket. 

 

8.3.1. Pjatat e para 

Një përzgjedhje e perimeve, sallatave dhe supave të papërpunuara është një mënyrë e mirë për të 

filluar vaktin dhe me siguri do të kënaq shumicën e miqve. Përfshini një përzgjedhje të crudites 

me një ose dy salca zhytëse, një sallatë të gjelbër thekse themelore, një sallatë të thjeshtë spinaq, 

një supë të lehtë siç janë perimet në supën e pulës dhe një supë më të fortë, të butë si krem kërpudha 

ose brokoli. Ofroni një përzgjedhje të larmishme me perime të ndryshme. 

 

8.3.2. Pjatat e dyta  

Kjo pjatë është më sfiduese dhe zakonisht përfshinë një zgjedhje të mishit, shpendëve, peshkut ose 

ushqimeve të detit dhe një pjatë pa mish. Mish viçi ose mish derri, gjokse pule të mbushura pa 

kafe, peshk të pjekur në skarë ose butak, dhe tavë lëngësh të skuqura vegjetariane ose mishi , 
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ofrojnë një sërë ushqimesh që u përshtaten nevojave të shumicës së darkave. Salcat shpesh 

paraqiten si përcjellës opsionale për mish dhe zogj të pulave, të servuara ose me pjatat. 

 

8.3.3. Ushqime anësore 

Ushqime anësore në mënyrë të zakonshme përfshijnë një përzgjedhje të perimeve. Për perimet, 

është mirë që t’i përmbaheni të preferuarave standarde si fasulet jeshile, bizelet, brokoli dhe misri. 

Drithërat mund të jenë më kreative, por duhet të përfshijnë pilaf, oriz, makarona të veshura me 

salca të lehta, dhe patate pure ose të pjekura. 

 

8.3.4. Desertët  

Opsionet e ëmbëlsirave në bankete zakonisht përfshijnë seleksionimin me bazë frutash, krem-bazë 

dhe çokollata. Pitet me fruta, torta me djathë dhe torta me çokollatë ose kafet e bukës janë 

ëmbëlsira të preferuara për bankete. Shmangni ëmbëlsirat e akullores ose konvikte të tjera të ngrira 

që kërkojnë ruajtje të veçantë dhe trajtim dhe konsum të shpejtë. 

 

8.3.5. Pije 

Çdo mysafir duhet të ketë një gotë uji që rimbushet shpesh. Ofroni çaj të nxehtë ose të akullt, kafe 

dhe pije joalkoolike si opsione pije gjatë dhe pas vaktit. Disa bankete përfshijnë verë, birrë dhe 

pije të përziera. 

 

8.4. Llogaritje të thjeshta ekonomike  

Kursantët të cilët e kryejnë kursin për kuzhinë, aftësohen të komunikojnë në mënyrë korrekte, me 

shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e tij dhe për të argumentuar opinionet për çështje 

të ndryshme të llogaritjeve ekonomike në kuzhinë, përdorin burime dhe teknika të ndryshme 

(përfshirë edhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të informacioneve të 

nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional, angazhohen 

fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në zgjidhjen e situatave të ndryshme problemore që do të 

ndeshë në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror, manifestojnë qasje të një kritike 

konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, personale dhe shoqërore, nxisin potencialin e tij të 
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brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, me efektivitet, respektojnë 

rregullat dhe parimet e një veprimtarie të përpunimit të pemëve dhe perimeve, manifestojnë guxim 

dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij, tregojnë vetëkontroll në ushtrimin e 

veprimtarive të tij në kontekstin e pavarësisë në vendimmarrje; organizojnë drejt procesin e të 

nxënit të tij dhe të shfaq gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që zgjat gjithë jetën, respektojnë 

parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të pranuara, bëjnë 

vlerësime dhe vetëvlerësime nisur nga kriteret të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej 

arritjet, hulumtojnë vetveten dhe rrugët e mundshme të karrierës profesionale për të bërë zgjedhje 

të llogaritjeve ekonomike të përshtatshme të veprimtarive profesionale të ardhshme në kuzhinë. 

 

8.4.1. Përshkrimi i aspekteve ekonomike për veprimtarinë në kuzhinë 

Në varësi të llojit të ndërmarrjes që merret me kuzhinë, kuzhinieri merr pjesë qysh në fazën e 

parë të përgatitjes së ofertës. Ai ka për detyrë ti jep të dhënat reale në të cilat do të mbështetet 

oferta. Që nga ai moment, ai do të mendojë për idenë lidhur me procesin teknologjik në 

kuzhinë. Qysh në këtë fazë formohet skeleti i procesit teknologjik ku përfshihen analizimi i 

vrojtimeve dhe rekomandimeve që ndërmarrja të jetë një biznes i përfshirë në tregtimin e 

produkteve të përpunuara nga kuzhina. Pastaj analizon edhe një herë tërë dokumentacionin, 

mundësisht me porositësin e prodhimit ku përfshihen konstruksionet e prodhimit, kontratën dhe të 

gjitha detajet tjera me të cilat përcaktohet dhe rregullohet prodhimi, kushtet teknike të 

prodhimit, kontrollin si mënyrën dhe nivelin e prodhimit dhe mënyrën e pranim dorëzimit të 

prodhimit. Paralelisht, kuzhinieri i mbledh rregullat e nevojshme, karakteristikat e makinave, 

veglave, pajisjeve, instrumenteve, prodhuesit, mënyrën e furnizimit me lëndën e parë, 

mundësitë materiale, afatin e prodhimit, katalogët, standardet dhe literaturën tjetër të 

nevojshme. Duke u mbështetur në të gjitha këto analiza kuzhinieri do të ketë më të lehtë për 

përcaktimin e ofertës si dhe përcaktimin e të gjitha veprimeve për të ardhur në fund deri te produkti 

final. 

