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HYRJE 

Ky doracak është hartuar në përkrahje të projektit të MPMS në bashkëpunim me EYE për Gatues 

të Ëmbëlsirave, për tu 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 ti mbështetur kursantët dhe për 

tu 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 praktike të përdorimit të mjeteve për qëllime të ndryshme. 

Zotërimi i kompetencave për gatues të ëmbëlsirave u jep mundësi personave të aftësuar 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. 

Personat mund të aftësohen në punë si Pastiçer - Ëmbëltorist në nivele të ndryshme duke filluar 

nga niveli fillestar e deri tek ai më i avancuar. Nëpërmjet përvojës praktike dhe me kualifikime të 

mëtutjeshme, gatuesi i ëmbëlsirave mund të përparojë duke kryer veprimtari të ndryshme 

profesionale që kanë të bëjnë me punët e ndryshme nëpër ëmbëltore. 

Kursi i ”Gatues të Ëmbëlsirave” në vete përmban module. Modulet të cilat do të mbahen brenda 

kohës së paraparë me rreth 300 orë mësimore janë si më poshtë: 

Moduli i parë: ”Hyrje në profesionin e Gatuesit të Ëmbëlsirave” me 15 orë mësimore, prej 

tyre 30% teori, 60 praktikë dhe 10% vlerësime; 

Moduli i dytë: ”Mbrojtja dhe siguria në punë për Gatuesin e ëmbëlsirave” me 24 orë 

mësimore, prej tyre 20% teori, 70% praktikë, 10 vlerësime; 

Moduli i tretë: ”Përgatitja e kremrave” me 35 orë mësimore, prej tyre 10% janë teori, 80% 

praktikë dhe 10% vlerësime; 

Moduli i katërt: ” Përgatitja e ëmbëlsirave me brumë pandespanjë, të zier (shu)” me 100 orë 

mësimore, prej tyre 10% janë teori, 80% praktikë si dhe 10% vlerësime; 

Moduli i pestë: “Përgatitja e ëmbëlsirave me peta me 40 orë mësimore, prej tyre 10% janë 

teori, 80% praktikë si dhe 10% vlerësime; 
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Moduli i gjashtë: ”Përgatitja e ëmbëlsirave me brumë me maja dhe të fletëzuar” me 40 orë 

mësimore, prej tyre 10% janë teori, 80% praktikë si dhe 10% vlerësime;  

Moduli i shtatë: ”Përgatitja e ëmbëlsirave me përpunim të ftohtë” me 30 orë mësimore, prej 

tyre 10% janë teori, 80% do të jenë praktikë dhe 10% vlerësime. 

Moduli i tetë: “Kryen llogaritje të thjeshta ekonomike për gatuesin e ëmbëlsirave” me 10 

orë mësimore, prej tyre 40% janë teori, 50% do të jenë praktikë dhe 10% 

vlerësime. 

OBJEKTIVA E PËRGJITHSHME    

Në përfundim të kursit për Gatues të Ëmbëlsirave, kursantët do të jenë të aftë të punojnë si Pastiçer 

- Ëmbëltorist dhe të arrijnë njohuritë e përgjithshme për punë në ëmbëltore. Kursantët do të jenë 

të aftë të përvetësojnë veçoritë e profesionit të Gatues të Ëmbëlsirave, si të aftësohen për të 

përgatitur mjedisin e punës, për të përdorur mjetet e thjeshta të punës, rregullat e higjienës dhe 

mirësjelljes dhe sistemimin e vendit të punës. 

REZULTATET E PRITSHME 

Në përfundim të kualifikimit për gatues të ëmbëlsirave, kandidatët do të jenë të aftë të ushtrojnë 

kompetencat profesionale si me poshtë: 

 Të përdorin dhe mirëmbajnë mjetet, pajisjet dhe materialet e punës; 

 Të përdorin dokumentacionin teknik dhe literaturën e profesionit; 

 Të bëjnë organizimin e vendit të punës; 

 Të zbatojnë rregullat e komunikimit dhe të mirësjelljes me kolegët dhe klientët; 

 Të punojnë individualisht dhe në grup; 

 Të zbatojnë rregullat e higjienës personale, të mjeteve, të pajisjeve dhe të vendit të punës; 

 Të zbatojnë parimet e ruajtjes së ushqimeve sipas llojit tyre; 

 Të kryejnë punë parapërgatitore me lëndët e para dhe ndihmëse; 

 Të gatuajnë kremra për ëmbëlsira; 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me brumë pandespanjë; 
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 Të gatuajnë ëmbëlsira me brumë të zier (shu); 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me brumë të shkriftë; 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me brumë me maja; 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me brumë të fletëzuar; 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me petë (bakllava); 

 Të gatuajnë ëmbëlsira me përpunim të ftohtë; 

 Të dekorojnë prodhimet përfundimtare; 

 Të kryejnë llogaritje të thjeshta ekonomike që lidhen me gatimin e ëmbëlsirave; 

 Të zbatojnë legjislacionin në fushën e gatimit të ëmbëlsirave; 

 Të zbatojnë rregullat e sigurisë dhe të ruajtjes së mjedisit të punës. 

VLERËSIMI DHE CERTIFIKIMI  

Kandidatët (kursantët) vlerësohen nga trajnerët për çdo rezultat mësimor e që përmbahet në të 

gjitha modulet e kursit. Në përfundim të kursit, kursantët do t’i nënshtrohen testit praktik dhe atij 

teorik. 

Me përfundimin e kursit të ëmbëlsirave kandidatit do t’i jepet certifikatë e njohur nga APRK, që i 

referohet nivelit të punonjësit të kualifikuar në këtë profesion dhe që është në përputhje me 

Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve. 

Kjo certifikatë do të përmbajë listën e moduleve të përvetësuara nga kursanti, 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 QAP (Qendra e 

Aftësimit Profesional). 

Ky kurs për gatues të ëmbëlsirave miratohet nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

(APRK). 
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HYRJE NË PROFESIONIN E 

GATUESIT TË ËMBËLSIRAVE 

 

 

 

 



 8 
 

1. BAZAT E PROFESIONIT TË GATUESIT TË ËMBËLSIRAVE 

Prodhimet e ëmbla pëlqehen nga të gjithë veçanërisht nga të rinjtë dhe fëmijët. Ato janë të 

pëlqyeshme për shijen e ëmbël, bukurinë dhe vlerën ushqimore, pasi në përbërjen e tyre kanë 

sheqer. Ëmbëlsirat janë të kërkuara në të shumtën e rasteve si p.sh.: dasma, ditëlindje, ahengje të 

ndryshme, po thuajse është obligative në festa tradicionale. 

Ky modul do t’u shërbejë ëmbëltoristëve që sipas përshkrimit të thjeshtë të asortimenteve, të 

përgatiten prodhime të shijshme dhe të zbukuruara nga dora e një ëmbëltoristi me përvojë. 

1.1. Rëndësia dhe veçoritë e gatuesit të ëmbëlsirave 

Pastiçeria është art në vete dhe për gatuesit e ëmbëlsirave është e vështirë të përgatiten ato 

ëmbëlsira që kanë proces teknologjik të ndërlikuar, qoftë për anën profesionale ashtu dhe për 

mjetet e punës, por me dëshirë e durim mund të përgatiten ëmbëlsira të ndryshme, vetëm se kjo 

kërkon zbatimin e rregullave të përgatitjes, duke pasur kujdes në përgatitjen dhe në hedhjen e 

përbërësve të nevojshëm për përgatitjen e ëmbëlsirave (sipas recepturës). E rëndësishme në 

pastiçeri është edhe mënyra e pjekjes ”temperatura” për çdo asortiment. 

Që ëmbëltoristi të ketë më të lehtë gatimin për përgatitjen e ëmbëlsirave do jepen më parë disa 

njohuri për lëndën e parë dhe pajisje që duhen të jenë në punëtori. 

1.1.1. Rregullat e sjelljes dhe paraqitjes në punë 

Rregullat e sjelljes shërbejnë si një udhërrëfyes për veprimet tona të përditshme në punë duke 

reflektuar standardin tonë për sjellje të përshtatshme dhe vlerat tona kolektive. Sjelljet tona 

shpjegojnë qartë se mënyra përmes së cilës arrijmë rezultate në punë ka po aq rëndësi sa edhe 

arritjet e tyre. Përgatitjet edukative janë aq të rëndësishme saqë shumë punëdhënës i konsiderojnë 

ato si kriteri më i rëndësishëm për tu punësuar, këtu bëjnë pjesë: respekti, ndershmëria, modestia, 

mirësjellja dhe besueshmëria. 

Problemi i aromave trupore është shumë i shpeshtë dhe është shumë irritues në një vend pune. 

Andaj mbani pastërtinë personale, është e domosdoshme për mos pengimin e të tjerëve që punoni 

në punëtori (kuzhinë).  
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Uniforma duhet të jetë e përshtatshme dhe komode, të mos ketë gjepa, të pastrohet rregullisht dhe 

të vendoset në vend të pastër. Kapela është e detyrueshme pasi që prania e flokut në ushqim tregon 

nivelin e ulët të higjienës. 

Në punëtori (kuzhinë) është e ndaluar mbajtja e stolive, nuk punohet me thonj të gjatë, është e 

domosdoshme pastrimi i duarve me sapun dhe ujë të rrjedhshëm.  

 

 

1.1.2. Të drejtat dhe detyrat e parapara me ligj 

Punëtori duhet të ketë kontratë pune. Një punonjës pa kontratë pune konsiderohet punonjës me 

“dëshirë“. Kjo do të thotë se një punëdhënës në shumicën e rasteve, mund të heqë punonjësin nga 

puna në çdo rast për çdo arsye nëse nuk ka kontratë pune. 

Te çdo biznes, për tu zhvilluar veprimtaria e tij në fillim kërkohet leja e punës, e lëshuar nga 

autoritetet e asaj zone komunale, në mënyrë që ky biznes të mund të operojë në këtë zonë.  

Zakonisht leja e punës jepet nga instancat përkatëse komunale, pas plotësimit të kushteve të 

parapara me ligj. Përpara se të plotësohet formular i aplikimit për leje, aplikanti duhet të dijë 

informacionin e mëposhtëm:  

• Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme të shoqërive tregtare, prandaj 

aplikanti duhet të kërkojë formularin përkatës (nëse kërkon leje si person fizik apo si 

korporatë për ushtrimin e biznesit të caktuar). 

• Informacionet mbi kërkesat ligjore të shoqërive tregtare mund të gjenden në Ligjin nr. 02/L-

123, për shoqëritë tregtare.   

• Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra:   

a) Pranë çdo qendre të ARBK-së; ose  

b) Mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e internetit të kësaj agjencie.   
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• Të gjitha udhëzimet për plotësimin e aplikacionit mund të gjenden në çdo qendër të ARBK-

së, ku çdo zyrtar pranimi është i gatshëm të ndihmojë aplikantin. Pastaj kërkohet të 

regjistrohet edhe në ATK (Administrata Tatimore e Kosovës), e cila vepron në kuadër të 

Ministrisë së Financave, me ç’rast merret certifikata e numrit fiskal dhe arka fiskale. 
 

1.1.3. 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 

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. 

1.1.4. 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.). 
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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 kryesor 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. CV e një personi, krahasuar me letrën e motivimit është 

me 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 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 bashkëngjitës me CV. Është me rëndësi të cekni se 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. 

5 këshilla se si të përpiloni një letër motivuese: 

1. Tregoni entuziazmin tuaj;  

2. Personalizoni letrën motivuese;  

3. Prezantoni aftësitë tuaja;  

http://fjalaime.ch/?p=1550
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4. Qëndroni në kontekst:  

5. Mos ekzagjeroni. 

1.1.5. 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 ekstra të CV suaj 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. 

Çfarë nuk duhet të bëni gjatë një interviste 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, gjithsesi 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.                
   

1.2. Përbërësit për gatimin e ëmbëlsirave 

1.2.1. Përbërësit bazë për gatimin e ëmbëlsirave: 

Mielli, sheqeri, qumështi, gjalpi (margarinë), vezët, ajka (hoplla e ëmbël), pluhur për pjekurinë, 

(bakin peciva) si dhe produktet e shijes dhe zbukurimit, arra, lajthi, bajame, çokollatë, pemë, pemë 

të konservuara, pemë të ngrira etj. 

Ndërsa përbërësit aromatik janë: vanilje, sheqeri, kanella, lëvorja e limonit, lëvorja e portokallit, 

likeri, rumi, kakao, kafeja etj. 
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1.2.2. Karakteristikat dhe përdorimet në gatimin e ëmbëlsirave 

Mielli - Në përgatitjen e ëmbëlsirave përdoret kryesisht miell gruri dhe 

për ndonjë asortiment të veçantë rrallëherë edhe mielli i misrit i situr. 

Mielli duhet të jetë i cilësisë së lartë. Mielli duhet të jetë i freskët, i bluar 

mirë edhe i situr, të ketë përmbajtje të lartë të glutenit. Mielli duhet të jetë 

pa lagështirë, të mos përdoret miell i ndenjur shumë, që i është konsumuar gluteni nga brejtësit.   

 

Amidoni (Niseshtes) - Roli i niseshtes është që të trashë kremin. Niseshteja 

më e rekomanduar është niseshteja e misrit por mund të përdorët edhe ajo 

e orizit ose të bëhet një miks nga të dyja: gjysmë misri dhe gjysmë orizi.  

Mund të përdoret edhe thjeshtësisht mielli por kremi nuk do të ketë një ngjyrë 

të ndezur si me niseshte dhe do të ketë më shumë mundësi që të formohet 

kokrriza. 

Amidoni (Niseshteja) është e domosdoshme për t’hollimin e petave të bakllavës. Për t’hollimin e 

petëve të bakllavës preferohet niseshteja nga mielli i misrit. 

 

Sheqeri - që përdoret për përgatitjen e ëmbëlsirave duhet të jetë i imët ose 

sheqer pluhur, varet nga lloji i lëndës së parë nga e cila është prodhuar. 

Kështu në përgatitjen e ëmbëlsirave parapëlqehet sheqeri i imët i bardhë, për 

shurupin sheqeri i trashë.     

 

 

 

Sheqer pluhuri - shërben për aromë dhe përdoret në të gjitha ëmbëlsirat për 

dekorim. 
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Qumështi - që është i përshtatshëm për ëmbëlsira është ai me 3.5% yndyrë. 

Kemi qumësht me lloje të ndryshme të yndyrave, p.sh. 0.5%, 1.5%, 3.2%, 

3.5%. Ndërsa, qumështi i pasterizuar para përdorimit për ëmbëlsira duhet të 

vlohet për shkak të rrezikut nga bakteret.   

  

Qumësht Pluhur - në ëmbëlsira përdoret edhe qumështi pluhur, është një 

produkt delikat, prishet shpejtë e sidomos gjatë stinës së verës prandaj duhet 

të tregohet kujdes gjatë përdorimit. Për përgatitjen e ëmbëlsirave përdoret 

qumështi i freskët, pluhur dhe i kondensuar. 

 

Gjalpi (margarina) - është një produkt me kalori të lartë që përdoret për 

prodhimin e ëmbëlsirave në gjendje të freskët ose të shkrirë. 

 

 

 

Vaji - është një produkt me kalori jo shumë të lartë që përdoret për prodhimin e 

ëmbëlsirave në gjendje të freskët. 

 

Vezët janë lënda e parë në pastiçeri. Pothuajse nuk ka prodhime të 

ëmbla pa praninë e vezës. Para se të përdoren duhet të lahen mirë dhe 

të fshihen. Duke qenë se në sipërfaqen e vezës mund të ketë mjaft 

mikrobe është e mira që të lahen dhe me ujë e klor, të shpërlahen mirë 

me ujë të ftohtë dhe të lihet të kullohen deri sa të thahet sipërfaqja. 

Pesha e 1 kokërr veze është 40-60 gr.   

Veza është një produkt që mund të prishet shpejtë, prandaj kjo kërkon një 

trajtim të veçantë. Trajtimi i veçantë është nëse e merrni një gotë me ujë dhe 

vendosni vezët, ajo e cila ngritet lart ujit është e prishur p.sh. veza numër 4 

në ilustrim. 
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Kryejmë procesimin e metodës organoleptike se a janë të freskëta vezët dhe bëhet matja dhe 

vëllimi i tyre. 

 

Pluhur pjekjeje për ëmbëlsira (bakin - peciva) - është një përbërës për 

fermentimin e petave për ëmbëlsira apo për fryrjen e saj.  

 

 

Shtesat për gatimin e ëmbëlsirave janë: arrat, bajamet, lajthit, çokollata, kokosi, fruta të ndryshëm 

etj. 

         Arra                   Bajame                     Lajthitë                       Çokollata                       Pemë 

 

Për aromë përdoret: 

Sheqer vanilje, rumi, likeri, lëvorja e limonit, portokallit, kanella si dhe pije sipas nevojës. 

Sheqer vanillë          Rum                 Limon                            Portokall                        Kanella 

1.3. Rregullat e ruajtjes dhe higjienës së ushqimit 

Ne e dimë se ruajtja e produkteve në mjedis të freskët i bënë ato të jenë më afatgjatë, jo të gjitha 

produktet duhen të ruhen në frigorifer p.sh. mielli, vaji, kripa, sheqeri etj. Ndërsa ato të cilat janë 

të domosdoshme t’i mbajmë në frigorifer janë vezët, qumështi, gjalpi (margarina), jogurti, kremrat 

e ndryshëm (hopllat) etj. 
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Pasojat për mosrespektimin e ruajtjes së produkteve ushqimore janë p.sh. nëse për një kohë të gjatë 

në ambient jo të freskët ose në një ambient ku ka lagështi disa produkte mund të myken dhe si 

pasojë mund të helmohemi, andaj duhet të kemi kujdes për ruajtjen e këtyre produkteve ushqimore.   

Mielli, vaji, kripa, sheqeri pasi nuk munden me u vendos në frigorifer është mirë ti vendosim në 

një vend të freskët dhe pa lagështi. Gjithmonë para përdorimit të këtyre produkteve të bëhet 

kontrollimi i afateve të qëndrueshmërisë. 

 

 

 

                                                                                                                        

                                               

      Bukë e ëmbël e mykur                  Tortë e mykur 

 

1.3.1. Mënyrat e ruajtjes së ushqimit 

Është shumë e rëndësishme që të keni kujdes për mënyrat e ruajtjes së ushqimit. E vërteta është se 

në shumicën e rasteve fajtor për helmimin dhe komplikimet e tjera pas konsumimit të ushqimit të 

keq nuk është burim nga i cili kemi marrë ushqimet por mënyra se si i ruajmë ushqimet në 

punëtoritë tona (kuzhina). 

