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SANTRAUKA 

Ana Filipčiukova. Žuvies užtepėlių gamybos tyrimas UAB „Maistas“. Maisto technologijų 6531FX002 studijų 

programa, Technologijų fakultetas, Klaipėdos valstybinė kolegija. 

Tyrimo problema: Lietuviai per mažai vartoja žuvies produktų ir reikia plėsti žuvies gaminių asortimentą, 

ne tik iš filė, bet ir iš kitų dalių, kuriuose gausu kolageno ir svarbių amino rūgščių. 

Tyrimo objektas -  žuvies užtepėlių gamybos technologija. 

Tyrimo tikslas - ištirti užtepėlės iš eršketo gamybos galimybes UAB „Maistas“. 

              Tyrimo metodai- mokslinės literatūros rinkimas ir analizė, įmonės dokumentų analizė, ekonominiai 

skaičiavimai MS Excel programa. 

              Išvados: Kuriamas gaminys - užtepėlė iš eršketinės žuvies, kuri yra labai maistinga, pasižymi didele 

baltymų maistine verte. Nagrinėjamos erškete esančios aminorūgštys, kurios yra būtinos žmogaus organizmui. 

Naudojama ne tik file, bet ir kitos žuvies dalys - oda ir kremzlės. Atlikti maistinės vertės skaičiavimai, kurie parodė, 

kad užtepėlėje yra daug baltymų ir nedaug kalorijų. Atlikti ekonominių rodiklių skaičiavimai, kurie parodė, jog 

gaminys bus pelningas.  

Raktiniai žodžiai: Acipenser baerii, užtepėlės, histidinas, izoleucinas. 

SUMMARY 

Ana Filipčiukova. research of fish spreads production at Maistas, UAB, Food Technology 6531FX002 study 

programme, Faculty of Technology, Klaipėda State College. 

Research problem: Lithuanians do not consume enough fish products and there is a need to expand the 

range of fish products, not only from fillets, but also from other parts rich in collagen and the important amino acids. 

Research object: Fish spreads  production technology.  

The aim of the research: to investigate the possibilities of producing sturgeon fish spreads in Maistas, 

UAB. 

              Methods of the study: collection and analysis of scientific literature, analysis of company documents, and 

economic calculations using MS Exel software. 

              Conclusions: The product under development is spreads made of the sturgeon fish, which is highly 

nutritious and has a high protein nutritional value. The thesis analyses the amino acids in sturgeon, which are 

essential for the human body. Not only the fillets but also other parts of the fish, such as skin and cartilage, are used. 

Calculations of the nutritional value have been carried out, which show that the spread is high in protein and low in 

calories. Calculations of the economic indicators have been carried out, which have shown that the product will be 

profitable.  

 Keywords: Acipenser baerii, histadine, isoleucine 
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SĄVOKŲ IR TERMINŲ ŽODYNAS 

Alaninas  - aminorūgštis kuri dalyvauja baltymų ,,statyboje‘‘.  

Argininas- aminorūgštis, kurios pagrindinė rolė žmogaus organizme yra būti substratu natrio 

azoto gamybai.  

Eikozapentaeno rūgštis – sudaromoji omega 3 rūgštis. 

Fenalananinas – nepakečiama aminorūgštis, kuri dalyvauja hormonų sintezėje.  

GHP – geros higienos praktika prevencinių praktinių priemonių ir sąlygų derinys, skirtas 

gaminamo maisto saugai užtikrinti. 

Glicinas – paprasčiausia aminorūgštis. 

Hidroksiprolinas – nestandartinė aminorūgštis. Tai prolinas turintis hidroksi grupę.  

Histidinas – aminorūgštis, randama gyvūniniame maiste. 

Izoleucinas – aminorūgštis gyvūniniame maiste. 

Kryžminė tarša – mikroorganizmų pernišimas ant apdorotų produktų nuo žaliavų ar kitų taršos 

šaltinių arba nuo žaliavos - žaliavai (pvz., nuo kiaulienos - ant kalmarų). 

Linoleno rūgštis – nepakeičiama omega 3 rūgštis. 

Lizinas – aminorūgštis įeinanti beveik į visų baltymų sudėtį.  

Metioninas – nepakeičiamoji, sieros turinti aminorūgštis.  

Prolinas – heterociklinė aminorūgštis, kuri įeina į visų gyvų organizmų baltymus. 

SVT – svarbus valdymo taškas,- tai etapas kuriame galima taikyti kontrolę. 