 

8.4.2. Llogaritje të thjeshta ekonomike në kuzhinë 

Kursantët e profilit kuzhinier zbatojnë detyrat e tyre me vetësiguri dhe me përgjegjësi 

brenda kodit të kornizës profesionale. Këtu përfshihet: sigurimi i pajisjeve, sigurimi i lëndës së 
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parë, transporti i lëndës së parë, njohja e gjerë mbi strukturën organizative dhe organizimin e 

punës në kuzhinë, shkathtësi elementare për llogaritjen, aftësia për bashkëpunim, kompetencë 

për trajtimin e teksteve legale dhe materialeve referimi, të jetë në gjendje të përdorë teknologjitë 

moderne të komunikimit dhe informimit, menaxhim efikas të kohës e gjithashtu edhe aftësi për 

marrëdhënie me njerëz dhe aftësi për të motivuar dhe ndihmuar të tjerët në zhvillim profesional. 

 

8.4.3. Kostot në kuzhinë, përbërësit e kostove 

Për llogaritjen e kostos në kuzhinë duhet ditur disa objektiva: 

 

Objektivat: 

- Llogaritja e kostos së ushqimit; 

- Llogaritja e përqindjes së kostos së ushqimit; 

- Shpjegimi i efektit që ndryshon në koston e ushqimit dhe shitjet në përqindjen e kostos së 

ushqimit 

 

  
Valuta Euro e përdorur për operacionin e shërbim-ushqimit (“Kostoja e ushqimit të 

shitur”) 

  

  

  

Përfshinë koston e ushqimit të shitur konsumatorëve; 

Përfshinë valutën e ushqimit të dhënë, prishur dhe vjedhur; 

Kontrollimi i vjedhjes është me rëndësi për sigurimin e profitabilitetit. 
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Reduktim nga kostoja e ushqimit 

o Vaktet e ushqimit të punëtorëve 

  

Kosto aktuale e ushqimit shërbyer 

punëtorëve zbritet me koston e 

ushqimit. 

Vaktet e ushqimit të dhëna  

  

Kosto aktuale e ushqimit të dhënë (jo me 

çmim aktual) zbritet me 0 koston e 

ushqimit. 

Formula e kostos së ushqimit 

Hapja e inventarisë 

+ Blerjet 

Totali i ushqimit të mbetur 

- Mbyllja e inventarisë 

Kosto e ushqimit të shitur 

 

Përdorimi i formulës të kostos së ushqimit 

Hapja e inventarisë  

+ Blerjet  

5.000€ 

30.000

€ 

+  

Totali i ushqimit të mbetur 35.000€ 

- Mbyllja e inventarisë - 4.000€ 

Kosto e ushqimit të shitur 31.000€ 

 

Inventari fizik 

Për të llogaritur koston e ushqimit të shitur me saktësi, menaxherët duhen ti parashtrohen 

inventarit fizik. 
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Definicionet e formulave të kostos së ushqimit 



 
Hapja e inventarisë 



 
Valuta euro e inventarit fizik në fillim të periodës llogaritëse 



 
Blerjet 



 

Valuta euro e të gjitha ushqimeve të blera (minus çdo abstraksione të 

përshtatshme) gjatë periudhës llogaritëse 

 



 
Mbyllja e inventarisë 



 
Valuta euro e inventarisë fizike e numëruar në fund të periudhës llogaritëse 

 

Formula e përqindjes të kostos së ushqimit 

Kostoja e ushqimit ÷ shitjet = Përqindja e kostos së ushqimit 

Përdorimi i përqindjes të kostos së ushqimit 

Kostoja e ushqimit ÷ shitjet = Përqindja e kostos së ushqimit 

7.000€ ‚ 25.000€ = 0.28 ose nëse shumëzojmë me 100 kemi 28.0% 

2 mënyra për të kthyer numrin decimal në përqindje 

1.Lëvizim presjen 2 vende nga e djathta 2.Shumëzojmë me 100 

0.28 = 28 % 0.28 x 100 = 28% 
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Përqindja e kostos së ushqimit 

  

U lejon menaxherëve në një restaurant që të bëjnë krahasimin mes efikasitetit 

të ushqimit të përdorur dhe asaj të përdorur në periodat e kaluara; 

Mund të përdoret për krahasimin e efikasitetit të një restaurant me tjetrin; 

Lejon krahasim me kosto të ushqimit nga restorantet e buxhetuara ose 

standarde të tjera; 

Është proporcioni i shitjeve të restoranteve që përdore për të paguar ushqimin; 

Duhet të kontrollohet nga menaxheri; 

Përqindja nuk duhet të bjerë shumë poshtë se sa standardi i restorantit; 

Nëse lejohet rënia e kësaj përqindje atëherë perceptimet e vlerës së ushqimit 

mund të ndikojnë negativisht tek klientët. 