Kështu është shumë e rëndësishme të kemi kujdes për shprehitë dhe metodat me të cilat mendoni 

t’i ruani ushqimet në frigorifer, në frigorifer me ngrirje të thellë, elementet e kuzhinës, depo etj. 
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1.3.2. Etiketimi i ushqimeve 

Etiketat kryejnë disa funksione, identifikojnë produktin, markën e prodhuesit, vendin e prodhimit, 

origjinën se ku është prodhuar, kur është prodhuar, përmbajtjen e saj dhe si të përdoret në mënyrë 

të sigurt. Së fundi, etiketa mund të ndihmojë për promovimin e markave, duke mbështetur 

pozicionimin e saj dhe lidhjes me klientët. Për shumë kompani, etiketat janë bërë një element i 

rëndësishëm në fushatat më të mëdha të marketingut. Së bashku me anën pozitive, etiketimi 

gjithashtu ngre disa shqetësime si ndikim në çmimet për njësi (që tregon çmimin për njësi të masës 

standarde), afatin e përdorimit të produktit (që tregon afatin e përdorimit të produktit) dhe vlerat 

ushqyese të produktit). 

1.4. Përshkrimi dhe mirëmbajtja e mjedisit të punës  

Mirëmbajtja e zakonshme ditore në mjedisin ku punoni është 

shumë e nevojshme. Mirëmbajtja e rregullt e punëtorisë është 

thjeshtë çelësi për mbajtjen e punëtorisë të pastër. Përveç 

mirëmbajtjes së vendit të punës me rëndësi është edhe tek 

mirëmbajtja e pajisjeve në vendin ku punoni. 

 

1.4.1. Mjediset e ndryshme në punëtorinë e pastiçerisë dhe mirëmbajtja e tyre 

Mjedisi në punëtorinë e gatuesit të ëmbëlsirave si: depot, raftet, 

frigoriferët, furrat, tavolinat, karrocat, peshoret duhet të jenë të 

pastra, të thara, të ajrosura, pastërtia në nivel të lartë është e 

domosdoshme.  

 

 

Pamje e punëtorisë - Pastrimi zakonisht bëhet pas çdo procesi të 

përpunimit.   

 

                                                                                              Pastrimi i dyshemesë 
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1.4.2. Mirëmbajtja e pajisjeve të vogla 

Është shumë e rëndësishme mirëmbajtja e pajisjeve të vogla të punëtorisë së pastiçerisë, 

mirëmbajtja e pjatave, enëve plastike, tepsive, kallëpeve, thikave, shpatullave, lopatave e 

t’hollueseve, shpricave, formave të ndryshme të dekoreve.    

 

 

 

 

 

             

 

 

1.4.3. Mjedisi për gatimin e ëmbëlsirave 

Vendi i punës ku bëhet gatimi i ëmbëlsirave duhet të jetë i  

organizuar mirë sipas rregulloreve të punës dhe standardeve që 

kërkohen për këtë veprimtari. Punëtoria duhet të organizohet  

ashtu siç krijohet ambienti i këndshëm i punës. Kjo nënkupton 
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krijimin e hapësirës së mjaftueshme gjatë gatimeve në punëtori, ndriçimi i mirë në ambientin e 

punës.                                                            

Sistemimi i enëve dhe veglave në punëtori 

Sistemimi i enëve dhe veglave në punëtori është i domosdoshëm 

dhe rregull në vendin ku punoni me qëllim që të bëni sa më të 

lehtë punën tuaj. 

                                                                                                    

1.5. Përdorimi i pajisjeve të punës 

Përdorimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve është e domosdoshme në punëtorinë e gatuesit të 

ëmbëlsirave. 

1.5.1. Përdorimi dhe mirëmbajtja e shporeteve dhe furrave elektrik 

Ekzistojnë shporetet elektrik të ndryshëm për punëtoritë e 

ëmbëlsirave.  

Rregullimi i parametrave të shporeteve elektrik industrial bëhet me 

rregullimin e temperaturave prej 1-6 maksimumi. 

 

Furrat elektrike për ëmbëlsira 

Parametrat e furrës elektrike janë furra me gjerësi 53 cm, gjashtë 

nivele, rregullimi i temperaturës për pjekjen e ëmbëlsirave bëhet 

sipas recepturës së përgatitjes së ëmbëlsirave, kifleve të ëmbla, 

bakllavave. 
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1. Hapi parë, lëshohet furra për pjekjen e produktit.  

 

 

2. Hapi dytë, lëshohet temperatura e furrës, varet nga produkti se çka duhet të 

pjekët në furrë. 

 

 

3. Hapi i tretë, janë minutat e pjekjes së produktit. 

                 

                  

1.5.2.  Përdorimi dhe mirëmbajtja e frigoriferëve 

Frigoriferët është e domosdoshme të mbahen pastër, të kontrollohet temperatura çdo ditë 3-5 °C, 

ushqimet e ngrohta nuk lejohen sepse avulli ndikon keq në 

temperaturën e ftohjes. 

Ushqimet duhet të jenë të mbuluara dhe të mbyllura 

hermetikisht që të mos e lëshojnë erën dhe të  mos pikojnë 

njeri te tjetri.  

Duhet të bëhet sistemimi sipas përbërësve ushqimorë. 

Qumështi, kosi, djathi, vezët ,pemët, perimet etj., nuk duhet 

ti ngrijmë pasi që ato është mirë të përdoren të freskëta.  
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1.5.3. Përdorimi dhe mirëmbajtja e makinës për pastrimin e enëve 

Tejmbushja e makinës është një parandalim për larjen e pjatave. Pasi të 

mbushni makinën me enë e mbyllni derën e makinës dhe shtypni tastet të 

dyja njëkohësisht. Pas përfundimit të pastrimit të enëve, ndalet tasti me 

ngjyrë të gjelbër dhe duhet të pritni deri në tre minuta, pastaj e hapni derën 

e makinës. 

Për pastrimin e makinës së enëve jo vetëm që është e rëndësishme të 

zgjidhni detergjentin por me rëndësi është edhe heqja e mbetjeve të 

ushqimit. 

     

1.5.4. Përdorimi dhe mirëmbajtja e mikserëve 

Mikseri për përgatitjen e ëmbëlsirave i ka tri nivele dhe këto nivele shërbejnë për tundjen e vezëve, 

për përgatitjen e brumit si dhe për tundjen e gjalpit. Është pesë litërshe, jo më shumë se 6 copë 

vezë të tundën në të. 

Kujdes:  Mikserin vendosni në punë  vetëm  kur është montuar si duhet dhe është vendosur kapaku. 

Asnjëherë mos prekni mikserin në funksion, mikserin hiqeni apo vendosni vetëm kur është pajisja 

në gjendje pauze. Mikseri mund të dëmtohet, mos përpunoni përbërës në ngrirje të thellë (përjashto 

kubat e akullit), mos e përdorni mikserin bosh.  
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1.6. Promovimi digjital 

• Mediat sociale si mjete të promovimit të produkteve dhe shërbimeve 

• Rregullimi dhe dizajnimi i përmbajtjeve promovuese me Canva 

1.6.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1. Create 

Me të klikuar në create page, hapet faqja në vazhdim: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Krijimi i faqes 

 

 



 23 
 

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 promovojë faqen 

e tij dhe ti ftojë të tjerët që ta bëjnë like (pëlqej). Në figurën më poshtë, duke klikuar në invite 

friends, hapet lista e shokëve/ shoqeve në Facebook dhe bëhet ftesa për pëlqim të faqes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Ftesa për pëlqim 

 

Pasi që të bëhen gati materialet që do të promovohen përmes Facebook, duke klikuar në butonin 

Ad Center në fillim të faqes së biznesit, hapet forma si më poshtë. 
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        Figura 4. Ad Center 

 

Për ta krijuar një reklamë, duhet të klikohet butoni create ad, e cila të dërgon në faqen e ilustruar 

në vijim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Promovimi i postimeve 

 

Sic shihet në këtë faqe, përdoruesi ka mundësi të krijojë postim dhe ta promovojë 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. 
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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 figurën 4, dhe përdoruesi 

duhet të klikoj në butonin Create Audience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Krijimi i 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 ëmbëlsirave/ tortave 
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atëherë përdoruesi tek include people who match, mund të zgjedh interesa të ndryshëm që 

ndërlidhen me ëmbëlsira, si në faqen në vijim: 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Përzgjedhja e interesave 

Në këtë figurë 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 targetojë 

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 vendosën Interest, shfaqet numri i audiencës që i plotësojnë kriteret e përzgjedhjes. Pas 

përfundimit, klikohet butoni Save dhe audienca krijohet. Përdoruesi mund të krijojë audienca të 

ndryshme dhe t’i përdorë për postime të ndryshme.  



 27 
 

1.6.2. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Instagram - krijimi i 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 klikojë next. 

           

          Figura 9. Instagram – krijimi i fjalekalimit   Figura 10. Regjistrimi i emailit 

Në mënyrë që të përfundoj krijimi i llogarisë në Instagram, përdoruesi duhet të shkruaj një email 

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. 
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        Figura 11. Profili në instagram 

 

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 klikojë 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. 
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            Figura 12. Instagram Settings       Figura 13. Settings 
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Në fig.13, përdoruesi duhet të klikojë tek account, e cila e dërgon përdoruesin tek figura në 

vazhdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 14. Instagram account 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Instagram link account 

 

Në fig.15, përdoruesi duhet të klikojë tek Facebook, t’i shkruaj emailin 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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1.7. Rregullimi i fotografive me Canva  

Në mënyrë që të duken fotografitë më profesionale kur postohen në llogaritë e Facebook dhe 

Instagram, përdoruesi mund të krijojë 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.  

 

 

Figura 16. Platforma Canva 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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MODULI 2: 

MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË 
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2. MBROJTJA DHE SIGURIA NË PUNË  

Në vendin ku punojmë kemi pajisje të ndryshme të cilat mund të jenë edhe të rrezikshme. Andaj 

duhet të kemi parasysh që gjithmonë ekzistojnë rreziqe të ndryshme dhe duhet të kuptoni dhe të 

merrni në konsideratë kur punoni në profesionin e gatuesit të ëmbëlsirave. 

2.1. Rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtjes së mjedisit 

Të gjitha pajisjet  duhet të përdorën në mënyrë rigoroze në 

përputhje me udhëzimet e prodhuesit. 

Për mbrojtje më të mirë, ne duhet ti njohim shenjat e rrezikut të 

cilat gjithmonë duhet të jenë të vendosura në pajisjet dhe vendin 

e punës. 

Ekzistojnë rreziqet nga rryma, lëndimet nga veglat e punës në punëtorinë e ëmbëlsirave, shporetet 

me gaz, thikat etj.  

Shporetin me gaz gjithmonë duhet ta kontrolloni pas përdorimit 

se është e mbyllur bombola e gazit. 

Dëmtimet e mjedisit mund të jenë prej më të ndryshmeve: 

dëmtimi i dyshemesë, tavolinave, pajisjeve, veglave të punës etj. 

Si rregull në punëtorinë ku punoni është që t’i mirëmbajnë  ato 

dhe t’i pastrojmë. Vendi duhet të jetë i thatë i ajrosur. Pastrimi i mjedisit ku punojmë vjen në 

shprehje gjithmonë para dhe pas punës. 
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2.1.1. Masat parandaluese para përdorimit të pajisjeve dhe veglave 

Në punëtorinë e gatuesit të ëmbëlsirave energjia elektrike gjen 

përdorim të madh. Gjithmonë duhet të jemi të gatshëm  për  

parandalimin e rreziqeve të cilat na kanosen gjatë punës. Në 

përgjithësi rreziqet e rrymës elektrike ndodhin për shkak të 

kontaktit direkt dhe indirekt, numri i madh i pajisjeve të kyçura 

në një qark elektrik etj. Mirëpo duhet gjithmonë t’i kontrollojmë 

kabllot nëse janë të zhveshura, prizat, bazat etj. Asnjëherë me duar të lagura mos e prekni prizën, 

ndërprerësin ose ndonjë aparat tjetër elektrik, p.sh., me duar të lagura nuk bën që ti vendosim telat 

e mikserit elektrik i cili është në rrymë, por në fillim e largoni kabllon nga rryma pastaj vendosim 

telat në mikser për të filluar përzierjen ose te makina e larjes së enëve është rrezik nëse makina 

është duke punuar dhe ju tentoni të hapni derën e makinës, e ndalni makinën pastaj mundeni ti 

largoni enët nga makina.  

Gjithashtu, zjarri është një faktor që rrezikon jetën e njeriut. Zjarri mund të vjen nga problemet me 

pajisje të dëmtuara si dhe nga furrat, mikserët, shporetet të cilët duhet të fiken pas përdorimit. 

2.1.2. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse në rast rreziku 

Më lartë diskutuam për rreziqet të cilat mund të ndodhin gjatë punës. Por ekzistojnë edhe mjetet 

mbrojtëse të cilat duhet t’i përdorim në rast rreziku. Në raste zjarri duhet të përdorim një aparat 

për fikjen e zjarrit. Gjatë lëndimeve duhet të përdorim edhe materialin për trajtimin e plagëve 

(ndihmës së parë). 
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2.1.3. Aplikimi i masave mbrojtëse në punë dhe në mbrojtjen e ambientit 

Me masa mbrojtëse nënkuptohet marrjen e gjitha veprimeve me qëllim të eliminimit apo 

minimizimit të rreziqeve gjatë punës dhe në mbrojtjen e ambientit në punëtorinë e ëmbëlsirave, 

për këtë arsye në punëtori duhet të jenë të vendosura shenjat e rrezikut dhe të kujdeseni në vendet 

e caktuara për secilin shkaktar të rrezikut (zjarrit, rrymës elektrike etj.) si dhe udhëzimet për 

përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve që përdoren në punëtori. 

2.1.4. Rregullat e përgjithshme të sigurisë 

Në punëtorinë e ëmbëlsirave duhet (obligohet) ligjërisht të ketë përshkrimin për rregullat e 

përgjithshme të sigurisë. 

Këto rregulla duhet të jenë të vendosura në vendin ku mund të lexohen lehtë dhe të shihen nga të 

gjithë. Rregullat që duhet të mësohen: 

- Mësoni se çfarë duhet të bëni në rast zjarri apo aksidenti në punëtori; 

- Gjithmonë përdorni mjetet e sigurisë, aparatin kundër zjarrit në rast zjarri në vendin e punës; 

- Informoni menjëherë trajnerin ose mbikëqyrësin në lidhje me çdo gabim apo parregullsi që 

ndodhin në lidhje me mjetet dhe pajisjet; 

- Mos lejoni që hapësira ku punoni të jetë e rrëshqitshme, një sipërfaqe e rrëshqitshme është tejet 

e rrezikshme. 

Shenjat e rrezikut: 
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MODULI 3: 

PËRGATITJA E KREMRAVE 
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3. PËRBËRËSIT PËR PËRGATITJEN E KREMRAVE 

Për përgatitjen e kremrave dhe të tortave duhet të dihet mënyra e përgatitjes së disa kremrave bazë 

me të cilat bëhet mbushja dhe dekorimi i ëmbëlsirave. 

Llojet e kremrave në artin e ëmbëlsirave janë të shumta, disa prej të cilave vështirë për t’u 

përgatitur por me përvojë munden të arrihen. 

Kremi i pastave është një krem i trashë që mund të përdoret si mbushje për çdo lloj ëmbëlsirash, 

tortave ose pastave. 

Kremi në ëmbëlsira është një element kryesor që çdo gatues i ëmbëlsirave duhet të dijë ta bëjë.  

Kremi mund të përgatitet me miell, qumësht, vezë, sheqer, çokollatë, gjalpë, kokos, arra, bajame, 

lajthi, kafe e zezë, mjaltë etj. Sheqer vanilja është aroma më e njohur për kremin e pastave, por 

kremi mund të aromatizohet edhe me ekstraktet tjera si likerat, çokollatë e deri tek puret e frutave. 

Mund të përgatitet në një numër të pafund mënyrash për të krijuar komplementin perfekt për 

ëmbëlsira te ndryshme.  

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://77energy.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=53&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iniRU5uzLIWd0AW0zID4DA&ved=0CEMQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEVTBityrLZIIGGNHdhwjzk9a9drg


 39 
 

3.1. Përzgjedhja e mjeteve të punës 

Mjetet e punës të cilat duhet të përdoren për përgatitjen e kremës: 

• Tenxhere me madhësi të ndryshme; 

• Peshore për matjen e përbërësve;  

• Mikser dore (tel i dorës);  

• Shpaklla të ndryshme (metal ose plastike); 

• Lugë të gjellës të ndryshme (metal ose plastikë);   

• Blinder elektrik për bluarjen e pemëve. 
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Para përdorimit të mjeteve të 

punës për përgatitjen e kremrave 

duhet të bëni kontrollimin e 

mjeteve me të cilat do të 

përgatitni kremin a janë të 

pastërta. Përveç mjeteve të punës 

duhet të pastrohen edhe 

përbërësit si p.sh., vezët, pemët e 

ndryshme. (Varet nga receptura 

se cilët përbërës duhet të 

përdoren për kremin) 

Matja e përbërësve bëhet si p.sh., 

tabela me masa, të gjitha masat si 

në figurën e mëposhtme. 
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3.2. Analiza e recepturës 

Përbërësit për kremin: (Krem e zier) 

• 50 ml qumësht ose (14 lugë gjelle) 

• 70 gr sheqer (6 lugë sheqer) 

• 50 gr gjalpë (margarinë) 

• 1 sheqer vanilje 

• 100 gr çokollatë për zierje 

• 100 gr arra 

• 100 gr sheqer pluhur 

 

3.3. Përgatitja e kremit për rolladë 

Në një tenxhere vendosim sheqerin, qumështin, margarinën, 

çokollatën e kuzhinës dhe i shkrijmë duke i përzier vazhdimisht në 

temperaturë të ngadalësuar me tel të dorës. 

Pas zierjes, kremi duhet të ftohet pastaj, ja shtojmë edhe arrat e bluara.  