Treoninas – nepakeičiama aminorūgštis atsakanti už širdies ir kraujagyslių sistemą, kepenų 

veiklą ir imuninę sistemą. 

Triptofanas – tai nepakečiama aminorūgštis, kuri dalyvauja vitamino    gamyboje. Padeda 

smegenims gaminti serotoniną. 

Valinas – yra viena iš dažniausių aminorūgščių. Regeneruoja hemoglobiną, įeina į baltymų 

sudėtį.   
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ĮVADAS 

Lietuva yra jūrinė valstybė, o patiekalai iš silkės užima tvirtą poziciją, tačiau tyrimai 

rodo, kad žuvies yra vartojama gerokai mažiau nei rekomenduojama pagal sveikos mitybos 

rekomendacijas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro 2019 metais atliktas tyrimas 

(Tyrimo metu apklausti 2573 Lietuvos gyventojai, kurių amžius 15-74 metai) parodė, kad žuvį 1-

2 kartus į savaitę – valgo tik 37%  žmonių,  46% valgo kas mėnesį, o 12% respondentų nevalgo 

išvis. Tyrimas atskleidė, kad žuvį dažniau valgo vyresnio amžiaus žmonės, turintys aukštąjį 

išsilavinimą, taip pat gaunantys didesnes pajamas (Bartkevičiūtė ir kt., 2020). Žuvis ir jos 

produktai pasižymi geromis maistinėmis savybėmis, todėl yra vieni iš labiausiai 

rekomenduojamų produktų žmonių mityboje. Žuvis įeina į beveik visas dietas, mineralinėmis 

medžiagomis bei vitaminais lenkia mėsą. Tai daug vertingų baltymų, polinesočiųjų riebalų 

rūgščių (84 proc.) ir vitamino D turintis maistas. Žuvyje yra aminorūgščių, kurių organizmas 

negali pasigaminti pats.  

Svarbiausi veiksniai lemiantys gaminio maistingumą yra žaliavos kokybė ir pasirenkamas 

technologinis procesas, todėl užtepėlių kūrimui bus naudojama viena maistingiausių žuvų - 

eršketas ir sultinys iš jo odos ir kremzlių. Užtepėlės pavidalas pasirinktas dėl jų patogumo 

vartoti.  Vartoti žuvį ir jos produktus yra saugu ir tai turėtu būti skatinama.  

Temos aktualumas. Žuvies produktai laikomi vienais iš sveikiausių ir naudingiausių 

žmogaus kūnui. Žuvies vartojimas privalo būti skatinamas ir populiarinamas. 

Problema. Lietuviai per mažai vartoja žuvies produktų ir reikia plėsti žuvies gaminių 

asortimentą, ne tik iš filė, bet ir iš kitų dalių, kuriose gausu kolageno ir svarbių aminorūgščių. 

Darbo objektas - žuvies užtepėlių gamybos technologijos. 

Darbo tikslas - ištirti užtepėlės gamybos galimybes UAB ,,Maistas“. 

Darbo uždaviniai:  

1. Išanalizuoti žuvies užtepėlių gamybos technologijas; 

2. Išanalizuoti UAB ,,Maistas“ veiklą; 

3. Sukurti naujo gaminio receptūrą ir technologinę instrukciją, įvertinti maistinę vertę ir 

gamybos saugą;  

4. Įvertinti ekonominius rodiklius. 

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros ir informacinių šaltinių analizė, įmonės 

dokumentų analizė, skaičiavimai MS Excel programa. 
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1. ŽUVIES UŽTEPĖLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS IR ŽALIAVOS 
 

Pagrindinis žuvies vartojimo privalumas organizmui yra tai, jog tai yra lengvai 

virškinamas produktas, kuris pasižymi aukšta maistine verte. Žuvis yra baltymų, mikroelementų 

ir lipidų, polinesočių omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, kurios yra gyvybiškai naudingos žmogui, 

nes dalyvauja medžiagų apykaitos procesuose, turi priešuždegiminį poveikį, yra ląstelių 

membranų, širdies ir kraujagyslių sistemų, smegenų ir nervinio audinio sudedamoji dalis. Žuvų 

cheminė sudėtis priklauso nuo: rūšies, amžiaus, lyties, aplinkos ir sezono (Nesrin ir kt., 2018).  