 

Kosto dhe shitjet ndikojnë në përqindjen e kostos së ushqimit 

  

Kosto e ushqimit është kosto variabile, pra duhet të rritet kur rritet shitja dhe të 

zvogëlohet kur të zvogëlohet shitja; 

Nëse kontrollimi dhe standardet janë në një vend, kostoja e ushqimit do shkojë 

lartë dhe poshtë direkt me shitjet proporcionale; 

Nëse kontrollimi dhe standardet nuk janë në një vend, atëherë pohimi më lartë 

nuk do të vlejë. 

 

Si kosto dhe shitjet ndikojnë në përqindjen e kostos së ushqimit 

  

Përqindja e kostos së ushqimit njehsohet duke përdorur si koston e ushqimit 

(si numërues) dhe shitjet (si emërues); 

Çdo barazim i rritjes apo zbritjes së përqindjeve mes këtyre të dyjave 

rezulton në përqindje të kostos së ushqimit të pandryshueshme. 
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Kosto tjetër e shpenzimeve të rëndësishme që duhet kushtuar vëmendje është edhe rryma 

dhe shpenzimet e gazit. 

Kosto të tjera (transport, energji, pajisje, etj.), llogaritja e tyre e përgjithshme e 

kalkuluar në ushqim. 

Pasqyra e të ardhurave në një ndërmarrje brenda një viti. 

Shitjet / të hyrat 

Gjithsej të hyrat 

Kostoja e mallit të shitur (KMSH) 

Blerjet 

Gjithsej Kostoja e mallit të shitur (KMSH) 

 

8.4.4. Fitimi bruto shpenzimet 

 Kostot e zhvillimit; 

 Identifikimi i grupeve; 

 Udhëheqja e përgatitjes; 

 Kostot e trajnimit; 

 Menaxhimi i biznesit; 

 Kostot operative; 

 Pagat; 

 Regjistrimi i biznesit, licencat dhe lejet; 

 Kontrolli i cilësisë; 

 Qiraja; 

 Shpenzimet e zyrës; 

 Transporti; 

 Mirëmbajtja e veturës; 

 Interneti; 

 Telefoni; 

 Rryma dhe ngrohja; 

 Adoptimi i lokalit (tualeti); 

 Të tjera. 
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GJITHSEJ SHPENZIMET 

Neto fitimi 

MJETET 

Mjetet qarkulluese 

Paratë - kesh 

Gjithsej mjetet qarkulluese 

 

8.4.5. Mjetet themelore 

Reklamat ekspozuese, peshorja digjitale, raftet, lavamani, dollapët, kompjuteri, telefoni, 

tavolinat, pajisjet ngrohëse, ftohëse, gjithsej mjetet themelore adekuate. 

Llogaritja e përqindjes së kostos së ushqimit mund të jetë kohë dhe pak konfuze, por nuk duhet 

të jetë. Me formulat dhe burimet e duhura, ju mund të zhbllokoni një nga matjet më të 

rëndësishme të restorantit dhe të zgjidhni biznesin tuaj për sukses. 

Si të llogarisni përqindjen e kostos së ushqimit? 

Përqindja e kostos së ushqimit llogaritet duke marrë koston e shitjeve të mira dhe duke e ndarë 

atë nga të ardhurat ose shitjet e krijuara nga ajo pjatë e përfunduar. Kostoja e mallrave të shitura 

është shuma e parave që keni shpenzuar për përbërës dhe inventar në një periudhë të caktuar 

kohore - do t'ju tregojmë se si ta llogaritni atë. 

Është mirë të dini nëse artikujt individualë janë fitimprurës apo jo, siç do të shpjegojmë më 

poshtë, por gjithashtu duhet të dini nëse i gjithë biznesi juaj është në rrugën e duhur për sukses. 

Mesatarisht, përqindja e kostos së ushqimit është 28-32% në shumë restorante me shërbim të 

plotë dhe me shërbim të shpejtë. Si mund ta gjeni këtë numër për restorantin tuaj? Filloni me 

inventarin tuaj të përjavshëm. 

Shënoni të gjitha furnizimet ushqimore që keni marrë në fillim të javës. Shumë sisteme të 

menaxhimit të inventarit punojnë në tableta ose pajisje dore, kështu që ju mund të ecni prapa 

shtëpisë duke kontrolluar sendet si ju në një clipboard. 

Ndiqni blerjet tuaja. A ka pasur blerje të tjera që keni bërë brenda javës, pas fillimit të 

inventarit? 
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Merrni përsëri inventarin në fillim të javës tjetër. Ndiqni të njëjtin proces të saktë. Shumë 

rekomandojnë një sistem rafti në fletë, ku sistemi juaj i regjistrimit të inventarit është i 

vendosur ashtu si është shtëpia juaj. 