Përgatitja e petës: 

• 6 vezë 

• 70 gr sheqer ose (6 lugë gjelle) 

• 70 gr miell ose (6 lugë gjelle) 

• 1 pako pluhur për ëmbëlsira (pecivë) 

• 1 pako sheqer vanilje 

 

 

 

 

 



 42 
 

Përgatitja për petën (Pandespanjë) 

Tundini vezët me mikser elektrik, së bashku me sheqerin deri sa të 

fitojmë një shkumë të trashë, pastaj hidheni miellin se bashku me 

pluhurin e ëmbëlsirave të cilën e përzieni në miell së bashku me sheqer 

vaniljen. Pas hedhjes së miellit, masa e fituar përzihet me mikser dore 

(tel dore) ngadalë. Tepsinë me madhësi 53 cm lyeni me gjalpë 

(margarinë) dhe përmilloseni pastaj hedhim masën e përgatitur. 

Pjekja: në furrë prej 150 °C për 15 minuta. 

Pas pjekjes, peta nuk duhet të ftohet por të mbulohet me një pecetë për 

arsye se mund të forcohet. 

Mbushja - pasi të dyja i kemi të gatshme bëjmë mbushjen me krem, së pari vendosim një pjesë 

foli alumini apo letër për pjekje, vendosim petën, mbushim me krem edhe mbështjellim në rolladë. 

Dekorimi i rolladës, mundemi të bëjmë me sheqer pluhur, çokollatë etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 
 

Krem për Indianka (Krem e zier) 

Përgatitja e kremit:  

• 1 litër ujë 

• 250 gr sheqer    

• 50 gr puding të vaniljes (5 lugë të gjellës)  

• 100 gr amidon (niseshte), (4 lugë të gjellës)  

• 250 gr gjalpë (margarinë) 

• 100 ml ajkë e ëmbël (hoplla me sheqer)  

Në ujë të ftohtë hidheni pudingun e tretur me pak ujë së bashku me 

sheqerin edhe zieni në temperaturë të ngadaltë deri sa të fitoni një 

masë të trashë, e lemë të ftohet jo shumë. Pastaj e tundim  gjalpin si 

dhe ajkën, këtë masë e bëjmë bashkë me pudingun e përgatitur më 

herët, kështu e fitojmë një krem për indianka, kremin duhet t’a 

vendosim në frigorifer deri sa të forcohet, pastaj bëhet mbushja e 

tyre.   

 

Përgatitja për brumin:  

• 4 vezë 

• 150 gr sheqer  

• 200 gr miell 

• 1 pako pluhur për pjekje (pecivë) 

Ndahen të bardhat e vezës dhe i’a shtojmë sheqerin, këtë masë 

fillojmë ta tundim me mikser elektrik, të verdhat e vezës i 

shtojmë një nga një, vazhdojmë tundjen, pasi të kemi përfunduar 

tundjen e hedhim miellin me pluhurin për pjekje (pecivë) dhe me 

mikser dore e bëjmë përzierjen, atëherë e kemi gati brumin. Këtë 

brumë e vendosim në shpric por pa formë edhe i vendosim në tepsi një nga një. 

Pjekja: në 190 °C për afër 5-10 minuta. 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.peshkuiarte.com/goto?cid=48121&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OOgbVefjIJbnatL3gMAJ&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGvLKQ2eqGnvSkegWHSxAq5H_aoBw
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Kremi me ajkë të ëmbël (kremi i ftohtë)  

Përbërësit: 

Për kremin: 

• 200 ml ajkë e ëmbël (hoplla e ëmbël)  

• 100 gr çokollatë për zierje  

• 100 gr arra të bluara, 100 gr keksa të bluar. 

Përgatitja e kremit:   

Në një enë plastike tundim 200 ml ajkë deri sa të fitojmë një shkumë të fortë, pastaj bluajmë 100 

gr çokollatë si dhe 100 gr arra,100 gr keksa të bluar. 

 

Përbërësit për pandespanjën:  

• 7 vezë 

• 100 gr sheqer (7 lugë të gjellës) 

• 100 gr miell (7 lugë miell) 

• 1 pako pluhur për pjekurinë (bakin - peciva) 

• 10 gr kakao (1 lugë të gjellës) 

• 1 lugë të gjellës vaj 

7 vezë dhe 7 lugë sheqeri tundim mirë me mikser elektrikë, 3 deri në 5 

min, deri sa të formohet masa, pastaj i’a shtojmë 7 lugë miell dhe një 

pluhur për pjekurinë (bakin –pecivë) si dhe kakaon, 1 lugë vaj. Këtë 

masë e tundim me tel dore, të gjithën së bashku, dhe e vendosim në 

tepsi më të rrafshët me dimensione prej 52 cm. Tepsinë e mbulojmë me 

letër për pjekje ose në mungesë të letrës mundemi ta lyejmë me gjalpë 

dhe të përmillosim me miellin.   

Pjekja e petës së rolladës bëhet në temperaturë 150 °C për 15 min. 

Pas  pjekjes peta ftohet mirë. Mbushja dhe mbështjellja e rolladës, në petën e ftohur e lyejmë 

rolladën  me kremin e fituar edhe e mbështjellim.  

Dekorimi: Këtë rolladë mundemi ta dekorojmë me arra të bluara, çokollatë etj. 



 45 
 

 

Krem me kokos 

Përbërësit për përgatitjen e kremit me kokos: 

• 1 litër qumësht 

• 200 gr sheqer (1 gotë sheqer) 

• 150 gr (1 gotë miell) 

• 2 lugë niseshte 

• 1 vezë 

• 1 qese sheqer vanilje 

• 50 gr (1 lugë margarinë) 

• 180 gr (2 gota kokos) 

 

Përgatitja e kremit 

Në një tenxhere vendoset një litër qumësht, pastaj një gotë sheqer, një 

gotë miell, një lugë e gjysmë niseshte, një vezë, një lugë gjalpë 

(margarinë). Të gjithë këta përbërës i zieni në temperaturë të ulët, 

gjithnjë duke i përzier deri sa të trashet masa, pastaj i hedhim 200 gr 

kokos. 

Peta pandespanjës:  

• 100 gr kakao  

• 3 vezë  

• 1 gotë sheqer  

• 1 qese sheqer vanilje 

• 1 pluhur për pjekje (pecivë)           

• 1 gotë miell  

• 2 lugë të gjellës vaj  

• 100 gr arra të bluara     
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Përgatitja e petës  

Në një enë tundën vezët dhe sheqeri deri të fitohet një shkumë e 

fort, pastaj ja shtojmë vajin dhe të gjithë përbërësit së bashku dhe 

formohet masa homogjene. Pastaj futet në furrë për pjekje. 

Ndërkohë pas pjekjes peta ftohet, e prejmë petën në mes, njërën 

pjesë e vendosim në një enë (tepsi) pak më të thellë, mbi petën e 

vendosim kremin e përgatitur më herët, pastaj vendosim petën tjetër mbi krem. 

 

Pjekja: bëhet në temperaturë 150 °C, 30 minuta. 

 

 

 

 

 

Dekori: 100 gr çokollatë për zierje, 100 ml ajkë e ëmbël (hoplla) 

zihen në avull, pasi të ftohet pak mbulohet e gjithë torta.  
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MODULI 4: 

PËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE ME 

BRUMË PANDENSPANJË 
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4. PËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE ME BRUMË PANDESPANJË 

4.1. Gatimi i brumit pandespanjë 

Për gatimin e ëmbëlsirave kërkohet një larmi materialesh të papërpunuara, art i mjeshtërisë, shijen 

e artistit. Kërkesat më të larta imponohen në cilësinë e lëndëve të para dhe të produkteve të gatshme 

për shkak të jetëgjatësisë së pamjaftueshme të këtyre produkteve. Ëmbëlsirat janë produkte që 

prishen dhe janë të paqëndrueshme në ruajtjen për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrës dhe 

lagështirës. 

Këshilla:  

Para përdorimit të vezëve, vezët duhet të pastrohen. Për realizimin e brumit të pandespanjës 

(petës) për ëmbëlsira vezët duhet të jenë të freskëta, vezët në ambient të ngrohtë janë më të mira 

për arsye të realizimit të fyerjes së pandispanjës (petës).  

Mielli për përgatitjen e pandispanjës (petës) duhet të sitet për shkak të glutenit, mielli duhet të 

jetë i cilësisë së lartë, mos të ketë lagështi. I preferuar është mielli i tipit 400. 

Pluhuri për pjekurinë është më mirë të bashkohet me miellin para përgatitjes së petës. 

Ovaleksi (produkt për fryrjen e petave) ku të gjithë përbërësit hidhen në një vend dhe tunden. 

Petat me qumësht janë më të ndjeshme dhe kanë afat më të shkurtër të qëndrueshmërisë. 

Pjekja: Gjatë procesit të pjekjes temperatura e furrës për pjekjen e petës bëhet si në recepturë, 

përgjatë pjekjes 10 minutat e parë nuk duhet të hapet furra për shkak se mund të hyjë ajri i ftohtë 

dhe pengon procesin e pjekjes. Për të ditur se a është pjekur peta duhet provuar me një shkop 

prej drurit se a është realizuar pjekja. Pas pjekjes së petës është mirë të mos prehet peta e nxehtë 

së paku 12 orë, por peta assesi nuk vendoset në frigorifer e nxehtë, për arsye se mund të marr 

aromë të produkteve që gjenden në frigorifer, si dhe mund të dëmtohet frigoriferi. 

Petat të cilat ngurtësohen mund ti zbusim me lëngje të ndryshme qoftë edhe të gazuara, qumësht, 

peta më afatgjatë mund të jetë nëse e spërkatim me shurup (sherbet). 
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Dekori për ëmbëlsira: ajka e ëmbël në ambient të nxehtë ka mundësi 

të mos tundet, ajka (shllagu) pluhur për realizimin e tij duhet të jetë uji 

i ftohtë, mundësisht nga frigoriferi, për të fituar atë që dëshirojmë.  

Përgatitja e ajkës pluhur (shllagut) bëhet në 100 ml ujë të ftohtë si dhe 

200 gr krem shllag pluhur, në ajkë (shllagun) e përgatitur mund t’i shtojmë ngjyra për ëmbëlsira 

sipas dëshirës. 

Brumi i sheqerit (marcipan, fondan), zbutja e brumit, sheqeri duhet të punohet me dorë, për 

t’hollimin e brumit, sheqerit i duhet amidoni (niseshte). 

Brumi shu (i zier) - Gjatë procesit të pjekjes furra nuk duhet të hapet, por edhe pas pjekjes duhet 

të lihet në furrë edhe për 10 minuta pas pjekjes. 
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4.1.1. Përgatitja e pajisjeve dhe mjeteve të punës për pandispanjë 

Mjetet e punës të cilat duhet të përdoren për përgatitjen e brumit pandispanjë janë: 

• Mikser elektrik; 

• Tepsia me madhësi të ndryshme; 

• Peshore për matjen e 

përbërësve; 

• Shpaklla dhe thika të ndryshme 

(metal ose plastike); 

• Lugë të gjellës të ndryshme 

(metali ose plastike); 

• Blinder elektrik për bluarjen e 

pemëve; 

• Tavolina për vendosjen e tortës; 

• Forma të ndryshme për dekorim. 
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4.2. Përbërësit për përgatitjen e ëmbëlsirave me pandespanjë 

Për përgatitjen e petës (pandespanjë) kemi mënyra të ndryshme të përgatitjes si ato të zakonshmet 

dhe ato me shtesë. 

Peta (pandespanjë) është një element kryesor që çdo gatues i ëmbëlsirave duhet të dijë ta bëjë.  

Bazat për përgatitjen e pandespanjës janë miell, qumësht, vezë, sheqer. 

Shtesat për pandespanjën janë pluhur për pjekurina (pecivë), çokollatë, gjalpë, kokos, arra, bajame, 

lajthi, kafe e zezë, mjaltë etj.  

Sheqer vanilja është aroma më e njohur për petën pandespanjë. 

Peta pandespanjë mund të përgatitet në një numër të pafund mënyrash për të krijuar komplementin 

perfekt për ëmbëlsira të ndryshme.  

 

     

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://77energy.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=53&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iniRU5uzLIWd0AW0zID4DA&ved=0CEMQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEVTBityrLZIIGGNHdhwjzk9a9drg
http://www.google.com/url?url=http://77energy.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=53&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iniRU5uzLIWd0AW0zID4DA&ved=0CEMQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEVTBityrLZIIGGNHdhwjzk9a9drg
http://www.google.com/url?url=http://diplomacia.dk/lajme/lajme/212/mjekesia-popullore-dhe-keshillat-e-mjekeve-ja-semundjet-qe-sherojne-vajrat-bimore.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=YcDHU4iII-fO4QTH54DoCg&ved=0CBgQ9QEwATjIBg&usg=AFQjCNGnw0tNfPmsFwDv4GiRxFOGYvlmOw
http://www.google.com/url?url=http://www.qysh.me/gatu/bajadera/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VoLbU-30LOnS4QSFyYCgCA&ved=0CDwQ9QEwEziYAg&usg=AFQjCNEWis0OZZWKTuiW4_2njH5wVZFx4g
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4.2.1. Analiza e recepturës së brumit pandespanjë 

Torte karamel (Pandespanjë pa pluhur për pjekje) me shtesa: 

Përbërësit për petën: 

• Sheqer 200 gr  

• Arra të bluara 100 gr 

• Miell 140 gr 

• Vezë 8 copë 

 

Përgatitja e pandespanjës: 

Para se të fillojmë me tundjen e vezëve përgatitet tepsia në formë rrethore me madhësi 23 cm, e 

lyejmë me gjalpë dhe e miellosim (bëjmë më miell), furrën e lëshojmë kur të filloni me tundjen e 

vezëve me qëllim që të kemi gati për brumin. 

Përgatitja e pandespanjës (petës): 

8 vezë ndahen e bardha nga e verdha, shtohet 100 gr sheqer me të bardhën, 100 gr me të verdhën, 

pastaj tunden ndaras me mikser elektrik deri sa ta fitojmë një shkumë të fortë, pas tundjes i 

bashkojmë të dy masat dhe i tundim edhe pak me mikser (tel dore). Ndërsa, në anën tjetër marrim 

miellin, arrat dhe i bashkojmë të dyja, këtë masë e hedhim në vezët e tundura ku prapë bëjmë 

tundjen me mikser dore deri sa të bëhet masa e një anshme. 

Brumin e përgatitur e hedhim në tepsi për pjekje. 

Pjekja bëhet në temperaturë 150 °C për afër 45 min. 

Dekor: Arra të përgjysmuara dhe çokollatë për zierje.  

Ndërkohë, deri sa ta pjekim, vazhdojmë përgatitjen e kremit. 
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Përgatitja e kremit:  

• 200 gr sheqer 

• 200 ml qumësht 

• 2 të verdhë të vezës 

• 5 qese sheqer vanilje 

• 15 gr gjalpë (margarinë) ose një lugë gjelle;              

• 200 gr arra të bluara  

• 400 ml ajkë e ëmbël (hoplla)  

 

Në një tenxhere digjet sheqeri deri sa të fitojmë ngjyrë ari, e marrim 

një enë tjetër e vendosim qumështin, gjalpin, sheqer vaniljen, dy të 

kuq të vezës të tundur, të gjitha këto duhet të zihen në avull, pastaj i 

qesim në sheqer të djegur, e përziejmë masën deri sa të fitojmë 

kremin. Sheqeri i djegur duhet të ftohet mirë. 

 

Ndërsa, në anën tjetër e tundim ajkën (hopllën) deri sa të formohet 

masa, pastaj ja kthejmë kremin, karamelen e fituar si dhe arrat. 

Mbushja bëhet brenda dhe jashtë. 

 

 

Petën e ftohur e prejmë në tri pjesë: 

  

 

 

Dekor: Arra të përgjysmuara dhe çokollatë për zierje. 
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Torte me çokollatë  

Përbërësit për pandespanjën (petën) me shtesa: 

• 6 vezë 

• 150 gr sheqer 

• 150 gr miell 

• 10 gr kakao (1 lugë gjelle)  

• 5 gr neskafe (1 lugë e mesme)  

• 1 qese sheqer vanilje  

 

Përgatitja: 

  

6 vezët dhe sheqerin e tundim me mikser elektrik 3-5 min. si të fitojmë 

një shkumë, i’a shtojmë miellin me kakao, neskafe dhe të gjitha së 

bashku, ngadalë duke i përzier me mikser dore (tel dore). E hedhim në 

tepsi 21 cm të lyer me gjalpë dhe të përmiellosur. 

Pjekja bëhet në temperaturë 150 °C për afër 25-30 min. 

Për kremin: 

• 300 gr çokollatë për zierje. 

• 300 ml ajkë e ëmbël (hoplla)           

 

Filli: 

300 ml ajkë (hoplla) i ziejmë së bashku me 300 gr çokollatë, këto 

zihen në avull. 

400 ml ajkë (hoplla) i tundim mirë deri sa të trashet, pastaj i’a 

shtojmë kremin të cilën e kemi zierë së bashku me çokollatën, 

çokollata e zier me ajkë duhet të jetë e ftohur.  

Prerja edhe mbushja e tortës   
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Fillimisht peta pandespanjë duhet të jetë së paku 12 orë e ftohur, 

asnjëherë petat mos i vendosni në frigorifer për tu ftohur, pasi mundet 

të marrë aromën e produkteve tjera si dhe mundet të dëmtohet 

frigoriferi.  

Petën pandespanjë e preni në tri pjesë, nëse peta është forcuar mundeni 

ta zbusni me pak shurup (sherbet), qumësht, pije me gaz, lëngje, por 

kini kujdes këto torte nuk mundemi ti ruajmë shumë pasi munden të 

myken shpejt 2-3 ditë. 

Nëse peta nuk është forcuar atëherë mundeni të bëni mbushjen, 400 ml 

ajkë të ëmbël tundeni mirë me mikser elektrik, atëherë i’a shtoni edhe 

gjysmën e çokollatës të cilën e shkrin me avull e cila është e ftohtë, bëni 

mbushjen sipas dëshirës, mundeni me shut, arra, lajthi etj. 