Žuvis yra svarbus biologiškai vertingų baltymų, riebalų, riebaluose tirpių vitaminų ir n-3 

polinesočiųjų riebalų rūgščių, turinčių penkis ar šešis dvigubas jungtis anglies grandinėje, šaltinis 

(Belitz ir kt., 2004).  

1.1.  Eršketo biologija, paplitimas ir mityba 

Eršketžuvių (Acipenseridae) šeima apima 4 gentis ir 27 žuvų rūšis. Jų kūno sandarą 

charakterizuoja eilė primityvių požymių (žiūrėti 1 paveikslą): išilgai kūno eina 5 eilės kaulinių 

rombo formos plokštelių (2 šoninės, 2 pilvinės ir 1 nugarinė), uodegos pelekas - heterocerkinio 

tipo, skeletas ne visai sukaulėjęs, žarnyne yra spiralinė raukšlė, šnipas ilgas, apačioje turi 4 

ūselius. Gyvena Šiaurės Amerikos, Europos ir Azijos upėse ir sekliose jūrose. Neaptinkamos 

tropikuose ir Pietiniame pusrutulyje. Tai - vieni seniausių Žemės gyvūnų. Manoma, kad 

eršketinės žuvys pergyveno dinozaurų erą ir egzistuoja ne mažiau kaip 250 mln. metų. 

Daugiausiai – vienuolika rūšių eršketinių žuvų gyvena Rusijoje. Dauguma eršketų rūšių 

daugiausia laiko praleidžia jūrose, bet neršti plaukia į upes, o po to vėl grįžta į sūriuosius 

vandenis, tačiau yra keletas rūšių, kurios išimtinai gyvena gėluose vandenyse. Pagal dydį iš 

eršketų mažiausia rūšis yra sterlė, kuri paprastai užauga iki 4 kg (didžiausias registruotas svoris 

16 kg, o amžius 20 metų), o pati didžiausia rūšis yra beluga (Huso huso) užauganti iki 9 metrų 

ilgio ir sverianti iki 2 tonų (didžiausias registruotas svoris 3,2 tonos, o amžius 118 metų). Beluga 

yra pati didžiausia pasaulyje žuvis sutinkama gėluose vandenyse. Aštriašnipis eršketas paprastai 

užauga iki 2 metrų ilgio ir 120 kg svorio (didžiausias registruotas svoris 368 kg, ilgis 3,5 metro, 

amžius 60 metų). Pagal snukio formą yra bentofagai, bet yra ir plėšrių rūšių, nors suaugę dantų 

neturi. Jutimo organais suranda įvairius vėžiagyvius, moliuskus, kirmėles ir žuvis. Yra ir plėšrių 

formų, nes gali plačiai išsižioti ir tiesiog įsiurbti auką.  
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Eršketas teisėtai laikomas  delikatesu daugelyje pasaulio šalių. Dėl maistinių savybių jis 

vertinamas kaip žvejybos objektas  (Bukelskis, 2017). 

 

 

1 pav. Eršketo išorinė kūno sandara  

Šaltinis:  Bukelskis E. (2017). Žuvų biologija ir sandara, klasifikacijos pagrindai 

1.2. Eršketo nauda sveikatai  

Eršketų naudą ir žalą vertina visame pasaulyje. Jame yra būtinų amino rūgščių, 

vitaminų, riebalų rūgščių ir mineralų, kurių mums reikia. Dėl mėsoje esančios glutamo rūgšties 

mėsos skonis yra ryškus. 

Eršketo mėsos vartojimas yra naudingas žmonėms kenčiantiems nuo aterosklerozės, nes 

gydomosiose medžiagose yra riebalų rūgščių. Žuvis turi daug baltymų, todėl pasižymi didelėmis 

maistinėmis savybėmis.  

Daugeliu atvejų eršketo nauda sveikatai yra vertinama dėl mėsoje esančių  medžiagų 

galinčių normalizuoti kraujospūdį, pagerinti medžiagų apykaitos procesus ir turėti įtakos odos 

atsinaujinimui. Eršketo mėsos pranašumus palyginus su kitomis žuvimis pripažįsta dietologai. 