Shtoni së bashku shitjet totale të ushqimit për ndërrim. Shumë sisteme POS me analitikë 

restorantesh mund t'ju japin këto informacione automatikisht. 

Llogaritni koston aktuale të ushqimit për javën duke përdorur formulën e mëposhtme të kostos 

së ushqimit: Përqindja e Kostos së Ushqimit = (Inventari Fillestar + Blerjet - Inventari i Fundit) 

Sales Shitjet e Ushqimit 
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9. ANEKS - RECETA TE NDRYSHME  

9.1. Peshk/ prodhime deti  

Merluc  

Përbërësit:  

• 800 gr merluc i tharë 

• 2 lugë gjelle vaj ulliri 

• 2 qepë të mëdha 

• 6 thelpinj hudhre, të qëruar 

• 2 presh 

• 6 speca të kuq 

• 1/2 kavanoz domate të grira (200 gr) 

• 200 ml verë e bardhë 

• 200 ml court bouillon 

• Piper, kripë, trumzë, rigon 

Metoda: Lëreni të zbutet merlucin e tharë gjatë natës. Kullojeni merlucin e tharë ditën e nesërme 

dhe vëreni në një tenxhere me ujë të freskët, vendoseni mbi vatër dhe ziejeni. Më pas hiqeni nga 

zjarri dhe lëreni të ftohet. Hidhni vaj ulliri në një tigan dhe nxeheni. Qëroni dhe grini imët qepët, 

shtypni dhe qëroni thelpinjtë e hudhrave, grini preshtë dhe lajini. Vendosini të gjitha së bashku në 

yndyrën e nxehtë dhe skuqini për pak minuta. Hiqni mesin e specave dhe pritini në rripa. Më pas 

vendosini në tigan me domatet e grira. Shtoni verën e bardhë dhe supë "court bouillon" dhe lëreni 

të ziejnë në temperature të ulët për pak kohë. Hidhuni 

piper, kripë, trumzë dhe rigon dhe lërini të ziejnë në zjarr 

të ulët për rreth 15 minuta. Nxirrni nga ena merlucin e 

tharë të ftohur dhe thajeni me letër kuzhine. Hiqjani 

lëkurën, halat dhe krahët. Copëtojeni peshkun dhe vëreni 

së bashku me perimet në një enë që i reziston nxehtësisë.  

• Koha në pajisje: 30 minuta. 
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Fileto peshku  

Përbërësit: 600 - 700 gr fileto sharrmaku-mlyshi, salmoni ose trofte deti  

• 150 gr djathë i grirë 

• 250 ml ajkë 

• 50 gr thërrmija buke 

• 1 lugë çaji tarragon 

• Majdanoz i grirë 

• Kripë, piper 

• Limon, gjalpë 

 

Metoda: Spërkatni filetat e peshkut me lëng limoni dhe lërini të marinohen për një farë kohe, pastaj 

thani tepricën e lëngut me një letër kuzhine. Më pas, hidhuni filetave të peshkut nga të dyja anët 

kripë dhe piper. Në fund, vendosini filetat e peshkut në një tavë zjarrduruese të lyer me gjalpë. 

Përzieni së bashku djathin e grirë, ajkën, thërrimet e bukës, tarragonin e majdanozin e grirë. 

Përhapeni përzierjen menjëherë mbi filetat e peshkut dhe vendosni copa të vogla gjalpi mbi 

përzierje.  

• Koha në pajisje: 35 minuta. 
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Peshk në kripë 

Përbërësit: 

• Një peshk i plotë, rreth 1.5 - 2 kg 

• 2 limona të pa trajtuar me dyllë 

• 1 kokë kopre 

• 4 degëza trumzë të freskët 

• 3 kg kripë të ashpër 

 

Metoda: Pastrojeni peshkun dhe lyejeni me lëng limoni nga dy limonët e pa trajtuar me dyllë. 

Priteni koprën në feta të holla dhe futeni së bashku me trumzën e freskët tek peshku. Vendosni 

gjysmën e kripës së ashpër në tavën e pjekjes dhe vini peshkun mbi të. Mbulojeni peshkun me 

gjysmën tjetër të kripës dhe shtypeni mirë.  

• Koha në pajisje: 55 minuta. 
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Fileto salmoni  

Përbërësit:  

• 400 gr patate 

• 2 tufa qepë të njoma 

• 2 thelpinj hudhra 

• 1 kavanoz i vogël me domate të grira (400 gr) 

• 4 fileto salmoni 

• Lëng limoni 

• Kripë dhe piper 

• 75 ml lëng perimesh 

• 50 ml verë e bardhë 

• 1 degëz rozmarinë 

• 150 ml verë 

• 1/2 tufë me trumzë të freskët 

 

Metoda: Lajini patate, qërojini, pritini në katërsh dhe ziejini në ujë me kripë për 25 minuta, pastaj 

kullojini dhe pritini në feta. Lajini qepët e njoma dhe grijini imët. Qëroni hudhrat dhe pritini në 

copëza. Përzieni qepët dhe hudhrat me domatet e grira. Lyejini filetat e salmonit me lëng limoni 

dhe lërini të marinohen. Pastaj thajini dhe hidhini kripë e piper. Përzieni perimet dhe patatet dhe 

vendosini në një enë zjarrduruese të lyer me yndyrë, hidhuni kripë e erëza dhe vendosni salmonin 

mbi to. Hidhni lëngun e zarzavateve dhe verën e bardhë sipër, shpërndajeni rozmarinën dhe 

trumzën mbi të.  