 

 

Dekori: Për dekorimin e tortës na duhet gjysma e kremit, e gjysmën 

tjetër e përgatitni me arra të bluara, përgjysmuara sipas dëshirës. 
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Tortë me vishnje 

 

Përbërësit për pandespanjën (petën): 

• 150 gr miell  

• 50 gr amidon (niseshte)  

• 1 qese sheqer vanilje; 

• 1 qese pluhur për pjekurina (pecivë)  

• 40 gr kakao (2 lugë gjelle)  

• 4 vezë  

• 150 gr sheqer  

• 60 ml ujë (4 lugë gjelle)  

 

Përgatitja për pandespanjën (petën) 

Me mikser elektrik tunden vezët së bashku me sheqerin si edhe ujin 

ne shpejtësi maksimale (të shpejtë) 2-3 min. Pastaj shtohet mielli 

së bashku me pluhurin për pjekje si edhe kakao duke i përzier me 

mikser dore (tel) ngadalë deri sa ta fitojmë një masë homogjene. 

Këtë masë e hedhim në tepsi 21 cm të cilën e lyejmë me gjalpë 

(margarinë) edhe e përmiellosim.  

 

Pjekja: Pjekja bëhet në temperaturë 150 °C për afër 25-30 min. 
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Për mbushjen e petës: 

• 500 gr vishnje   

• 250 ml ujë  

• 70 gr sheqer  

• 20 gr amidon (niseshte 2 lugë gjelle); 

• 50 gr sheqer  

 

Përgatitja e kremit: 

Qershitë apo vishnjat pastrohen, u hiqen farat dhe së bashku me sheqerin e ujin i ziejmë për 2-3 

min. Pastaj shtohet amidoni (niseshteja) si edhe 2 lugë ujë. Pas 1-2 min. zierje e largoni nga zjarri 

edhe i lini që të ftohen. Peta duhet të jetë e ftohur të ndahet në mes, shtresa e parë mbushet me 

vishnje apo qershi pastaj e mbulon me shtresën e dytë. 

 

Dekor: 

Për dekor nevojiten 500 ml ajkë (hoplla) tundet me mikser elektrik 

dhe e dekorojmë sipas dëshirës. 
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Tortë me brumë sheqeri (marcipan) 

 

Përbërësit për pandespanjën (petën) 

• 6 vezë  

• 60 gr miell (ose 6 lugë të gjellës miell)  

• 60 gr sheqer (ose 6 lugë të gjellës miell)  

• 100 ml ujë (ose gjysmë gotë të ujit)   

• 10 gr amidon (niseshte, 1 lugë të gjellës)  

• 1 qese pluhur për pjekje (pecivë); 

 

Përgatitja për pandespanjën (petën) 

Me mikser elektrik tunden vezët së bashku me sheqerin në shpejtësi maksimale 2-3 min. Pastaj 

shtohet uji, mielli, amidoni së bashku me pluhurin për pjekje (peciva), duke i përzier me mikser 

dore (tel) ngadalë deri sa ta fitojmë një masë homogjene. Këtë masë e hedhim në tepsi 23 cm të 

cilën e lyejmë me gjalpë (margarinë) edhe e përmiellosim.  

Pjekja: Pjekja bëhet në temperaturë 150 °C për afër 25-30 min. 

Përgatitja e kremit: 

• 5 vezë   

• 50 gr sheqer (ose 5 lugw tw gjellës sheqer)  

• 250 gr gjalpë (margarinë)  

• 1 pako kakao  

• 100 gr çokollatë për zierje   

• 100 ml ajkë e ëmbël (hoplla)  

Përgatitja e kremit: 

Kremi zihet në avull në një tenxhere hedhim gjalpën (margarinën), sheqerin, vezët e tundura pak, 

kakaon pas zierjes i shtojmë çokollatën si edhe ajkë. Pas ftohjes së petës, petën e prejmë në 3 pjesë. 

Mbushja bëhet me kremin e përgatitur. 
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Hapat për përgatitjen e brumit të sheqerit: 

 

 

Punimi i brumit të sheqerit (marcipanit) 

 

 

 

T’hollimi i brumit të sheqerit (marcipanit) 

 

 

 

Mbulimi i petës me brumin e sheqerit (marcipan) 

 

 

 

Rrafshimi i brumit të sheqerit (marcipanit) 

 

 

 

Përfundimi i brumit të sheqerit (marcipanit) 

 

 

Dekori: Për të dekoruar torte të cilën kemi përgatitur së pari tundim 200 ml ajkë (hoplla) për një 

shtresë të hollë pastaj mbulojmë me brumë sheqeri si në foto.  
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4.3. Përgatitja e kekut 

4.3.1. Kek me portokall 

Përbërësit për kekun me portokall: 

• 4 vezë 

• 200 gr sheqer  (1 gotë të ujit) 

• 200 ml qumësht (1 gotë të ujit) 

• 200 ml vaj (2 filxhanë të vegjël) 

• 1 qese pluhur për pjekurinë (bakin - pecivë) 

• 1 qese sheqer vanilje 

• 250 gr miell 

• 1 portokall 

 

Përgatitja: 

 

Me mikser elektrik tunden vezët dhe sheqeri mirë deri sa ta fitojmë një 

shkumë të fortë, pastaj i’a shtojmë qumështin, vajin, miellin në të cilin 

e kemi pluhurin për pjekje, lëvoren e portokallit si dhe gjysmën e lëngut 

të portokallit, edhe këto i përziejmë mirë e ngadalë që mos të na bjerë 

brumi. Brumin e qesim në tepsitë me formë të cilat duhet të lyhen me 

gjalpë edhe të përmiellosim. 

Pjekja: Pjekja e kekut me portokall bëhet në temperaturë 200 °C për  

45 minuta.  

 

Dekori: Për dekorimin e kekut mundemi ta dekorojmë me sheqer pluhur 

pas ftohjes, me çokollatë të shkrime etj.  
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4.3.2. Muffins me çokollatë 

Përbërësit: 

• 4 vezë   

• 200 gr sheqer (1 gotë të ujit)  

• 200 ml qumësht (1 gotë të ujit)  

• 200 vaj (2 filxhana të vegjël)  

• 1 pluhur për ëmbëlsira (pecivë)  

• 1 sheqer vanilje  

• 250 gr miell  

• 30 gr kakao (3 lugë gjelle)  

• 100 gr çokollatë për zierje   

               

Përgatitja e muffins 

Me mikser elektrik tunden vezët dhe sheqeri mirë deri 

sa ta fitojmë një shkumë të fortë, pastaj i’a shtojmë 

qumështin, vajin, miellin në të cilin e kemi pluhurin për 

pjekje (pecivën) edhe këto i përziejmë mirë e ngadalë 

që mos të bjerë brumi. Këtë brumë e qesim në bokalla, 

i mbushim tepsitë me forma të cilat duhet të lyhen me 

margarinë edhe të përmiellosim, pas mbushjes sipas 

dëshirës mundemi me i mbush me copëza çokollate, arra, lajthi.  

Pjekja: Pjekja e muffins me çokollatë bëhet në temperaturë 150 °C për 20 min. 

Dekori: Pas pjekjes si dhe të ftohta si pas dëshirës mund ti dekorojmë me sheqer pluhur, çokollatë 

për zierje, me shllagë të tundur, me marcipan etj. 
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4.3.3. Muffins me limon  

Përbërësit: 

• 3 vezë  

• 150 gr sheqer (ose 12 lugë të gjellës sheqer)   

• 100 ml (ose 12 lugë të gjellës vaj)  

• 250 gr miell (ose 18 lugë të gjellës miell)  

• 100 ml ujë (ose 12 lugë të gjellës ujë)  

• 1 limon lëvorja dhe lëngu  

• 1 qese pluhur për pjekje (pecivë)  

• 1 qese sheqer vanilje  

          

Përgatitja: 

Me mikser elektrik tunden vezët dhe sheqeri mirë deri sa të 

fitojmë në shkumë të fortë, pastaj i’a shtojmë ujin së bashku 

me lëngun e limonit, vajin, miellin në të cilin e kemi edhe 

lëvoren e limonit, pluhurin për pjekje (pecivën), sheqer 

vaniljen, edhe këto i përziejmë mirë e ngadalë që mos të bjerë 

brumi. Këtë brumë e qesim në bokalla, i mbushim tepsitë  me 

forma të cilat duhet të lyhen me gjalpë (margarinë) dhe të 

përmiellosim ose në forma prej letre për pjekje. 

 

Pjekja në 150 °C për 20 minuta. 

 

Dekori: Pas pjekjes, si dhe të ftohta sipas dëshirës, mund ti 

dekorojmë me sheqer pluhur, çokollatë për zierje ose me lëvore 

limoni. 

 

http://www.google.com/url?url=http://ballakumeelbasani.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=cb_HU_KNEc7R4QTruIHICQ&ved=0CBgQ9QEwATiABQ&usg=AFQjCNG3hJO5HqSb4Q-rpQXmUo2M7rhRew
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4.4. Përgatitja e ëmbëlsirave me brumë të zier (SHU) 

Përgatitja e brumit të zier (SHU) përgatitet me ujë, pak kripë, pak sheqer për shije dhe më shumë 

vezë. E veçanta e këtij brumi është se duhet të zihet në rregull në mënyrë që të marr sasinë e vezëve 

dhe krijohet një boshllëk gjatë pjekjes, për tu mbushur me krem reçel, çokollatë etj. 

4.4.1. Analiza e recepturës së brumit të zier (SHU) 

Analiza e recepturës për brumin e zier është shumë e rëndësishme se 

duhet të përdoret për punimin e këtij brumi. Veçoritë e këtij brumi janë 

se brumi është i zier, ka pak përbërës, pa fermentues për fryrjen e brumit 

dhe nevojiten shumë vezë për këtë brumë, gjatë zierjes nuk është e 

caktuar, punohet me lugë të drurët deri sa të shkëputet brumi nga luga, e 

shihni me sy.   

4.4.2. Përbërësit për brumin e zier (SHU) 

• 4 filxhan të kafes ujë dhe pak kripë  

• 2 filxhan të kafes vaj   

• 4 filxhan të kafes miell  

• 4 vezë  

• 10 gr niseshte ose një lugë gjelle  

Përgatitja e brumit:  

Në një tenxhere e qesim ujin, vajin si edhe pak kripë, deri sa të vlon 

pastaj ngadalë i’a hedhim miellin dhe e përziejmë mirë deri sa brumi 

të largohet nga luga. Pastaj në tavolinë të punës e qesim amidonin 

(niseshte), edhe aty e kthejmë brumin e tullumbave dhe e përziejmë 

mirë deri sa të merr krejt niseshtenë e lëmë të ftohet mirë. Pas ftohjes 

i’a qesim vezët një nga një dhe e përziejmë me dorë mirë, pastaj mbushim shpricin me brumin e 

përgatitur si në foto.  

Fërgimi i tullumbave në vaj të nxehtë, pas fërgimit tullumbat duhet ti hedhim në sherbet të ftohtë. 
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4.4.3. Pjekja e brumit të zier (SHU) 

Pjekjen mundemi ta bëjmë në dy mënyra edhe në tepsi dhe i pjekim në 

furrë ose në tenxhere me vaj. Në tepsi e lyejmë me vaj dhe e mbushim 

shpricin dhe një nga një i vendosim duke i’ a dhënë formën në madhësi 

sa të dëshironi , pas formës mundemi ti pjekim.  

Pjekja: 180C për 20min. Pas pjekjes furra nuk duhet të hapet për nja 5 

min. Pasi i kemi heq tullumbat mundemi me i vendos në sherbetin e 

ftohur. 

 

Për shurupin (sherbetin): 

• 1 litër ujë 

• 2 kg sheqer   

 

Një gjysmë limoni ose një gjysmë luge të vogël limontoz.  

Zierja e shurupit 5 min. prej pikës së vlimit dhe duhet të ftohet, se të dyja duhen të jenë të ftohta.  
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Princ krofnet 

Përbërësit për princ krofne 

• 4 filxhanë të kafes ujë 

• 2 filxhanë të kafes vaj  

• 4 filxhanë të kafes miell 

• 4 vezë 

• pak kripë 

Përgatitja e brumit: 

Në një tenxhere e vendosim ujin, vajin, kripën deri sa të vlojë, pastaj 

ngadalë i qesim miellin dhe e përziejmë mirë deri sa brumi të largohet 

nga luga. Pastaj në tavolinë të punës e hedhim një lugë të gjellës 

amidon (niseshte) dhe i përziejmë të dyja së bashku dhe i lini deri sa 

të ftohen mirë. Pas ftohjes i’a qesim vezët një nga një dhe e përziejmë 

me dorë mirë. Me anë të shpricit i vendosim në tepsi dhe i pjekim në 

temperaturë 150 °C për 30 min. Pas pjekjes duhet të ftohen mirë, 

prehen në mes dhe e bëjmë mbushjen. 

Përgatitja e kremit: 

• 1 litër ujë   

• 250 gr sheqer   

• 100 gr niseshte  

• 50 gr puding të vaniljes   

• 125 gr gjalpë (margarinë)  

• 100 ml ajkë (hoplla me sheqer)  

Ujë, sheqer dhe pastaj i’a shtojmë pudingun të cilën e kemi përzier së bashku me niseshtenë, të 

gjitha këto i ziejmë në temperaturë jo shumë të madhe dhe vazhdimisht duke i përzier me qëllim 

që mos të ngjitet. Kremi duhet të jetë i vakët, pastaj i’a shtojmë gjalpin (margarinën) pjesë-pjesë 

dhe e tundim me mikser elektrik deri sa të tundet mirë, pastaj i shtojmë edhe ajkën (hoplla) dhe e 

tundim me mikser elektrik, me këtë krem e bëjmë mbushjen e Princ krofneve.  
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4.4.4. Sheqerparet me kokos  

Përbërësit: 

• 125 gr gjalpë (margarinë) 

• 1 vezë e plotë dhe një vetëm të bardhë e vezës 

• 30 gr sheqer pluhur 

• 1 filxhan i kafes vaj 

• 30 gr kokos (3 lugë të gjellës) 

• 450 gr mill (3 gotë të ujit) 

• 5 gr pluhur për pjekje (1 lugë e mesme) 

• 1 qese sheqer vanilje 

Përgatitja: 

Me një enë të plastikës me mikser (tel dore) tundeni vezën dhe një të bardhë të vezës së bashku 

me sheqer pluhurin, pastaj i shtojmë vajin si dhe gjalpin e zbutur në ambient të ngrohtë, kokosin, 

këto së bashku i punojmë me dorë duke i shtuar edhe miellin së bashku me pluhurin për pjekje 

(pecivën) deri sa të fitojmë masën të cilën e dëshirojmë. Në tepsi të thellë të lyer me pak vaj i 

renditim format të cilat i kemi përgatitur por nuk i vendosim afër njëra tjetrës për arsye se brumi 

fryhet dy herë, një herë në pjekje pastaj kur ti hidhet shurupi (sherbeti). 

Përbërësit për shurupin:  

• 3 gota të ujit sheqer   

• 3 gota ujit   

• Limon ¼ (një e katërta) 

Vlimi i shurupit (sherbetit) 5 minuta nga pika e vlimit edhe e 

largoni nga shporeti (gjatë zierjes sherbeti nuk mbulohet). Pas pjekjes së sheqerpareve si edhe 

shurupin e zier i’a kthejmë sheqerpareve të dyja të nxehta.   

Pjekja: sheqerparet me kokos pjekën në temperaturë 150 °C për 20 minuta. 

Dekori: Sipas dëshirës mundemi ti dekorojmë me kokos mbi, me arra të bluara, lajthi si dhe fëstëk.  
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4.4.5. Sheqerpare me arra 

Përbërësit:  

• 2 vezë  

• 200 gr sheqer   

• 400 gr miell (gota të ujit)  

• 70 gr gjalpë (margarinë)  

• 1 filxhan të vogël vaj   

• 1 lugë të vogël, sodë bikarbon (sodë buke) 

• 1 lugë e vogël pluhur për ëmbëlsira (pecivë) 

Shurupi (sherbeti): 

• 1 litër ujë  

• 800 gr sheqer   

• zierja 10 min. prej pikës së vlimit  

• gjatë zierjes sherbeti nuk mbulohet  

 

Përgatitja: 

Në një enë plastike vendosen vezët me sheqer dhe tunden me mikser dore (tel), pastaj gjalpi i 

shkrirë si dhe vaji përzihen mirë ndërsa në anën tjetër në një enë përzihet mielli, soda, pluhuri për 

pjekje (peciva) e përzier mirë. Në vezët e tundura si dhe gjalpin fillojmë duke e kthyer miellin nga 

pak dhe e përziejmë me lugë, kështu vazhdojmë deri sa të bëhet brumi jo i fortë, pasi që brumi i 

sheqerpareve është formuar dhe nuk duhet të ngjeshët shumë, duhet të jetë i butë.     

 

Dekori: Sipas dëshirës mundemi ti dekorojmë përmbi me arra të përgjysmuara.  

 

Pjekja: Pas pjekjes së sheqerpareve 150 °C, 20 min. si dhe shurupin e zier, i’a kthejmë 

sheqerpareve, ku të dyja duhet të jenë të nxehta. 

 

 

 

https://www.google.com/url?url=https://www.njoftime.co/en/life-style/guzhina/embelsira/kek-biskota/sheqerpare-speciale-813.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FLEjVdGvEMS4OIWUgagG&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHg6GJhGqXpjfspCvSxQDHnQ4dcwA
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Brumë i shkriftë   

Brumi i shkriftë është një nga përgatitjet bazë më të njohura dhe të 

përdorura, falë realizimit të lehtë dhe të shpejtë. Është shumë i përdorur 

në pastiçeri-ëmbëltore për tu përgatitur biskota të ndryshme megjithatë 

duhet pasur kujdes në përgatitjen e tij në mënyrë që të dalin sa më 

kompakt dhe të jetë relativisht i lehtë për tu punuar. 

 

Analiza e recepturës së brumit të shkriftë  

Përbërësit bazë për përgatitjen e brumit të shkriftë (për 1 kg brumë): 

• 500 gr miell  

• 250 gr gjalpë (margarinë) i ftohtë, i prerë në pjesë të vogla  

• 4 të verdhët e vezëve  

• 1 qese sheqer vanilje  

• 200 gr sheqer pluhur  

• Lëvorja e një limonit e gërryer.  

Përgatitja: 

Përgatitja e brumit të shkriftë: vendosim miellin, pak kripw, gjalpin (margarinën) e sapo nxjerrë 

nga frigoriferi (pra akoma të ftohtë ), në një mikser për ti grirë të gjithë përbërësit bashkë deri sa 

të copëtohen imtësisht, masën e më sipërme e vendosim në tavolinën e punës, hapim një vrimë në 

mes në të cilën hedhim të verdhat e vezëve, sheqer pluhurin, vanilje dhe lëvoren e limonit të grirë 

dhe i bashkojmë të gjitha së bashku sa më shpejtë deri sa të formojmë një brumë kompakt dhe 

mjaftueshëm elastik. 