• Koha në pajisje: 35 minuta 
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Peshk i zier (troftë)  

Përbërësit:  

• 1 limon  

• Peshk 

 

Metoda: Lajeni, thajeni dhe spërkateni me lëng limoni brenda dhe jashtë. Lërini të thithë lëngun 

e limonit për pak kohë dhe më pas hidhini kripë e piper. Vendosini peshqit në një enë prej çeliku 

të paoksidueshëm me tavë me vrima.  

• Koha në pajisje: 25 minuta  
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Kallamarë të mbushur 

Përbërësit:  

• 1 kg kallamar i madhësisë mesatare i pastruar 

• 1 qepë e madhe 

• 2 lugë gjelle vaj ulliri 

• 90 gr oriz kokërrgjatë i zier 

• 4 lugë gjelle stika 

• 4 lugë gjelle stafidhe 

• 2 lugë gjelle majdanoz 

• kripë, piper  

• lëng limoni 

• 4 lugë gjelle vaj ulliri 

• 150 ml verë 

• 500 ml lëng domatesh 

 

Metoda: Fërkojeni mirë kallamarin me kripë dhe pastaj lajeni me ujë të rrjedhshëm. Qëroni qepën, 

grijeni imët dhe skuqeni me dy lugë gjelle vaj ulliri deri sa të bëhet transparente. Shtoni orizin 

kokërrgjatë, marulet, stafidhet dhe majdanozin e copëtuar  tek qepët dhe marinojeni me kripë, piper 

dhe lëng limoni. Mbushini kallamarët me përzierjen, dhe qepni vrimën e kallamarit. Hidhni katër 

lugë gjelle vaj ulliri në një tavë pjekjeje dhe skuqeni pak kallamarin. Shtoni verën dhe lëngun e 

limonit. Mbulojeni tavën e pjekjes me një kapak dhe futeni në pajisje. 
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9.2. Shpezë  

Kofshë pule  

Përbërësit: 

• 4 kofsha pule, 250 gr secila 

• 250 gr krem gatimi 

• 125 ml ajkë 

• 1 lugë çaji kripë 

• 1 lugë kafeje spec i kuq 

• 1 lugë çaji kërri 

• 1/2 lugë çaji piper 

• 250 gr kërpudha të prera të konservuara 

• 20 gr niseshte misri 

 

Metoda: Pastrojini kofshët e pulës dhe vendosini në një tavë pjekjeje. Përzieni pjesën tjetër të 

përbërësve së bashku dhe hidhini sipër kofshëve të pulës. 

• Koha në pajisje: 55 minuta  
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Fileto pule e mbushur 

Serviret me spinaq në salcë safron: 

Përbërësit:  

- Për 6 persona - 6 racione 

• 400 gr gjethe spinaqi, të ziera 

• pak kripë 

• 100 gr krem djathi i trashë me spec jeshil 

• Piper i zi i bluar rishtas 

• 6 gjokse pule 

• 2 lugë gjelle lëng limoni 

• 1 lugë gjelle mustardë 

• 100 ml verë e bardhë 

• 150 ml lëng pule 

• 1 tufë safron 

• 150 ml krem 

• 1/2 lugë çaji lëng limoni 

 

Metoda: Shtrydhni lehtësisht gjethet e mbetura dhe prijini trashë me thikë. Më pas përziejini me 

krem djathi dhe shtoni kripë dhe piper për t'i marinuar. Hapni një xhep te gjoksi i pulës. Mbusheni 

me përzierjen e spinaqit dhe mbylleni gjoksin me stikadentë. Hidhini lëngun e limonit dhe lyejeni 

me mustardë. Më pas, marinojeni lehtë me kripë e piper. Në fund, mbështillini gjokset e pulës me 

gjethet e spinaqit që i kishit lënë mënjanë. Vendosini gjokset e pulës mbi enën me vrima dhe 

aplikoni avull me funksionin e gatimit me avull. Pakësoni verën e bardhë dhe lëngun në 

përafërsisht 100ml në një tigan. Shtoni më pas safron dhe kremin. Marinojeni salcën me lëng 

limoni, duke i shtuar kripë dhe piper sipas nevojës. Hiqni stikadentët nga gjokset e pulës. Preni 

gjokset e pulës. Hidhni pak salcë në pjatë dhe vendosni mbi të gjokset e pulës.  

• Koha në pajisje: 55 minuta 
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Pulë e mbushur  

Përbërësit:  

• 1 pulë, 1.2 kg (me të brendshmet) 

• 1 lugë gjelle vaj 

• 1 lugë çaji kripë 

• 1/4 lugë çaji spec i kuq 

• 50 gr thërrmija buke 

• 3-4 lugë gjelle qumësht 

• 1 qepë, e grirë 

• 1 tufë majdanoz, i grirë 

• 20 gr gjalpë 

• 1 vezë 

• kripë dhe piper 

 

Metoda: Pastrojeni pulën dhe thajeni. Përzieni vajin, kripën, specin e kuq dhe fërkojeni pulën me 

to.  

Mbushja: Përzieni bashkë thërrimet e bukës dhe qumështin. Vendosni qepët e grira, majdanozin 

dhe gjalpin në një tigan për t'i skuqur pak. Grini zemrën, mëlçinë e stomakun dhe shtoni një vezë. 

Më pas përzieni çdo gjë së bashku dhe shtoni kripë e piper. Vendoseni gjoksin e pulës poshtë në 

tavën e pjekjes, futeni në pajisje. Kthejeni pas 30 minutash. Do të tingëllojë një sinjal.  

• Koha në pajisje: 35 minuta 
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Tavë me mish viçi  

Përbërësit:   

• 600 gr mish lope 

• Kripë dhe piper 

• Miell SHQIP 5 

• 10 gr gjalpë 

• 1 qepë 

• 330 ml birrë e errët 

• 2 lugë kafeje sheqer kaf 

• 2 lugë gjelle salcë domatesh  

• 500 ml lëng mishi 

 

Metoda: Priteni mishin e lopës në copa katrore, hidhini kripë dhe piper e spërkateni me pak miell. 

Shkrini gjalpin në një enë dhe skuqni copat e mishit. Pastaj vëreni në një enë gatimi. Qëroni qepët 

dhe grijini imët, skuqini në pak gjalpë, pastaj hidhini mbi mishin. Në një enë përzieni birrën e zezë, 

sheqerin kaf, salcën e domates dhe lëngun e mishit, hidheni përzierjen në një tigan e lërini derisa 

të fillojnë të ziejnë. Pastaj hidheni sipër mishit (mishi duhet të mbulohet). Mbulojeni dhe futeni në 

pajisje.  

• Koha  në pajisje: 120 minuta 
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Mish lope i marinuar 

Për të përgatitur marinadën:  

• 1 litër ujë 

• 500 ml uthull e bardhë 

• 2 lugë çaji kripë 

• 15 kokrra piperi 

• 15 kokrra dëllinje 

• 5 gjethe dafine 

• 2 sasi perimesh supe (karota, presh, selino, majdanoz) 

 

Ziejini të gjitha dhe pastaj lërini të ftohen. • 1,5 kg mish lope, hidheni marinadën mbi mish deri sa 

të mbulohet dhe lëreni të marinohet për 5 ditë. Përbërësit për gatesën: kripë, piper, perime supe 

nga marinada. 

  

Metoda: Nxirreni mishin e lopës nga marinada dhe thajeni. Hidhini kripë e piper dhe skuqeni në 

të gjitha anët në një tavë pjekjeje dhe shtoni pak perime supe nga marinada. Hidhni marinadën në 

tavën e pjekjes. Fundi duhet të mbulohet deri në 10 - 15mm. Mbulojeni tavën e pjekjes me një 

kapak dhe vendoseni  në pajisje 
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Qofte  

Përbërësit: 

• 2 simite të thara 

• 1 qepë 

• 3 lugë gjelle majdanoz i grirë 

• 750 gr mish i grirë 

• 2 vezë 

• Kripë, piper dhe spec i kuq 

• 100 gr feta pastërmaje 

 

Metoda: Futini copat e bukës në ujë dhe pastaj shtrydheni ujin prej tyre. Qëroni qepën e grijeni 

hollë, pastaj skuqeni pak dhe shtoni majdanozin e grirë. Përzieni mishin e grirë, vezët, bukën e 

shtrydhur nga uji dhe qepët. Hidhini kripë, piper e spec të kuq, vendoseni në një tavë pjekjeje 

drejtkëndore dhe mbulojeni me feta pastërmaje. Shtoni pak ujë dhe futeni në pajisje  

• Koha në pajisje: 70 minuta 
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Kofshë viçi  

Përbërësit:  

• 1 nyjë e pasme viçi 1.5-2 kg 

• 4 feta proshutë e butë 

• 2 lugë gjelle vaj 

• 1 lugë çaji kripë 

• 1 lugë çaji spec i kuq pak djegës i bluar 

• 1/2 lugë çaji borzilok 

• 1 kavanoz të vogël me kërpudha të prera (280 gr) 

• Perime supe (karota, presh, selino, majdanoz) 

• Ujë 

 

Metoda: Bëni 8 prerje për së gjati në gjithë nyjën e viçit. Prisni katër feta proshutë të butë për 

gjysmë dhe futini tek të prerat. Përzieni së bashku vajin, kripën, specin e kuq dhe borzilokun dhe 

shpërndajeni mbi nyjën e viçit. Vendoseni nyjën e viçit në një tave pjekjeje dhe hidhni kërpudhat 

mbi të. Shtoni perime për supë dhe ujë te nyja e viçit. Fundi duhet mbuluar deri në një lartësi 10 - 

15mm. Kthejeni mishin pas 30 minutash. 

• Koha në pajisje: 150 minuta 
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Lepur 

Përbërësit:  

• 2 copa mish lepuri;  

• 6 kokrra dëllinje (të shtypura);  

• Kripë dhe piper; 

• 30 gr gjalpë i shkrirë; 

• 125 ml salcë kosi;  

• Perime supe (karota, presh, selino, majdanoz).  