Formojmë prej brumit një top të madh, e mbulojmë me letër kuzhine dhe e vendosim në frigorifer 

për të paktën gjysmë ore. Pasi të kaloj kjo kohë, brumi i shkriftë do të jetë i gatshëm për t’u 

përdorur në recetat e ndryshme. 

Këshillë: Për një brumë të shkriftë akoma më të mirë, mund të përdoret mielli pa gliten i cili e bën 

brumin më elastik dhe nuk lejon që ai të thërrmohet gjatë punimit. Por nëse edhe kjo e fundit 

ndodhë, mjafton ti shtojmë brumit pak ujë të ftohtë ose gjysmë të bardhë të vezës për të bërë më 

kompakt. 
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Keksa nga brumi i shkriftë  

Përbërësit: 

• 3 lugë të gjellës qumësht  

• 200 gr margarinë  

• 3 lugë të gjellës sheqer  

• 1 qese kokos  

• 1 qese pluhur për pjekurina (pecivë)  

• Sipas nevojës miell  

• 100 gr sheqer pluhur  

Përgatitja: 

Në një tenxhere vendosim qumështin, sheqerin, gjalpin (margarinën) 

deri sa të shkrihen, pastaj e qesim kokosin si edhe miellin së bashku 

me pecivën deri sa ta fitojmë një brumë jo shumë të fortë. Këtë brumë 

e t’hollojmë dhe nga ky brumë nxjerrim forma të ndryshme. Tepsinë 

e lyejmë me vaj pastaj shtrudllet e përgatitura i palosim në tepsi. Këto 

mundemi ti punojmë edhe me miell integral. 

Pjekja e keksave me brumë të shkriftë 

Brumi i shkriftë pjekët në temperaturë prej 190 °C për 15-20 min.  

Dekori: Pas pjekjes shtrudllet i përmiellosim me sheqer pluhur.                                                                                                                
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Shtrudlle me xhem 

 

Përbërësit: 

• 150 mil (2 filxhanë të kafes) me ujë valë  

• 4 filxhanë të kafes vaj;  

• 400 gr miell; 

• 2 pluhur për pjekurina (pecivë); 

• 100 gr sheqer pluhur; 

• xhem sipas nevojës.  

Përgatitja: 

Në  një enë  plastike vendosim miellin së bashku me 2 peciva. Në një  tenxhere vendosim 2 filxhanë 

të kafes ujë dhe i vlojmë, largojmë nga shporeti dhe i’a kthejmë 4 filxhanë të kafes vaj. Këtë masë 

e hedhim në miell, e përziejmë mirë deri sa ta fitojmë një brumë. Këtë brumë e t’hollojmë sa më 

hollë edhe e ndajmë në shirita, me gjerësi 3 cm dhe gjatësi 8 cm i vendosim me lugë të vogël nga 

pak xhem, edhe i palosim në formë të shtrudllës, mundemi edhe në forma tjera. Tepsinë e lyejmë 

me margarinë apo vaj pastaj shtrudllet e përgatitura i palosim në tepsi. 

Pjekja: Në temperaturë prej 190 °C për 20 minuta. 

Dekori: Pas pjekjes shtrudllet i përmiellosim me sheqer pluhur sa të jenë të nxehta pasi kur të 

ftohen nuk e marrin sheqerin.                                                                                                               
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Biskota integrale: 

• 2 vezë  

• 1 gotë gjalpë (margarinë)  

• 1 gotë sheqer   

• 2 gota miell  

• 1 gotë miell tërshërë (miell integral)  

• 1 pluhur për pjekurinë (pecivë)  

• 1 sheqer vanilje  

• 100 gr çokollatë për zierje   

• 1 lugë kanellë (lugë e mesme)  

• 1 lugë mjaltë (lugë e mesme)  

• pak kripë 

 

Përgatitja: 

Në një enë plastike shtojmë gjalpin e zbutur, gjalpi duhet të jetë në 

temperaturë të dhomës, pastaj sheqerin, vezët dhe të gjithë përbërësit 

tjerë i përziejmë deri sa të formohet një masë homogjene dhe në fund 

shtojmë çokollatën e grimcuar.  

T’hollojmë brumin 2.5 cm dhe sipas dëshirës i jepet forma. 

Pjekja: bëhet në një tepsi të rrafshët, e lyer ose me letër për pjekje në 

temperaturë 180 °C afër 10-15 minuta.  

 

 

 

 

 

 



 72 
 

4.5. Pjekja e ëmbëlsirave 

Pjekja dhe përgatitja e ëmbëlsirave është gjithnjë një proces sa i 

bukur aq edhe i komplikuar. Rastet kur receta juaj e preferuar edhe 

pse keni ndjekur udhëzimet hap pas hapi nuk del siç duhet me 

siguri janë të shumta. 

Sidomos tek ëmbëlsirat, janë shumë të vlefshme për balancimin e duhur të tyre. Poshtë ju tregojmë 

disa mënyra dhe këshilla se si të evitoni problemet më të zakonshme tek gatimi i ëmbëlsirave. 

4.5.1. Pjekja kur brumi i kekut është shumë i fortë 

Nëse keku apo torta juaj është më i FORTË se duhet atëherë problemi qëndron tek punimi i brumit. 

Më saktësisht, tek përzierja e përbërësve me njëri tjetrin dhe rrahja e gjalpit apo vezëve. Gjalpi 

duhet që gjithnjë të trazohet mirë që në fillim të përgatitjes së recetës. Në këtë mënyrë do t’i japë 

kekut tuaj një butësi të pambuktë. Për ta arritur sa më mirë këtë sigurohuni që gjalpi të jetë paksa 

i butë përpara se ta rrihni. 

4.5.2. Fryrja e ëmbëlsirave 

Nëse në fund të recetës keku juaj shfryhet dhe ngjan si një petë e 

hollë atëherë me siguri keni bërë një nga gabimet e mëposhtme. 

Kur përzieni shumë miellin do të dëmtoni edhe proteina që 

ndodhen në të siç është gluteni. 

Kjo do bëjë që përbërësit e tjerë të mos veprojnë siç duhet në 

raport me miellin duke ju dhënë një brumë të ngjeshur. 

Sigurohuni që gjithnjë të shtoni majanë e ëmbëlsirave për fryrje aq sa ju udhëzon receta. 

Shtoni vezët dhe lëngjet e tjera që përmban receta duke mbajtur parasysh që i përzieni mirë pa i 

lejuar të trashen shumë. 

Pasi një brumë shumë i trashë është i rëndë dhe për pasojë do të keni një pandespanjë shumë të 

hollë. 

Një hap tjetër i rëndësishëm është edhe ngrohja e furrës para se ta piqni brumin e kekut. 
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Sigurohuni ta fusni brumin sa më shpejt në furrë pasi ta keni përgatitur. 

4.5.3. Përse peta ka krijuar të çara në sipërfaqe? 

Kur hidhni më shumë pluhur për pjekje (pecivë) nga sa është rekomanduar edhe efekti i saj do të 

jetë shumë më i madh. 

Kjo do t’a bëjë kekun tuaj të fryrë dhe të çarë në të gjithë sipërfaqen e tij. 

Për të evituar këtë sigurohuni që masat në recetë të jenë gjithnjë në masat e duhura. 

E rëndësishme është që keku juaj të qëndrojë në formën e parashikuar në recetë pasi në  të kundërt 

pjekja do të jetë e keqe. 

Nëse keku çahet kjo do të shkaktojë pjekjen e tij më shumë në disa zona dhe do ta lërë pa pjekur 

në zona të tjera. 

Gjithashtu, i gjithë brumi do të jetë i thatë e i fortë. 

4.5.4. Përse ju shfryhet gjithnjë pandespanja (peta) në mes 

Nëse torta apo keku juaj shfryhet gjithnjë në mes duke krijuar një gropë kjo do të thotë që jeni 

treguar të paduruar. 

Për të evituar shfryrjen, ju këshillojmë të mos e hapni furrën asnjëherë gjatë kohës që ëmbëlsira 

po piqet. 

Kjo pasi temperatura e nxehtë e furrës fryn dhe rrit volumin e brumit. 

Kur dera e furrës hapet kjo temperaturë bie duke shfryrë edhe kekun. 

Ju mund ta kontrolloni nëse është bërë vetëm në 10 minutat e fundit të pjekjes dhe të balanconi 

kohës e përgatitjes. 

4.5.5. Ëmbëlsira kur është shumë e thatë 

Nëse e keni pjekur më shumë seç duhet tortën apo kekun që po përgatisni keni vetëm disa mundësi 

për ta rregulluar. 

Ju mund të zgjidhni ta spërkasni kekun me ndonjë shurup apo pak sherbet për ta zbutur pak. 



 74 
 

Një mënyrë tjetër është prerja e kekut në dy pjesë të mëdha horizontalisht dhe mbushja e dy pjesëve 

me krem. 

Më pas mund t’i bashkoni si tek procesi i përgatitjes së një torte. 

Shtojini fruta apo shërbejeni me një ushqim tjetër shoqërues si akullorja. 

4.5.6. Ëmbëlsirat kur nuk janë të pjekura brenda 

Tortat e mëdha kryesisht me përbërje frutash apo karotash kanë tendencën të piqen nga jashtë, por 

jo në brendësi. 

Zakonisht në recetë jepet saktësisht mënyra dhe temperatura e pjekjes ndaj ndiqeni atë me 

përpikëri. 

Gjithnjë para se ta nxirrni tortën apo kekun nga furra kontrolloni nëse është gatuar duke përdorur 

një shkop apo thikë të hollë. 

Vendoseni shkopin në qendër të kekut dhe nëse del me lehtësi pa aromë brumi keku është gati. 
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4.6.  Llojet e dekorit të ëmbëlsirave 

Një torte e blerë në një dyqan është një produkt i konsumit, ndërsa dekorimi i saj është rezultat i 

krijimtarisë. Një torte e shijshme dhe e dekoruar mirë është personazhi kryesor i festës së fëmijëve, 

i dasmës apo i ditëlindjes. Prandaj, përgatitja e dekorit luan një rol shumë të rëndësishëm tek 

ëmbëlsirat. 

Kemi dekore të ndryshme me produkte të ndryshme nga çokollata për zierje, ajka e ëmbël (hoplla 

e ëmbël), brumë sheqeri (marcipani) e shumë përbërës të tjerë.  

 

4.6.1. Dekori me çokollatë për zierje 

 

 

 

 

 

Kemi lloje të ndryshme të dekorit me çokollatë për zierje: për 

dekorimin si në foton e parë çokollata duhet të jetë e shkrirë në 

avull dhe pa shtesa të tjera. 

 

 

 

Për mbulimin e tortave si në foton e dytë, çokollata duhet të 

zihet në avull sipas recepturës, hoplla e ëmbël me çokollatë, por 

mundemi edhe me shtesa si p.sh. me gjalpë (margarinë), vaj. 
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4.6.2. Dekori me ajkë të ëmbël (hoplla) 

Ky lloj i dekorit bëhet me ajkë të ëmbël (hoplla) e cila është e 

lëngshme dhe nuk i shtohet sheqer pasi është e ëmbël, por kemi 

edhe shllag pluhur i cili duhet të tundet me qumësht apo edhe me 

ujë dhe mundeni me i përdor shtesa p.sh. ngjyra për ëmbëlsira, 

çokollatë për zierje etj. 

 

 

 

4.6.3. Dekori me brumë sheqer (Marcipan) 

Brumë sheqeri është brumë i cili kërkon shumë  kujdes  gjatë 

përpunimit të tij, pasi është shumë i ndijshëm sidomos ai me 

ngjyrë të bardhë. Gjatë t’hollimit nuk duhet të shtypet shumë me 

t’hollues por të t’hollohet me masë të caktuar. Ky lloj brumi 

ekziston me ngjyra të ndryshme, por edhe mundet ti shtojmë  

ngjyra sipas dëshirës. Pas hapjes të marcipanit sasia e cila mbetet 

pa u përdorur gjithmonë duhet ta ruajmë në një kuti të mbyllur 

mirë ose në qese të najlonit të mbyllet mirë për mos depërtimin e 

ajrit në të sepse mund të forcohet dhe nuk mund të punohet me të. 
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MODULI 5: 

PËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE      

ME PETA 
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5. PARAPËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE ME PETA BAKLLAVAT    

Bakllava është një ëmbëlsirë më e njohur dhe 

me shije në shumë vende. Bakllavaja është 

njëra nga ëmbëlsirat tradicionale në kuzhinat 

tona. Ndonëse bakllava ka një prejardhje turke, 

përgatitja e saj është një trashëgimi e vogël që 

përcillet gjeneratë pas gjenerate edhe tek ne. 

Ka disa mënyra të përgatitjes së bakllavasë, në 

formën e renditjes së petave apo edhe të përmbajtjes. Për të përgatitur bakllava së pari duhet 

përgatitur brumin, brumi është i përbërë nga vezët, vaji dhe mielli. Bazë për bakllava është amidoni 

(niseshteja), për mbushjen e bakllavave mundemi të përdoren fëstëkë, arra ose lajthi të copëtuara 

dhe që ëmbëlsohet me sherbet pasi të piqet.  

5.1. Përbërësit për përgatitjen e ëmbëlsirave me pata 

Në pastiçeri si lëndë të para përdoren: mielli, sheqeri, qumështi, gjalpi, ajka, vezët si dhe produkte 

të shijes dhe zbukurimit, arra, bajame, lajthi, fëstëkë, kokos etj. Për shtrirjen e petave (t’hollimin) 

përdoret amidoni (niseshteja). 

Për aromë përdoren: vanilja, kanella, karafili, lëkura e limonit, fruta të ndryshëm etj. 

                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.gazetarepublika.al/category/shendet/page/154/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OXMFVMnUL8TbarXSgrgK&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHscYW6Pq3iJjIArB4jiawR2QWqyw
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Këshilla 

Brumi i bakllavasë mund të bëhet edhe më i shkriftë vetëm me të verdhën e vezës: gjithmonë 

sipas recepturës. 

Pjekja e bakllavasë është shumë e rëndësishme dhe duhet të dimë të bëjmë pjekjen në bazë të 

sasisë së petave. Pjekja e bakllavasë mund të bëhet në shporet elektrik, në shporet me dru, në 

furra të bukëpjekësve, në pajisje të ndryshme shtëpiake etj. 

Shurupi (sherbeti) i cili ka më shumë sheqer se ujë duhet të zihet 10 minuta nga pika e vëllimit, 

sherbeti i cili ka sa sheqer, sa ujë duhet të zihet afërsisht 25 minuta nga pika e vëllimit, sherbeti 

i cili ka më shumë ujë se sheqer duhet të zihet 30 minuta nga pika e vëllimit. 

Sherbeti gjatë procesit të zierjes nuk duhet të mbulohet sepse avullohet dhe avulli krijon prapë 

ujë dhe nuk bëhet zierja tamam. 

Limoni në sherbetin e bakllavasë vendoset edhe për aromë të mirë edhe pengon sheqerosjen e 

bakllavasë. 

Pas hedhjes së sherbetit në bakllava nuk duhet të hapet së paku 24 orë bakllava nëse dëshirojmë 

që bakllava të jetë e mirë. 

Bakllava, të cilën pas hedhjes së sherbetit e mbuloni, do të jetë e zbutur, nëse doni që bakllava 

të jetë më e forcuar atëherë mos e mbuloni. 

Bakllavat me petë të gatuar dhe e thatë në ambient të ngrohtë, pjekja bëhet më shpejtë se 

bakllavat të cilat janë me petë të sapo gatuara. 
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5.2. Përzgjedhja e mjeteve të punës për përgatitjen e ëmbëlsirave me peta 

bakllave 

Për përgatitjen e ëmbëlsirave me peta bakllave është e nevojshme të merren disa mjete si tenxhere 

inoksi me fund sferik ose tas porcelani, tel për rrahjen e vezëve, lugë, enë qelqi dhe plastike të 

thella, tepsia me dimensione të ndryshme, thika për prerje, t’holluese, mikser për rrahjen e vezëve, 

etj. 
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5.3. Pesha e disa produkteve në gram me masa 

Tek bakllavat është e domosdoshme që lënda e parë të hidhet me peshë për çdo prodhim, pasi 

hedhja me hamendje nuk realizon prodhimin e dëshiruar. 

Për ndihmë është tabela e dhënë më poshtë e disa produkteve ushqimore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotë, filxhan, lugë, , peshore, etj. 
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5.4. Analiza e recepturës për bakllava  

 

Përbërësit për brumin: 

• 7 të verdha të vezë  + 1 vezë e plotë; 

• 1 filxhan kafe qumësht;  

• 1 filxhan kafe vaj;  

• 1 qese pluhur për pjekurina; 

• 1 majë luge të kafes kripë; 

• 1 lugë gjelle ufëll; 

• gjysmë gote amidon (niseshte); 

• Amidon (niseshte për të hapur petët); 

• 500gr gjalpë gjalpë (margarinë ) të shkrirë. 

  Sherbeti 

 

• 1.500 gr sheqer 

• 1 litër ujë ½ e limonit  

  

Përgatitja 

Në një enë plastike tundemi vezët pastaj i’a shtojmë të gjithë përbërësit tjerë si në recetë dhe e 

bëjmë një brumë elastik. 

E mbulojmë me një pecetë pambuku ose folje najloni dhe e lëmë në ambient të ngrohtë.  
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Bëjmë gati vendin e punës. Presim brumin në toptha, i mbajmë 

topthat e mbuluar. 

 

 

 

Ndarja e kuleçve. 

       

 

 

 

Nga këta topa të vegjël duhet të ’thellohen nga 10, duke i spërkatur 

me amidon (niseshte). Petët e bakllavasë duhen hapur në një 

ambient të ngrohtë. 

 

 

Në petat e t’’ holluara bëjmë mbushjen me arra të grimcuara, 

mundemi ti shtojmë kokos, keksa të bluar etj. 

 

 

 

Presim bakllavanë dhe i hedhim sipër gjalpin të cilin e kemi shkrirë 

më parë. 
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Pjekja: pjekim në 180 °C, për rreth 15 minuta, sa të fillojë yndyra të 

zihet në sipërfaqe dhe peta të marrë ngjyrë të artë. 

 

 

Kur peta merr ngjyrën e artë e ulim temperaturën në 100 °C dhe vazhdojmë pjekjen edhe për 60  

minuta,. gjithmonë duke e parë me sy. 

 

Para pjekjes përfundimtare, herë pas here i kontrollojmë petët në mes, për t'u siguruar në pjekjen 

e plotë. E lëmë bakllavanë të ftohet..  

 

Vendosim ujin dhe sheqerin të ziejë dhe e lëmë në zjarr 15 minuta nga 

pika e vlimit.  

 

 

Sherbetin e nxehtë e hedhim mbi bakllavën e ftohtë. Bakllava nuk  të 

hapet së paku për një ditë. 

             

 

 

Dekorimi i bakllavës 
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Bakllava e shpejtë 

 

 

 

 

 

Përbërësit: 

• Sipas nevojës miell 

• 4 të verdhat e vezës; 

• 1 gotë të ujit vaj; 

• 1 gotë të ujit qumësht; 

• 1 pluhur për pjekurinë (pecivë); 

• pak kripë, pak sheqer;   

• 500gr arra të grimcuara; 

• 250gr gjalpë (margarinë, ) 

• Amidon (niseshte) sipas nevojës 

 

Përgatitja e brumit: 

Pasi punohet mirë brumi, lihet të pushojë për pak dhe e ndajmë në 60 kuleç të vegjël. I mbulojmë 

me një pecetë të pambuktë afër 10-15 minuta. 

 

 

 

 

             Përgatitja e brumit                                           Ndarja e kuleçve  
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T’hollimi i petave me amidon (niseshte). 

 

 

 

 

 

 

Bëjmë mbushjen e bakllavës me arra të thërrmuara. 

 

 

 

 

E premë bakllavën sipas dëshirës. 
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E shpërndajmë mbi të tërë gjalpin e mbetur.        

 

Pjekja: e bakllavës bëhet gjithmonë sipas recepturës. Kjo 

bakllavë pjekët në këtë temperaturë 150 °C për 10-15 minuta. 

deri sa të skuqet pastaj në 100 °C edhe 60 minuta.    

 

 

 

 

 

Për shurupin (sherbetin) duhen: 

• 5 gota ujë; 

• 7 gota sheqer  

• 1 qese sheqer vanilje;  

• gjysma e limonit; 

Zierja e shurupit: 10 minuta prej pikës së vlimit.                  
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Bakllava në formë roleje  

 

Përbërësit për brumin: 

 

• 4 të verdhë të vezës dhe një vezë e plotë; 

• 1 gotë ujit vaj; 

• 1 gotë ujit jogurt (ose kos); 

• 1 pluhur për pjekurina; 

• Amidon (niseshte) sipas nevojës; 

• Pak kripë. 

 

Për mbushjen: 

• 100 gr keksa të bluar; 

• 300 gr arra të grimcuara; 

• 100 gr kokos; 

• 350 gr margarinë për lyerje. 

 

Për sherbetin: 

• 1.500ml ujë; 

• 1 kg sheqer; 

• Gjysmë limoni. 
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Përgatitja: 

Në një enë plastike tundni vezët pastaj i’a shtojmë të gjithë përbërësit tjerë si në recetë edhe e 

bëjmë një brumë elastik. 

E mbulojmë me një pecetë pambuku ose folje najloni dhe e lëmë  në ambient të ngrohtë.  

 

 

 

 

 

Bëjmë gati vendin e punës. Presim brumin në toptha, i mbajmë topthat e mbuluar. 

 

 

 

 

  

Nga ky brumë ndahen 58 kuleç të vegjël 
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T’hollohen nga dy kuleç së bashku me amidon (niseshte) dhe bëhet 

mbushja në t’hollues, mbështjelljet dhe rrudhet dhe vendose në tepsi. 

 

 

 

E shkrijmë gjalpin (margarinën) dhe e hedhim mbi bakllavën e gatuar 

 

 

Pjekja në furrë me nxehtësi 170 °C për 50-55 minuta derisa të piqet mirë bakllava. 

 

Shurupi (sherbeti): Përgatisim duke zier ujin, sheqerin dhe lëngun e 

limonit për rreth 30 minuta. Pasi të ketë vluar shurupi i ndalet 

temperatura dhe mund ti shtojmë një filxhan të vogël të ftohtë për mos 

sheqerosjen e bakllavës. 

 

Pasi të vlojë shurupi (sherbeti), bakllava duhet të jetë e ftohtë, shurupi i nxehtë (jo duke vluar). 

Këshillë: Pas vluarjes së shurupit mund ta provoni shurupin sikurse amviset në bazë të vendosjes 

së disa pikave të shurupit në thua, nëse nuk rrëshqet nga thoni atëherë shurupi është i gatshëm. 

 

Dekorimi me arra  
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Bakllava me peta të gatshme 

Përbërësit: 

• 1 pako peta të gatshme. 

 

Për mbushjen: 

• 100 gr plazma keksa të bluar; 

• Arra të grimcuara sipas dëshirës; 

• 100 gr kokos; 

• 125 gr margarinë për lyerje. 

 

Për sherbetin: 

• 4 gota sheqer 

• 3 gota ujë 

 

Përgatitja: 

Të gjitha i hedh në një enë sipas dëshirës dhe i përziejmë. 

Pastaj e marrim nga një petë e shtrijmë, ja qesim pak harç dhe e bëjmë rrotull me t’hollues të hollë 

dhe pastaj i kapim të dy anët e t’hollueses deri sa të bëhet në formë (të rrudhët), e heqim ngadalë 

prej t’hollueses dhe pastaj e premë në copa. 

E shkrijmë gjysmë margarine dhe i lyejmë copat dhe e pjekim. 

Pjekja në furrë me nxehtësi 170 °C për 50-55 minuta deri të piqet mirë. 

Shurupi (sherbeti): Përgatisim duke zier ujin, sheqerin dhe lëngun e limonit për rreth 10 minuta 

pas pikës së vlimit dhe pasi të bëhet i vakët i’a hedhim bakllavës së sapo dalë nga furra. 
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MODULI 6: 

PËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE ME 

BRUMË ME MAJA DHE TË 

FLETËZUAR 
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6. PËRGATITJA E ËMBËLSIRAVE ME BRUMË ME MAJA DHE TË 

FLETËZUAR 

Në zënien e brumit ka rëndësi sasia e majasë në të, sa më e freskët të jetë maja (kfasaci) aq më pak 

maja mund ti hidhet në brumë dhe vjen shumë mirë, sa më bajate të jetë, aq më shumë hidhet dhe 

brumi nuk ka cilësi të lartë. Në disa prodhime me maja, përveç miellit, majasë e kripës u hidhen 

dhe vezë, gjalpë e sheqer. Këto të fundit pengojnë deri diku ardhjen e brumit, prandaj duhet të 

hidhen me masë të caktuar, e jo me hamendje. Pasi zihet brumi me miell, ujë, kripë e maja, 

mbulohet në një vend të ngrohtë që të vijë. Temperatura më e mirë për ardhjen e brumit është 28-

320 °C. Nën këtë temperaturë brumi nuk vjen ose vjen pak dhe merr aromë jo të mirë, mbi këtë 

temperaturë brumi nuk vjen, thartohet dhe nuk duhet të gatuhet pasi prodhimi nuk vjen. 

6.1. Përbërësit për gatimin e brumit me maja dhe të fletëzuar 

Në pastiçeri si lëndë të para përdoren: mielli, sheqeri, kripa, qumështi, gjalpi, ajka, vezët, mjaltë, 

reçele të ndryshme, nutella, marmelata si dhe zbukurimet e si arra,, bajame, folje najlon, letër 

kuzhine etj. Për aromë përdoren: vanilja, kanella, karafili, lëkura e limonit etj. 
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Këshilla: 

Sa më i freskët të jetë maja, aq më shpejt vjen brumi. 

Që të shpejtohet ardhja, hidhet pak sheqer. 

Për përgatitjen e prodhimeve me maja, brumi gjatë ardhjes duhet të përzihet 2-3 herë, që të 

shkriftohet më mirë.  

Brumi i fletëzuar mund të gatuhet në dy mënyra: të ëmbël dhe të njelmët, brumi i ëmbël 

dekorohet me makë, çokollatë, sheqer pluhur, si dhe shtesa të tjera. Ndërsa, brumi i njelmët 

dekorohet me susam si dhe fara të ndryshme. 

Brumin e gatuar dhe të mbushur, nëse dëshironi, mundeni me i vendos në frigorifer me ngrirje 

të thellë, kur të ju nevojiten mundësi me nxjerr nga frigoriferi dhe i leni 30 minuta, pastaj i pjekni 

në temperaturë, si në recepturë. 
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6.1.1. Përzgjedhja e mjeteve të punës për brumë me maja dhe të fletëzuar  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Pesha e disa produkteve në gram me masa 
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6.2. Përgatitja e ëmbëlsirave me brumë të fletëzuar  

6.2.1. Përgatitja e kifleve me eurokrem 

Përbërësit për brumin:: 

• 3  copë vezë; 

• 200 ml qumësht;  

• 100 ml ujë; 

• 2 lugë të gjellës vajl 

• Maja të bukës (kfasac ) 1 lugë të e gjellës;  

• Sheqer 2 lugë të të gjellës; 

• Kripë, 1 lugë të vogël;  

• Miell sipas nevojës për këtë masë të përbërësve, eurokrem, xhem 

sipas formave të cilat e kemi mbushjen.  

Përgatitja: 

Përgatitja e majasë: Në një filxhan të çajit qesim pak qumësht të ,vakët, 

një lugë sheqer si dhe majanë e bukës  (kfasacin)  dhe një lugë miell, 

këtë masë e lëmë pak që të vijë. 

Përgatitja e brumit:  Në një enë plastike vendosim vezët, pastaj qumështin me ujin të cili duhet të 

me qenë i ,vakët, kripën, vajin  si dhe sheqerin, të cilët na kanë mbetur. Pasi të ketë ardhur brumi 

të cilin e kemi përgatitë më parë në filxhan e kthejmë të gjithin në enë edhe e përziejmë, këtu e 

hedhim miellin sipas nevojës edhe e bëjmë një brumë. Këtë brumë e lëmë të vij në një vend të 

ngrohtë. Pas ardhjes së brumit, i ndajmë në kuleç me masë sipas formave që dëshirojmë, i mbushim 

me eurokrem apo xhem. P Pasi ti jepet forma kifleve, i vendosim në tepsi të cilën e lyejmë me pak 

vaj,  nëse kiflet janë mbushur me eurokrem, xhem,  këto në pjesën e  përmbi mundemi t’i lyejmë 

me mak,  ndërsa kiflet e zbrazëta në pjesën e sipërme mundemi  përmbi t’i bëjmë me susam. Pasi 

i kemi vendos në  tepsi, kiflet duhet të vijnë edhe një herë.  Para 

se t’i vendosim në furrë për pjekje, kiflet lyhen me pak qumësht,  

vaj si edhe pak sheqer ose me të verdhën e vezës.  

Pjekja: Bëhet në temperaturë 190 °C, 20-25  min. 
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6.2.2. Përgatitja e kifleve me rrush të thatë  

 

Përbërësit: 

• Qumësht 300 ml 

• Maja buke (kfasac) 12 gr 

• Sheqer 6-7 lugë gjellë 

• 2 vezë 

• Gjalpë ose (margarinë) 100 gr 

• Miell 900 gr 

• Sheqer vanilje 

• Rrush 150 gr 

 

Nëse gatuani vetëm për vetën tuaj, dhe nuk keni nevojë për vëllime 

të tilla, thjesht mund të zvogëloni proporcionalisht sasinë e të gjithë 

përbërësve. 

 

Përgatit: 

Hidhni maja në qumështin e ngrohur paraprakisht dhe përzieni për 

t’u shpërndarë. Shtoni të gjithë përbërësit e thatë përveç miellit dhe 

përzieni plotësisht. Në rreth dy minuta, ju do të vini re se maja ka 

filluar të bymehet. Lëreni përzierjen për 10 minuta.  

 

 

 

Shtoni vezë në përzierje dhe përzieni përsëri. 
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Hidhni gjalpin e shkrirë ose margarinën në masë, dhe përzieni përsëri. Hidhni me kujdes miellin, 

në mënyrë që të mos ketë gunga dhe të gatuaj brumin, brumi do të dal i butë.  

 

Kur bëhet e vështirë të gatuhet në një tas, vendosni brumin në një tryezë të spërkatur me miell. 

Përzieni brumin deri sa mos të ngjitet brumi në duar. Por në të njëjtën kohë duhet të mbetet mjaft 

e butë. 

 

Vendoseni brumin në një tas të lyer me vaj, mbulojeni me një pecetë 

dhe lëreni në një vend të ngrohtë në mënyrë që të arrijë vëllimin brumi. 

 

 

 

 

Kur të dyfishohet në vëllim, e gatuani brumin në forma të ndryshme 

sipas dëshirës.  

 

 

 

Para se t’i vendosim në furrë, i lyejmë me yndyrë me të verdhën e 

vezës. 

 

Pjekja bëhet për 25-30 minuta në një temperaturë prej 180 °C.  
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Përgatitja e krofneve 

 

Përbërësit: 

• 1.5 lit uji i vakët 

• 1.5 lit qumësht 

• 1 vezë 

• 10 gr maja buke (kfasac) 

• 1 filxhan kafeje sheqer 

• 1 sheqer vanilje 

• Lëvore limoni e grirë me rende 

• 5 gr kripë 

• 500 gr miell, vaj për fërgim 

• Sheqer pluhur 

 

Përgatitja 

Në masën e ujit dhe qumështit hidhet maja, sheqeri, kripa, vanilja, 

lëvorja e limonit dhe aq miell sa të zihet një brumë i butë, sikurse i 

bukës. Brumi lyhet pak me vaj dhe mbulohet me pecetë dhe lihet në 

temperaturë ambienti deri sa të arrijë vëllimin. Brumi i ardhur nuk 

ngjeshët, shtrihet në tavolinë të përmiellosur, t’hollohet duke i hedhur 

miell sa mos të ngjitet, palohen të katër anët e brumit dhe prapë 

t’hollohet në trashësi gishti. Krofnet nxirren me gotë, lihen edhe 20 

minuta për të ardhur dhe fërgohen në vaj të nxehtë nga të dyja anët 

deri sa të skuqen. Kalohen në sheqer pluhur dhe shërbehen. 
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6.2.3. Përgatitja e brumit sfoliat (të fletëzuar) 

Brumi i fletëzuar është një petë e veçantë e bërë kryesisht nga gjalpë (margarina). Kjo është një 

recetë e rëndësishme dhe e detyrueshme për t’u ditur sepse kjo lloj pete gjen një përdorim të gjerë 

në kuzhinë. Është ideale si për ëmbëlsira të kripura, ashtu edhe për ato të ëmbla. 

Përgatitja e brumit sfoliat kërkon shumë kohë. Brumi sfoliat në fillim përgatitet si brumë i 

zakonshëm, ky brumë punohet me dorë ose në mikser, derisa të bëhet brumi elastik.  Për t’hollimin 

e brumit sfoliat përpos se mundeni me t’hollu me dorë ekziston edhe makina për t’hollimin e këtij 

brumi. Gjatë stinës së verës deri sa jeni duke e punuar brumin, duhet ta vendosim në frigorifer. 

Kjo lloj pete është e përgatitur me shumë shtresa.  

 

Vendosja e gjalpit mbi petë, palosja 

Më pas me anë të t’holluesit ose me makinerinë e sfoliatit e 

hapim në formë pete, në mesin e saj vendosim gjalpin i cili 

është në formë pllake, palosim petën duke mbuluar gjalpin dhe 

fillojmë me kujdes hapjen. Për të realizuar brumë sfoliat cilësor 

duhet të kryejmë katër hapje; dy hapjet e para bëhen duke 

palosur petën në katërsh, dy të tjerat duke e palosur atë në tresh; 

në këtë mënyrë brumi sfoliat del mjaft cilësor e si rezultat do të 

kemi edhe prodhimet që dalin prej tij mjaft cilësore.   

 

Vendosja në frigorifer  

Petën e hapur e mbledhim me celofon dhe e ruajmë në frigorifer deri në momentin që do të na 

duhet për përgatitjen e ëmbëlsirave, kifleve të ndryshme nga brumi sfoliat. 
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6.2.4. Analiza e recepturës për brumin sfoliat 

Kruasanat (brumi i fletëzuar)  

Përbërësit: 

• 250 ml ujë të vakët 

• 5 gr kripë 

• 10 gr maja buke (kfasac) 

• 2 lugë të gjellës vaj ushqimor 

• 1 vezë 

• 80 gr sheqer 

• Miell sipas nevojës 

• 300 gr margarinë 

 

Përgatitja: 

Përgatitja e majasë: Në një filxhan të çajit hedhim 50 ml ujë të vakët, 

një lugë të vogël sheqer si dhe majanë e bukës (kfasacin) dhe një lugë 

miell, këtë masë e lëmë pak që të vij. 

Përgatitja e brumit: Në një enë plastike vendosim vezën, pastaj 200 

ml uji i cili duhet me qenë i vakët, kripën, vajin si dhe sheqerin, të cilët 

na kanë mbetur, pasi të ketë ardh brumi të cilin e kemi përgatitur më 

parë në filxhan e kthejmë të gjithën në enë edhe e përziejmë, këtu e 

qesim miellin sipas nevojës edhe e bëjmë një brumë i cili duhet të jetë i fortë. Brumin e përgatitur 

duhet ta peshoni në peshore i cili sipas recetës duhet të jetë një kilogram brumë me 300 gr 

margarinë.  

Duhet ta punoni derisa brumi të lidhet dhe përbërësit të kenë formuar një masë homogjene, e cila 

do të jetë jo shumë elastike. 
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Këtë brumë e vendosim në frigorifer për 5 minuta për arsye të mos 

ardhjes së brumit.  

 

 

Përgatitja e margarinës 

Për përgatitjen e margarinës duhet të jetë 300gr margarinë e zbutur 

në temperaturë të kuzhinës dhe i jepet forma si në foto. 

 

 

Hapja e petës 

Pasi brumi të hiqet nga frigoriferi, vendoseni në tavolinën ku do ta 

punoni dhe me pak miell, petës jepini formën e një pete të vogël 

katrore. 
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Brenda tij vendosni gjalpin dhe mbulojeni në forma si në foto. 