 

Metoda: Copat e mishit të lepurit fërkojini me dëllinjat e shtypura, kripën dhe piperin dhe lyejini 

me gjalpë të shkrirë. Vendosini copat e mishit të lepurit në një tavë pjekjeje, hidhni sipër ajkën e 

thartë dhe perimet e supës.  

• Koha në pajisje: 35 minuta 
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Derri i egër 

Për të përgatitur marinadën:  

• 1.5 litër verë e kuqe 

• 150 gr selino 

• 150 gr karota 

• 2 qepë 

• 5 gjethe dafine 

• 5 rrënjë karafili 

• 2 sasi perimesh supe (karota, presh, selino, majdanoz) 

 

Ziejini të gjitha dhe pastaj lërini të ftohen. 1,5 kg shpatull derri të egër, hidheni marinadën mbi 

mishin deri sa të mbulohet dhe lëreni të marinohet për 3 ditë. Përbërësit për gatesën: kripë, piper, 

perime supe nga marinada, 1 kavanoz të vogël me kërpudha "chanterelles". 

 

Metoda: Nxirreni mishin e derrit të egër nga marinada dhe thajeni. Hidhini kripë e piper dhe 

skuqeni në të gjitha anët në një tavë pjekjeje mbi një vatër. Shtoni kërpudhat dhe pak perime supe 

nga marinada. Hidhni marinadën në tavën e pjekjes. Fundi duhet të mbulohet deri në 10 - 15 mm. 

Mbulojeni tavën e pjekjes me një kapak dhe vendoseni në pajisje. 

• Koha në pajisje: 140 minuta  
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9.3. Gatesë furre 

Lazanja 

Përbërësit për salcën me mish:  

• 100 gr selino 

• 2 lugë gjelle vaj ulliri 

• 400 gr mish i grirë 

• 100 ml lëng mishi 

• 1 masë e vogël domatesh të grira (rreth 400 gr) 

• Rigon, trumzë, kripë dhe piper 

 

Përbërësit për salcën beshamel:  

• 75 gr gjalpë 

• 50 gr miell 

• 600 ml qumësht 

• kripë, piper dhe arrë moskat 

 

Vendosni së bashku me:  

• 3 lugë gjelle gjalpë 

• 250 gr petë lazanje jeshile 

• 50 gr djathë, i grirë 

• 50 gr djathë i butë, i grirë 

 

Metoda: Me një thikë të mprehtë hiqni nga pastërmaja lëkurën dhe kërcet dhe priteni në copa të 

vogla. Qëroni qepën dhe karrotën, pastroni selinon dhe prijini hollë të gjitha perimet. Nxeheni 

vajin në një enë, hidhni aty pastërmanë dhe zarzavatet e prera hollë dhe skuqini duke i përzier. 

Hidhni gradualisht mishin e grirë, skuqeni duke e përzier dhe shuajeni me lëngun e mishit. Hidhini 

ragusë me mish pure domatesh, erëza, kripë dhe piper dhe lëreni të ziejë e mbuluar për 30 minuta 
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me nxehtësi të ulët. Ndërkohë përgatisni salcën e beshamelit: Shkrini gjalpin në një enë, shtoni 

miellin dhe skuqeni deri sa të bëhet ngjyrë të verdhë duke e trazuar vazhdimisht. Shtoni qumështin 

ngadalë, duke e përzier vazhdimisht. Hidhini beshamelit kripë, piper dhe arrë moskati dhe lëreni 

të ziejë të zbuluar për rreth 10 minuta. Lyeni me 1 lugë gjelle gjalpë një tavë pjekjeje me kënde të 

drejta. Shtroni në mënyrë të alternuar në tavë një shtresë petë, ragu mishi, salcë beshameli dhe 

djathë të grirë. Në fund duhet që të vendoset një shtresë salcë beshameli e shtruar me djathë. Pjesën 

e mbetur të gjalpit vëreni në copa të vogla mbi gatesë. 
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Kaneloni 

Përbërësit për mbushjen:  

• 50 gr qepë të prera 

• 30 gr gjalpë 

• 350 gr spinaq, i prerë 

• 100 gr krem gatimi 

• 200 gr salmon i freskët, në copa katrore 

• 200 gr sharrmak Nili, në copa katrore 

• 150 gr karkaleca deti 

• 150 gr mish midhjeje 

• Kripë, piper 

Përbërësit për salcën beshamel:  

• 75 gr gjalpë 

• 50 gr miell 

• 600 ml qumësht 

• Kripë, piper dhe arrë moskat.  

Vendosni së bashku me: 

• 1 pako kaneloni 

• 50 gr djathë, i grirë 

• 150 gr djathë, i grirë 

• 40 gr gjalpë 

 

Metoda: Hidhni qepët e grira dhe gjalpin në një tenxhere dhe skuqini derisa të bëhen transparente. 

Shtoni spinaq të grirë dhe lëreni në zjarr për pak kohë. Shtoni kremin e gatimit, përziejeni dhe 

pastaj lëreni të ftohet. Ndërkohë përgatisni salcën e beshamelit: Shkrini gjalpin në një enë, shtoni 

miellin dhe skuqeni deri sa të bëhet ngjyrë të verdhë duke e trazuar vazhdimisht. Shtoni qumështin 

ngadalë, duke e përzier vazhdimisht. Hidhini beshamelit kripë, piper dhe arrë moskati dhe lëreni 

të ziejë të zbuluar për rreth 10 minuta. Hidhni te spinaqi i ftohur salmonin, sharrmakun, karkalecat, 
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midhjet, kripën e piperin dhe përziejini të gjitha bashkë. Lyeni me 1 lugë gjelle gjalpë një tavë 

pjekjeje me kënde të drejta. Mbushini kanelonat me përzierjen e spinaqit dhe vendosini në tavën e 

pjekjes. Hidhni salcë beshameli midis çdo radhe të roleve me kaneloni. Në fund duhet që të 

vendoset një shtresë salcë beshameli e shtruar me djathë. Pjesën e mbetur të gjalpit vëreni në copa 

të vogla mbi gatesë.  

• Koha në pajisje: 60 minuta 
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9.4. Bukë/ simite 

Simite, të ëmbla 

Përbërësit:  

• 420 gr miell 

• 60 gr gjalpë 

• 50 gr sheqer 

• Pak sheqer me vanilje 

• Lëkurë limoni e grirë 

• Pak kripë 

• 200 ml qumësht i vakët 

• 30 gr maja birre 

• 2 të verdha vezësh 

• 100 gr rrush i thatë 

 

Metoda: Siteni miellin në një tas përzierje dhe hapni një vrimë në qendër. Ulni majanë dhe futeni 

në vrimë me qumësht dhe pak sheqer. Përzieni brenda pak miell nga anët. Lyejeni me pak miell 

dhe lëreni të qëndrojë në një vend të ngrohtë derisa mielli i lyer të fillojë të plasaritet në brumin e 

zënë. Shtoni sheqerin, kripën, sheqerin me vanilje, lëkurën e limonit, vezët dhe gjalpin në anë të 

miellit. Të gjithë përbërësit përziejini në një masë brumi të ardhur. Pas kësaj, lëreni brumin të 

qëndrojë në një vend të ngrohtë derisa të jetë pak a shumë dyfishuar në masë. Më pas vendosni 

rrushin e thatë të larë brenda në brumë dhe formoni 12 rrotulla me përmasë të njëjtë. Vendosini 

ato në një tavë pjekjeje me letër gatimi dhe lërini të mbuluara sërish për gjysmë ore. 

• Koha në pajisje: 20 minuta. 
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Bukë me maja e thurur  

Përbërësit për brumin:  

• 750 gr miell 

• 30 gr maja birre 

• 400 ml qumësht 

• 10 gr sheqer 

• 15 gr kripë 

• 1 vezë 

• 100 gr gjalpë 

Përbërësit për garniturën:  

• 1 të verdhë veze 

• Pak qumësht 

 

Metoda: Sitni miellin në një tas përzierje dhe krijoni një boshllëk në qendër. Copëtoni majanë e 

birrës, hidheni në pjesën e hapur të miellit, përziejeni me qumështin, pak sheqer, dhe pak miell 

nga anët, trazojeni me miellin dhe lëreni masën në një vend të ngrohtë që të vijë derisa pjesa e 

brumit e lyer me miell nga lart të fillojë të plasaritet. Hidheni pjesën e mbetur të sheqerit, kripës, 

vezën dhe gjalpin në anë të miellit. Të gjithë përbërësit përziejini në një masë brumi me maja. 

Lëreni brumin në një vend të ngrohtë që të vijë derisa të jetë dyfishuar në masë. Pastaj ndajini në 

tre pjesë të barabarta brumi dhe secilën bëjeni si një litar. Gërshetojini litarët. Pastaj mbulojini dhe 

lërini të vijnë për një gjysmë ore tjetër. Lyejeni sipërfaqen e gërshetit me një përzierje të verdhe 

veze dhe qumështi, dhe futeni në furrë.  

• Koha në furrë: 55 min. 
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9.5. Zarzavate  

Zarzavate, mesdhetare 

Përbërësit:  

• 200 gr kungulleshka 

• 1 spec i kuq 

• 1 spec jeshil 

• 1 spec i verdhë 

• 100 gr kërpudha 

• 2 qepë 

• 150 gr domate të vogla si qershia 

• Ullinj jeshilë dhe të zinj 

 

Metoda: Lani dhe prisni zarzavatet në copa. Qëroni qepët dhe pritini në rripa. Vendosini zarzavatet 

në një enë qelqi. Vendosni enën në pajisje. Prisni ullinjtë. Pas gatimit, hidhini perimeve kripë, 

piper, borzilok dhe rigon sipas dëshirës.  

• Koha në pajisje: 25 minuta.  
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Domate të qëruara  

Metoda: Me thikë prisni majën e domateve në formë kryqi, vendosini në enën e avullit dhe futini 

në pajisje. Pasi të përfundojë koha e gatimit, hiquni domateve lëkurën.  

• Koha në pajisje: 10 minuta. 
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