Mundohuni që peta të ketë mbuluar plotësisht bazën e gjalpit që mos të del nga peta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasi të kemi vendosur gjalpin brenda në petë, vendoseni prapë petën në frigorifer të qëndrojë 

afërsisht 5 minuta dhe kështu përsëritet edhe dy herë tjera. 

 

Nxirreni nga frigoriferi dhe punojeni përsëri me t’holluese të trashë, përsëri në gjatësinë e petës. 
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Kur t’i keni kaluar të gjitha hapat, peta e sfoliatës gatuhet në forma të 

ndryshme të kifleve. 

 

 

 

 

 

Pas përgatitjes së kifleve bëhet mbushja me eurokrem ose me djathë, 

sipas dëshirës. 

 

 

 

 

Pjekja: bëhet në temperaturë 190 °C. Po ashtu mund të përgatiten edhe 

specialitete të llojllojshme si të kripura ashtu edhe të ëmbla. 
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Analiza e recepturës për brumin sfoliat 

Të dijë dhe të aplikojë metodat e ndryshme për përgatitjen e 

brumërave dhe zgjedhja e përbërësve (lënda e parë) sipas recepturës. 

- Metoda me dorë. 

- Metoda me anë të mikserit. 

 

Zgjedhja e përbërësve: 

Të dijë karakteristikat kryesore të përbërësve që përdoren në 

përgatitjen e llojeve të brumit sfoliat. 

Përbërësit kryesore janë: mielli, uji, kripa, maja (fara e bukës) dhe 

përbërësit shtesë, vezë, qumësht, yndyra dhe përbërësit për mbushje 

– djathë, xhem, çokollatë, etj., sipas recepturës. 

 

Përgatitja e brumit sfoliat (brumi i petëzuar) me maja. 

• 1 kg miell 

• 500 ml ujë i ftohtë 

• 2 të verdhë të vezë 

• 5 gr kripë 

• 25 gr sheqer 

• ½ lugë maja (5 gr) 

 

Përgatitja: 

Miellit të situr në mes i hedhim kripën, sheqerin, të verdhët e vezës, majanë dhe me ujë të ftohtë e 

gatuajmë me dorë ose me mikser. 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.telegrafi.com/fo/receta/f.0915193504240_m.jpg&imgrefurl=http://sam1r.forumotion.com/t1637-receta-te-ndryshme&usg=__9ExZAApedrtwsayftVJ9kjs2oKg=&h=210&w=210&sz=35&hl=en&start=116&zoom=1&tbnid=HkIFyf9h59YCPM:&tbnh=106&tbnw=106&ei=hbtZUKOaHoy4hAemyIDwAw&prev=/search?q=pergatitja+e+brumit
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.reklama5.mk/dataImages/advertisments/big/dec62ce3a2e341b69c2201441bdbfd20.jpg&imgrefurl=http://www.reklama5.mk/Details.aspx?ad=376186&usg=__dGU9WOOu1mBBWoBQwgcW3gA19GU=&h=512&w=640&sz=54&hl=en&start=4&zoom=1&tbnid=VM1RSaUR_2pe_M:&tbnh=110&tbnw=137&ei=17tZUJzQNp
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Përgatitja e gjalpit: 

• 1 kg miell gruri 

• 500 gr margarinë 

• 100 gr miell 

 

 

Përpunohet gjalpi së bashku me miellin mirë e mirë, i jepet forma katrore dhe vendoset në frigorifer 

për 15 minuta. 

 

Përgatitja e petës: 

E t’hollojmë brumin në formë katrore dhe e vendosim në tavolinë me pak miell.  

Gjithashtu, brumin nga gjalpi dhe mielli të formuar në katërkëndësh e vendosim në mes të brumit 

dhe e palosim nga të katër anët, e lëmë të pushoj 15 minuta.  

Metoda e përgatitjes së brumit sfoliat me anë mekanike. 
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E shtrijmë brumin për së gjati nga ana e petave të hapura dhe e palosim 3 palëshe. Prapë, lihet të 

pushoj 15 minuta. E njëjta procedurë përsëritet 2 herë, herën e tretë paloset katërpalësh, hapet peta 

në trashësi 2-5-10 cm, nga i cili brumë mund të formoni forma të ndryshme.  

 

 

 

 

 

 

 

Në tepsi vendosen vetëm format e njëjta se përndryshe do të mungojë suksesi i pjekjes. 

Pjekja bëhet në temperaturë 190 °C, për 20-25 minuta. 
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MODULI 7: 

PËRGATITJA ËMBËLSIRAVE ME          

PËRPUNIM  TË FTOHTË 
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7. Përgatitja e ëmbëlsirave me përpunim të ftohtë  

Si çdo ëmbëlsirë, edhe ëmbëlsirat me përpunim të ftohtë kanë shije të mirë edhe dekor në vete. 

Çka i bën të dallojnë nga ëmbëlsirat e tjera. Përgatitja e tyre bëhet shumë shpejt, nuk pjekën, janë  

më afatgjatë, nuk kanë shpenzime të mëdha, koha për përgatitjen e tyre është shumë e shkurtër etj. 

Veçori e këtyre ëmbëlsirave është sepse i kanë dy lloj të kremrave: 

- Krem të zier. 

- Krem të ftohtë. 

I quajmë ëmbëlsira me përpunim të ftohtë për arsye se nuk pjekën. 

Në shumicën e rasteve, ëmbëlsirat përgatiten me keksa por jo vetëm me keksa, p.sh., me qumësht 

pluhur, oblanda të ndryshme etj. 

7.1. Mjetet e  punës për përgatitjen e ëmbëlsirave me përpunim të ftohtë 
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7.2. Përbërësit bazë për ëmbëlsira me përpunim të ftohtë 

Përbërësit bazë për ëmbëlsira me përpunim të ftohtë janë: 

Sheqeri, qumështi, gjalpi (margarina), ajka (hoplla e ëmbël), qumësht pluhur si dhe produkte të 

shijes dhe zbukurimit, arra, lajthi, bajame, çokollata, pemë të konservuara, pemë të ngrira etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilla: 

Kremat e nxehta asnjëherë nuk duhet të vendosen në ëmbëlsira pasi këtu kemi të bëjmë me 

biskota, por krema duhet të jetë e vakët. 

Pas gatuarjes së ëmbëlsirës me keksa ëmbëlsira duhet të qëndrojë 3-4 orë në frigorifer. 

http://www.google.com/url?url=http://77energy.al/?fq=brenda&gj=gj1&kid=53&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iniRU5uzLIWd0AW0zID4DA&ved=0CEMQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEVTBityrLZIIGGNHdhwjzk9a9drg
http://www.google.com/url?url=http://hinpak.wordpress.com/category/ekonomi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tyMIVIKtJqP4yQO9toGoCQ&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNF67h9FBfHTva_dhyltx02L3t6L9A
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7.3. Përgatitja e bombicave  

7.3.1. Analiza e recepturës për bombica 

Për 35-40 bombica nevojiten: 

• 700 gr keksa (biskota) të bluara 

• 300 ml qumësht 

• 200 gr margarinë (gjalpë) 

• 5 lugë kakao (lugë gjelle) 

• 200 gr kokos 

• 5 lugë sheqer (lugë gjelle) 

• 100 gr çokollatë për zierje 

• 200 ml ajkë e ëmbël 

 

Përgatitja: 

Së pari, 700 gr keksa i vendosim në një enë të thellë dhe në të vendosim 5 lugë kakao dhe 5 lugë 

sheqer, ku më pas i përziejmë. Pastaj, margarinën (gjalpin) e shkrijmë së bashku me 300 ml 

qumësht, 100 gr çokollatë dhe 200 ml hopla të ëmbël. Masën e ftohur e vendosim mbi keksat e 

bluara, i përziejmë derisa të bashkohet masa (sipas dëshirës, masës mund ti hedhim dhe arra të 

bluara). Pastaj, i marrim keksat dhe i bëjmë në formë të rrumbullakët dhe i lyejmë me kokos, të 

gjitha me radhë. Vendosën në tepsi dhe lihen të qëndrojnë rreth një orë që të forcohen pak. 
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7.4. Përgatitja e rafaelos 

7.4.1. Analiza e recepturës për rafaelo  

Përbërësit:   

• 1 gotë – 200 mil ujë 

• 1 margarinë 

• 250 gr sheqer 

• 200 gr kokos 

• 400 gr qumësht pluhur 

• 100 gr lajthi 

 

Përgatitja: 

Në fillim hedhim në një tenxhere ujin me 

sheqer, deri sa sheqeri të jetë tretur. I largojmë 

nga zjarri, i shtojmë margarinën kur të jetë 

shkrirë plotësisht, i shtojmë kokosin, qumështin 

pluhur, i përziejmë mirë dhe i lëmë një orë në 

frigorifer. Pas një ore marrim masën e 

përgatitur dhe formojmë topa të vegjël të 

rrumbullakët. Në mes të tyre fusim një lajthi 

dhe i rrotullojmë në kokos. 

 

Dekorimi: bëhet me kokos 

 

Në fund i vendosim në letra të përshtatshme për ëmbëlsira. 
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7.5. Përgatitja e oblandës  

7.5.1. Përgatitja e recepturës për oblandën 

 

Përbërësit: 

• 300 ml qumësht 

• 300 gr sheqer 

• 250 gr margarinë 

• 200 gr keksa te bluar 

• 250 gr arra të bluara 

• 1000 gr çokollatë të zezë 

• Një komplet oblandë prej 5 fletave 

 

Përgatitja: 

Vlohet qumështi me sheqer dhe margarinë. Pastaj shtohen keksat e bluara, arrat dhe çokollata dhe 

lihet të zihen edhe për 2-5 minuta në zjarr të ulët. Largohet masa nga zjarri dhe ashtu të ngrohtë i 

lyen një nga një të tëra shtresat e oblandës, por duhet kujdes që masa të shtrihet mirë dhe të jetë e 

rrafshët në të gjithë sipërfaqen. Në fund i hidhet një masë e rrafshët mbi të, por jo e rëndë 

(preferohet tepsi e shporetit të rrymës që është katrore e zbrazët) me qëllim që masa të ngjitet dhe 

lihet të ftohet. Në fund e presim në katrorë sipas dëshirës. 
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7.6. Përgatitja e ëmbëlsirave me biskota 

Analiza e recepturës të ëmbëlsirës me biskota 

Përbërësit: 

• 200 gr biskota 

• 600 ml qumësht 

• 1 qese (ose tri lugë të gjellës) puding me çokollatë 

• 2 lugë kakao 

• 2 lugë sheqer 

• bajame ose arra 

 

Përgatitja: 

Në fillim përgatisim pudingun. Vendosim 500 ml qumësht të 

ngrohet dhe i hedhim pudingun. E përziejmë vazhdimisht, derisa 

të marrë formën e kremit. Në një tas përziejmë 100 ml qumësht, 

sheqerin dhe kakaon, për të lagur më pas biskotat. 

 

Marrim një biskotë dhe e lyejmë sipër me puding dhe i vendosim 

një biskotë tjetër sipër. Në këtë mënyrë i bëjmë të gjitha biskotat 

dyshe-dyshe dhe i lagim me masën e përgatitur më parë. Më pas i 

vendosim horizontalisht në një enë, duke i bashkuar nëpërmjet 

pudingut. Mbulojmë të gjithë sipërfaqen e tortës me pudingun e 

mbetur. I hedhim sipër bajamet ose arrat e copëtuara dhe e 

vendosim në frigorifer. E lëmë minimalisht 3 orë në frigorifer.  
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7.7. Përgatitja e snickersit me kikirikë 

Përbërësit: 

• 200 gr gjalpë (margarinë) 

• 200 ml qumësht 

• 200 gr çokollatë për zierje 

• 100 gr sheqer pluhur 

• 200 gr kikirikë (të pjekur) 

• 300 gr keksa të bluar 

 

Përgatitja: 

Në një tenxhere vendosim margarinën, qumështin, çokollatën, sheqer 

pluhurin, deri sa këta përbërës të shkrihen, pastaj si të ftohet masa i 

hedhim kikirikët e grimcuar. 

 

Ndërsa, masën e kthejmë në keksa të bluar dhe e përziejmë mirë deri sa të fitojmë brumin. 

 

 

Këtë brumë e vendosim në tepsi me formë që ti japim formën. 

Brumi duhet të vendoset në frigorifer deri sa masa të shtrëngohet. 

 

 

Dekori: Çokollata për zierje me dy lugë vaj duhet të shkrihet në 

avull, brumin e largojmë nga tepsia dhe e dekorojmë me çokollatë 

mbi, si dhe me kikirikë.  
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MODULI 8: 

PAKETIMI, RUAJTJA DHE 

PËRGATITJA PËR SHITJE 
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8. PAKETIMI DHE RUAJTJA E ËMBËLSIRAVE  

Paketimi për ëmbëlsirat mund të jetë standard për shitjet normale, si dhe të veçanta - për raste të 

veçanta. Në varësi të kësaj, disa ndryshime mund të bëhen në hartimin e paketimit për produktet e 

ëmbëlsirave. 

8.1. Llojet e paketimit të ëmbëlsirave 

Në epokën relativisht të kohëve të fundit, të gjitha paketimet për torte dhe produktet e tjera të 

ëmbëlsirave ishin kuti kartoni kafe, përmbajtja e së cilës mund të identifikohej vetëm nga një 

etiketë e vogël me një shtypje të vogël. 

Sot, situata do të jetë e ndryshme: ne shohim kuti të ndezura në dyqanet, kartonin dhe plastikën, të 

cilat menjëherë godasin syrin dhe na lejojnë të dallojmë markat e ndryshme. 

Meqenëse produktet e ëmbëlsirave janë më të shtrenjta dhe më të brishta se sendet ushqimore, 

nevojiten pajisje të shtrenjta për të bërë kontejnerë dhe paketimin e tyre, me kujdes dhe saktësisht 

paketimin e këtyre produkteve. 

Në këtë rast, makineritë horizontale të paketimit dhe paketimi plastik transparent përdoren më 

shpesh për ëmbëlsira. Ëmbëlsirat shpesh paketohen në makina vertikale në kuti kartoni. 

8.2. Materiali i paketimit 

Paketimi i plastikës  

Për produktet ëmbëltore është bërë me një kapak të besueshëm për 

të mbajtur kutinë të mbyllur fort gjatë transportit. Për ëmbëlsira 

përdoren më shpesh paketime  nga plastika me një fund dhe kapak 

të veçantë. Ata kanë një përzgjedhje të pasur të projektimeve, 

formave dhe madhësive.  

Cilësitë pozitive të paketave plastike është transparenca e tyre, e cila lejon të shqyrtojë në detaje 

mallrat, forcën, rezistencën ndaj lagështirës dhe temperaturës. Më shpesh etiketat plastike janë 

etiketuar me logo dhe tekst. 
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Paketimi i kartonit  

Për produktet e ëmbëlsirave është opsioni më i zakonshëm për 

paketimin e karameleve, biskotave, torteve. Kartoni është i sigurt për 

mjedisin, nuk shton asnjë aromë dhe shije shtesë në përmbajtje. Në një 

paketë të tillë, ju mund të aplikoni ndonjë imazh, duke përfshirë edhe 

teknikën e printimit me ngjyra. 

Paketat e letrës janë të përshtatshme për paketimin e produkteve të pjekjes, ato janë miqësore me 

mjedisin dhe krejtësisht të padëmshme për njerëzit. Ato mund të kryhen në zgjidhje të ndryshme 

me ngjyra, me një dritare transparente ose me shtypje. 

Duhet të thuhet se paketimi i letrës dhe kartonit për produktet e 

ëmbëlsirave janë eko-pako, pasi ato përbëhen tërësisht nga përbërësit 

natyralë dhe janë krejtësisht të padëmshëm për shëndetin e njeriut dhe 

mjedisin, sepse ato treten shumë herë më shpejt se plastika. Përveç 

kësaj, ato mund të ri-përdoren pas përpunimit në fabrika të veçanta. 
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8.3. Mbrojtja e ëmbëlsirave gjatë transportit 

Mbrojtja fizike, mbrojtja ndaj barrierave, kontrollimi, transmetimi i informacionit, marketingu, 

siguria dhe komoditeti 

 Mbrojtja fizike – Produktet e mbyllura në pako, mund të kërkojnë 

mbrojtje nga faktorët e jashtëm si:  dridhjet e shkaktuara, shkarkimi 

elektrostatik, temperatura etj. 

 Mbrojtja ndaj barrierave – Një pengesë apo barrierë për 

oksigjenin, avujt e ujit, dhe pluhurin është gjithmonë e nevojshme. 

Disa nga paketimet përmbajnë absorbues të oksigjenit të cilat 

zgjasin jetën e produktit në raft. Mbajtja pastër e përmbajtjes, freskët, sterile dhe e sigurt, është 

funksion primar në arritjen e jetëgjatësisë së produktit në raft. 

 Kontrollimi – Objektet e vogla janë të bashkuara në një paketim 

për arsye të efikasitetit. Shembull mund të kemi, produktet vendore 

të cilat kërkojmë qe doemos të shiten së bashku, duhet të kenë një 

paketim të veçantë me qëllim që të kërkoj më pak trajtim në 

paketim. 

 Transmetimi i informacionit – Paketimi dhe etiketimi mund të përdoren si komunikues i mirë 

i përdorimit të  produktit, transportit, riciklimit dhe si duhet të bëhet hedhja e paketës. Shumica 

e artikujve përfshijnë numrat e tyre serik në paketim, dhe në rastin e produkteve ushqimore 

(vendore), ato duhet të përmbajnë një datë skadimi. 

 Marketingu – Paketimi dhe etiketimi përdoren gjithashtu nga 

shitësit me qëllim të inkurajimit të blerësve potencial në blerjen e 

produktit. Komunikimet e marketingut shërbejnë si dizajn i 

reflektimit të mesazhit të brendit dhe identitetit. 

 Siguria – Paketimi mund të luaj një rol të rëndësishëm në reduktimin e rreziqeve të sigurisë së 

dërgesës. Paketimi mundëson reduktimin e ngatërrimeve të mundshme me konkurrues tjerë në 

treg. 

 Komoditeti – Paketimi mund të këtë karakteristika të cilat rrisin besueshmërinë në 

shpërndarjen, trajtimin, prezantimin, shitjen, hapjen, mbylljen, përdorimin, ripërdorimin, 

riciklimin si dhe lehtësinë e përdorimit. 
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8.4. Përgatitja e ëmbëlsirave për shitje   

8.4.1. Ruajtja dhe konservimi i ëmbëlsirave 

Përgatitja e vendit të ruajtjes dhe konservimit, mjeteve  dhe 

pajisjeve për  ruajtje të prodhimeve janë të rëndësishme për 

ruajtjen e sigurt të ëmbëlsirave. 

Temperatura e ulët ndihmon në mbajtjen e freskët të 

ushqimeve dhe zvogëlon mundësinë e rritjes së 

mikroorganizmave të dëmshëm. Në të njëjtën kohë, nuk 

modifikon karakteristikat e ushqimeve. 

Temperatura e duhur për një frigorifer është 5 °C, në pjesën qendrore. Por duhet ditur se 

temperatura nuk është konstante në të gjithë frigoriferin. Duke shfrytëzuar temperaturat e 

ndryshme, mund të ruani në mënyrë optimale të gjitha llojet e ëmbëlsirave.  

Etiketat kryejnë disa funksione, identifikojnë produktin, 

markën prodhuesin, vendin e prodhimit, origjinën, kur është 

prodhuar, përmbajtjen e saj dhe si të përdoret në mënyrë të 

sigurt.  

Së fundi, etiketa mund të ndihmojë për promovimin e 

markave, duke mbështetur pozicionimin e saj dhe lidhjes me 

klientët. Për më shumë kompani, etiketat janë bërë një element i rëndësishëm në fushatat më të 

mëdha të marketingut. Së bashku me anën pozitive, etiketimi gjithashtu ngre disa shqetësime si 

ndikim në çmimet për njësi (që tregon çmimin për njësi të masës standarde), afatin e përdorimit të 

produktit (që tregon afatin e përdorimit të produktit) dhe vlerat ushqyese të produktit. 

Me "Ambalazh" do të quajmë çdo material paketues që shërben për paketimin e produkteve 

ushqimore, i cili mund të mbulojë tërësisht ose pjesërisht atë. Ai e mbron atë nga ndotja, 

infeksionet, si dhe nga ndikimet që ulin cilësinë dhe vlerën ushqimore të tij, dhe e bën të 

përshtatshëm për transport, tregtim e përdorim. 
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8.4.2. Kërkesa të përgjithshme mbi etiketimin  

Etiketa e një produkti ushqimor duhet të përmbajë të dhënat e poshtëshënuara: 

• Emrin me të cilin shitet produkti;  

• Listën e përbërësve;  

• Sasinë e përbërësve të veçantë ose kategorive të përbërësve;  

• Deklarimin e sasisë neto;  

• Datën e jetëgjatësisë minimale ose, në rastin e ushqimeve të 

cilat, nga pikëpamja mikrobiologjike, paraqesin rrezik, duhet të deklarohet "data e 

përdorimit..." 

• Çdo kusht i veçantë i ruajtjes ose kushtet e përdorimit; 

 

8.4.3. Përgatitja e ëmbëlsirave për shitje  

Nëse vendosni të hapni një dyqan të ëmbëlsirave, atëherë së 

pari duhet të vendosni për formatin e tij. Pra, mund të 

përqendroheni ekskluzivisht në produktet ekskluzive të 

prodhimit tuaj, ose, përveç kësaj, të bashkëpunoni me 

furnizuesit e tjerë. 

Të ardhurat nga biznesi ndikohen drejtpërdrejt nga shitja e 

produkteve. Prandaj, duhet të përcaktoni menjëherë se kush 

do të jetë blerësi juaj. 

Si në shumë fusha të tjera, është e rëndësishme të studioni tregun dhe të përpiqeni të përcaktoni se 

çfarë saktësisht do t'i interesojnë konsumatorët në një rajon të caktuar. 

Përveç kësaj, ju mund t'u ofroni klientëve tuaj krijimin e produkteve të bëra me porosi me 

ëmbëlsira. Është gjithashtu e nevojshme të përcaktoni kategorinë e çmimeve të mallrave tuaj: është 

e dëshirueshme që të ketë një gamë të gjerë të produkteve në shitje me çmime të ndryshme, të cilat 

do të tërheqin më shumë klientë në produktet tuaj. 

Në kohën e parë që dyqani i juaj i ëmbëlsirave funksionon, mos u bëni shumë dembel për të 

shpenzuar kohë dhe para për reklamat e saj aktive. Konsideroni një sistem bonusesh për klientët e 

rregullt, rregulloni shijimet e produkteve, jepni dhurata të vogla për klientët kur bëni një sasi të 
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madhe të blerjeve, etj. Gjithashtu, një biznes i tillë mund të promovohet aktivisht përmes rrjeteve 

sociale. 

Cilësia juaj, estetika dhe çmimet të arsyeshme do t’i japin produktit tuaj stil dhe lartësi në mënyrë 

që klientët tuaj të krijojnë përshtypjen më të mirë për ju.  

Një shembull si të reklamoni punën tuaj:  

Të gjitha produktet tona janë të gatshme kështu që ne mund t’ju shërbejmë me korrektësi dhe 

në nivel të lartë. Produktet tona mund të shiten dhe në sasi të vogla për të plotësuar nevojat jo 

vetëm profesionistëve por edhe individëve. Shfletoni dyqanin tonë dhe bëni blerjet dhe porositë 

tuaja shume lehtë. Nëse dëshironi të shihni produktet tona edhe nga afër, mund të vizitoni 

dyqanin tonë. Do të jetë kënaqësi për ne që t’ju shërbejmë. 
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MODULI 9: 

LLOGARITJET EKONOMIKE PËR 

GATUESIN E ËMBËLSIRAVE 
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9. LLOGARITJET EKONOMIKE PËR GATUESIN E ËMBËLSIRAVE 

 

Kursantët të cilët e kryejnë kursin për gatuesin e ëmbëlsirave, 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 pastiçeri; 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 brendshëm për 

kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më 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 shfaqë 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 kritere 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 pastiçeri. 
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9.1. Përshkrimi i aspekteve ekonomike për veprimtarinë e gatuesit të 

ëmbëlsirave  

Në varësi të llojit të ndërmarrjes që merret me pastiçeri-ëmbëltore, pastiçeri-ëmbëltoristi 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 pastiçeri. 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 Pastiçeria. 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, pastiçeri-ëmbëltoristi i mbledhë 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 pastiçeri-ëmbëltoristi 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. 

9.1.1. Rëndësia e njohjes së aspekteve ekonomike për veprimtarinë 

profesionale për gatuesin e ëmbëlsirave  

Mundësia për të hapur një pastiçeri-ëmbëltore, duhet të eksplorohet, ashtu që biznesi mund të arrijë 

një prodhim më të lartë, si dhe uniformitet dhe qëndrueshmëri të furnizimit të produktit në treg, 

duke i mbajtur standardet dhe recetat e njëjta të përgatitjes. Shumica e personave nga bizneset e 

vogla, zakonisht përpilojnë një plan biznesi. Ëmbëltoristi ka nevojë për përkrahje në ngritjen e tij 

për menaxhim të biznesit, për ta mirëmbajtur më tutje dhe për ta zhvilluar një biznes të zgjeruar. 

Pastiçerët-Ëmbëltoristët, duhet ta mësojnë dhe ta kuptojnë konceptin e biznesit, prandaj është i 

nevojshëm trajnimi i tyre në menaxhimin elementar të biznesit. Ata duhen të mësohen mbi 

evidentimin e të hyrave dhe shpenzimeve (bazat e kontabilitetit). Duhen të mësohen mbi bazat e 

marketingut, në mënyrë që ta kuptojnë funksionimin e tregut dhe trendëve të tij.  
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Në të vërtet, shumica e bankave vendosin t’u japin kredi vetë bizneseve të vogla që kanë një plan 

të tillë formal. Pjesa financiare e planit është më e rëndësishme për kreditorët sepse shpjegon se si 

pronari do të sigurojë vazhdimin e biznesit.  

Megjithëse shkaku kryesor për dështimin e bizneseve të vogla është menaxhimi jo i mirë, shkaku 

tjetër është edhe mungesa e parave për të vazhduar veprimtarinë. Plani i biznesit duhet të përfshijë 

treguesit më të rëndësishëm financiar për të siguruar fondet e nevojshme për fillimin dhe më vonë 

edhe vazhdimin e aktivitetit.  

9.1.2. Llojet dhe format e aspekteve ligjore të bizneseve që lidhen me 

profesionin e gatuesit të ëmbëlsirave 

Llojet dhe format ligjore për të ardhur deri te zhvillimi i veprimtarisë në këtë biznes që lidhen me 

pastiçerin-ëmbëltoristin, në fillim kërkohet leja e punës për kushte minimale teknike e lëshuar nga 

autoritetet e asaj zone komunale në një mënyrë që ky biznes të operojë në këtë zonë. Zakonisht 

leja e punës jepet në mënyrë shumë të thjeshtë nga instancat përkatëse komunale për të operuar 

një biznes. Pastaj kërkohet marrja e certifikatës së regjistrimit të biznesit ku kontakton me instancat 

që merren me këtë punë.  

Zakonisht certifikatën e regjistrimit të biznesit e jep agjencioni i ARBK (Agjencioni për 

Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë) e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe 

Industrisë, por Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e delegon këtë përgjegjësi në administratën 

lokale të komunave të ndryshme, ku kërkohen hapat e nevojshëm që duhet të veprohet si formulari 

i aplikimit.  

Përpara se të plotësohet formulari i aplikimit, aplikanti duhet të dijë informacionin e mëposhtëm: 

1. Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme shoqërish tregtare që aplikojnë 

(persona fizikë që bëjnë biznes apo korporatë). Prandaj, aplikanti duhet të sigurohet që ai/ ajo e 

din nëse aplikimi do të jetë për një person fizik, i cili do regjistrohet për të kryer biznes apo për 

një korporatë si dhe llojin e korporatës. Informacioni mbi kërkesat ligjore të shoqërive tregtare 

mund të gjendet në ligjin Nr. 02//L-123 për Shoqëritë Tregtare. Ky ligj mund të shkarkohet nga 

faqja zyrtare e internetit të ARBK-së.   

2. Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra: 

a) Pranë çdo qendre të ARBK-së; ose 
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b) Mund të shkarkohen nga kjo faqe zyrtare e internetit të ARBK-së. 

3. Të gjitha instruksionet  për plotësimin e tyre, mund të gjenden në çdo qendër të ARBK-së. Çdo 

zyrtar pranimi është i gatshëm të ndihmojë aplikantin të plotësojë të gjitha rubrikat e 

detyrueshme të formularit të aplikimit. Pastaj, kërkohet të regjistrohet në ATK (Administrata 

Tatimore e Kosovës), e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Financave dhe të merret certifikata 

e numrit fiskal, pastaj arka fiskale. 

9.1.3.  Detyrimet tatimore që i referohen bizneseve në pastiçeri  

Detyrimet tatimore që duhet të këtë ndaj shtetit ku përfshihet referimi në bazë të disa ligjeve të 

vendosura nga instancat përkatëse siç është Administrata Tatimore e Kosovës e cila vepron në 

kuadër të Ministrisë së Financave; në bazë të Ligjit Nr. 03/L-161 për tatimin mbi vlerën të shtuar, 

Ligjit Nr. 03/L-161 tatim mbi të ardhurat personale ku paguan në bazë të qarkullimit të 

ndërmarrjes, Ligjit Nr. 03/L-162 për tatim mbi të ardhurat e korporatës.  

Pastaj shikohet pasqyra e kontributeve për pension e cila ka formularin e pagesës ku paguan çdo 

muaj varësisht prej pagës që e merr punëtori, raporti tre mujor për kontributet e mbajtura në burim 

dhe të paguara.  

9.1.4. Konceptet bazë ekonomike që lidhen me gatuesin e ëmbëlsirave 

Në profesionin e Gatuesit të Ëmbëlsirave  paraqitet nevoja që të bëhen llogari të ndryshme që 

lidhen me këtë veprimtari siç janë: kostoja apo çmimi i materialit, pajisjeve, shpenzimet e rrymës, 

gazit apo drunjve, etj., që kanë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe jetëgjatësinë e biznesit në këtë 

fushë. Gjithashtu, duhet llogaritur fitimin që bëhet me rastin e punimeve në këtë sektor si pagesat 

dhe detyrimet ndaj shtetit etj.  

Gjatë kërkesës për ndonjë punë, bëhen llogaritje të cilat lidhen ngushtë me afarizmin e ndërmarrjes 

për të pasur afarizëm pozitiv. Porositë e ndryshme për furnizim gjithashtu duhet llogaritur edhe 

shumën totale të shpenzimeve të tilla. 

Një llogari e veçantë bëhet mbi evidencën e orarit që bëjnë furrtaritë në punë dhe shpërblimet që 

u takojnë për punën, është fjala për punën pas orarit të caktuar. 
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9.2. Llogaritjet  e thjeshta ekonomike për gatuesin e ëmbëlsirave  

Punëtorët ne pastiçeri - ëmbëltore  zbatojnë detyrat e tyre me vetësiguri dhe me përgjegjësi brenda 

kodit të kornizës profesionale. Këtu përfshihet: sigurimi i pajisjeve, sigurimi i lëndës së parë, 

transporti i lëndës së parë, njohja e gjerë mbi strukturën organizative dhe organizimin e punës në 

ëmbëltore, shkathtësi elementare për llogaritjen, aftësia për bashkëpunim, kompetencë për 

trajtimin e teksteve legale dhe materialeve referimi, të jetë në gjendje të përdor 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. 

Kosto e Prodhimit 

Shpenzimet që krijohen me rastin e prodhimit të produktit apo ofrimit të shërbimit për qëllimin e 

krijimit të të ardhurave. 

9.2.1. Klasifikimi i kostos së prodhimit 

Klasifikimi në bazë të shkallës së lidhshmërisë së shpenzimit me produktin e prodhuar apo 

shërbimin e ofruar ndahet në: 

- Kosto direkte  

- Kosto indirekte 

Kosto direkte janë shpenzimet te cilat lidhen drejtpërdrejt me produktin e prodhuar ose barten në 

vetë produktin. Janë shpenzime që në fund të procesit të prodhimit shndërrohen në produkt final. 

Shpenzimet e lëndës së parë, materialit etj. 

Shpenzimet e punës, shpenzimet e krijuara për pagesën e punëtorëve të lidhura drejtpërdrejt në 

prodhim final të punëtorit apo ëmbëltoristit që e përgatisim lëndën e parë e kryejnë procesin e 

punës në përgatitjen e ëmbëlsirave. 

Pra, kostot direkte ndahen në: 

- Kosto direket të materialit; dhe  

- Kosto direkte të punës. 
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9.2.2. Kosto direkte te materialit  

Nr. rendor Lënda e parë e materialit Sasia kg/ litër /copë Çmimi Vlera 

1 Miell 0.700 0.26 0.18 

2 Vezë 10 0.10 1.00 

3 Sheqer 0.10 0.20 0.02 

4 Pluhur për pjekurina 2 0.05 0.10 

5 Vlera   1.30 

 

Shpjegimi: 1 kg miell = 0.26 sasia e shpenzuar, 0.700 gr / 1 € = 0.70 cent 

Vezë = 1.20 € sasia e shpenzuar 10 copë / 0.10 € = 1 euro 

1 kg sheqer = 0.50 € sasia e shpenzuar 0.10 gr / 0.20 = 0.02 cent 

1 pluhur për pjekje = 0.05 sasia e shpenzuar 2 copë / 0.05 = 0.10 cent 

 

9.2.3. Kosto direkte e punës 

Në koston direkte të punës llogariten pagat e punëtorëve në një pastiçeri. 

Shpenzimet direkte të punës p.sh. 

Numri i punëtorëve x pagat e punëtorëve. 
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Lista e pagave të punëtorëve 

Nr. 
Emri dhe 

mbiemri 

Vendi i 

punës 
Paga bruto 

Kontributi 

pensional 

Tatimi në të 

ardhura 

pensionale 

Paga neto 

1 xxxxxxxx Ëmbëltoristi 300.00 € 15.00 € 9.60 € 275.40 € 

2 xxxxxxxx Ndihmësi 200.00 € 10.00 € 4.40 € 185.60 € 

4 xxxxxxxx Shitësi 200.00 € 10.00 € 4.40 € 185.60 € 

   700.00 € 35.00 € 18.40 € 646.60 € 

 

3 x 700.00 € / 1 muaj =2,100 € x 12 muaj = 25,200 € 

Pagat për një vit 

Nr. i punëtorëve x pagat e punëtorëve x 12 muaj 

Një vit kalendarik i ka 364 ditë / 7 ditë java = 52 javë 

Nëse punëtori punon 70 orë në javë (7 ditë nga 10 orë) 

47 javë mbesin kur ju llogariten ditët e pushimit, plus festat  

47 javë x 70 orë = 3,290 orë për një vit për një punëtor  

Kur e shumëzojmë numrin e punëtorëve x orët në vit 

3 * 3,929 orë në javë = 11,787 orë direkt të punës në vit për punëtorë 

25,200 / 11,787 orë pune = 2,137 € për një orë pune 

Nëse për një orë pune punëtoret paguhen 2,137 € 

Dhe llogaritin se për 20 minuta përgatitin 3 bukë atëherë  

3 / 2.137 € = 0.071  

Kosto direkte e materialit 0.256 € 

Kosto direkte e punës 0.071 cent 

Kosto totale indirekte 0.32 cent 
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Shpenzimet tjera 

Nr. 

rendor 
Shpenzimet tjera Vlera 

1 Shpenzimet e mirëmbajtjes xxxx 

2 Shpenzimet e qirasë xxxx 

3 Shpenzimet e telefonit xxxx 

4 Gjithsej shpenzimet 54,900 € 

 

Nëse kemi prodhuar 60,000 ëmbëlsira në vit me këta punëtorë, llogarisim 

54,900 / 60000 = 0.91 euro  

0.91 cent + 0.32 kosto totale direkte = shpenzimet totale për një ëmbëlsirë 

0.91 cent + 0.32 kosto totale direkte = 1.23 euro 

Mazha e fitimit (Ndryshimi në mes të prodhimit dhe çmimit që mendojmë me shit) 

20% Mazha 

1.23 euro x 20% = 0.24 euro 

1.23 euro + 0.24 euro = 1.47 euro, gjithsej për shitje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