Mažo kaloringumo ir aukštos mitybinės vertės derinys leidžia šį produktą taikyti dietose. Be to, 

žuvis palengvina maisto virškinimą ir pasisavinimą, teigiamai veikia virškinamąjį traktą 

(Kiczorowska ir kt., 2019) 
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1.3. Eršketo Acipenser baerii cheminė sudėtis 

 
Eršketinės žuvis sulaukia didėlio susidomėjimo dėl savo didelės maistinės vertės. Netgi 

nelaisvėje auginami, savo chemine sudėtimi sugeba pralenkti kitas žuvis. Nustatyta kad 

Acipenser baerii raumenyse gausu riebiųjų rūgščių tokiu kaip: polinesočiosios, linoleno ir 

eikozapentaeno  rūgščių, kurios yra svarbios žmogaus metabolizmui (Vaccaro ir kt., 2005). 

Acipenser baerii žuvies rūšyje gausu aminorūgščių tokių kaip histidinas, alaninas, 

izoleucinas (0,82g/100g mėsos),  kurios yra būtinos žmogaus organizmo vystymuisi ir 

egzistavimui. Magnio koncentracija (46,8mg/100g), vitaminas     (1,27ɥ/100g), kolageno kiekis 

(1,22g/100g). Dauguma atliktų tyrimų cheminei sudėčiai nustatyti rodo, kad ši žuvis turi 

reikšmingą maistinę vertę, kuri yra būtina žmogaus racionui (Lopez ir kt., 2020).  

Histidinas - tai aminorūgštis kuri yra uždegiminių, virškinamojo trakto ligų ir širdies 

išemijos priešas. Skatina audinių atsinaujinimą. Tai pusiau pakeičiama aminorūgštis, kuri yra dar 

kaip ir antioksidantas. Įeina į daugumos fermentų sudėtį, biosintezuoja histaminą (Michaels ir 

kt., 1998). 

 

2 pav. Histidino struktūrinė formulė  

Šaltinis: L-Histidine ≥98,5 %, Ph.Eur., for biochemistry 

 

Izoleucinas - tai nepakeičiama aminorūgštis, kurios žmogaus organizmas negali 

sintezuoti savarankiškai. Ši šakotos grandinės molekulė teigiamai veikia skeletinę raumenų 

veiklą, dalyvauja energijos mainuose (Shimomura ir kt., 2010). 

 

3 pav. Izoleucino struktūrinė formulė 

Šaltinis: IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature. Nomenclature and Symbolism for 

Amino Acids and Peptides. Recommendations on Organic & Biochemical Nomenclature, Symbols & Terminology 

Alaninas – tai aminorūgštis, kuri dalyvauja baltymų statyboje. Alaninas yra svarbus 

raumenims ir centrinei nervų sistemai, stiprina imuninę sistemą, taip pat veikia kaip cholesterolio 

kiekio mažintojas (Ramezani., 2021). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286398000229#!
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AminoAcid/
http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/AminoAcid/
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4 pav. Alaninas. 

Šaltinis: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 5950, Alanine.  

Accessed May 22, 2021. 

 

Erškete gausu chondroitino sulfato. Šis junginys randamas eršketo korpuse, yra būtinas 

žmonėms kurie daug juda, nes stiprina kremzles ir sąnarius (Leprevost ir kt., 2017).  

 
5 pav. Chondroitino sulfatas 

Šaltinis:  National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 24766, 

Chondroitin sulfate. Accessed May 22, 2021. 

1.4. Kolageno sandara ir nauda organizmui 

Kolagenas sudaro ketvirtadalį gyvūninių baltymų. Kolageno gausu jungiamuosiuose 

audiniuose, odoje, kauluose, kremzlėse ir sausgyslėse (Raman ir kt., 2018). Įrodyta kad 

kolagenas iš įvairių gyvūninės kilmės produktų skiriasi aminorūgščių kiekiu savo sudėtyje. 

Aminorūgštys tokios kaip prolinas, glicinas ir hidroksiprolinas sudaro 50 % kolageno molekulės 

(Huo ir kt., 2009). Šios aminorūgštys ypač svarbios standinimo procesui. Manoma, kad 

hidroksiprolinas vienintelis stabilizuoja trigubos grandinės molekulę dėl savo OH grupės 

(Hashim 2015). Kolagenas maisto pramonėje naudojamas kaip priedas, kuris turi reologinių 

savybių arba kaip priedas, kuris praturtina skaidulinėmis medžiagomis. Kolageno skaidulos ypač 

naudingos sudarant dietas (Neklyudov 2003). Kolagenas sudaro 70% žmogaus odos dermos 
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masės. (Kim ir kt., 2018). Įrodyta kad Acipenser Baerii odoje labiausiai paplitęs antrojo tipo 

kolagenas. Žmogaus odai šio tipo kolagenas turi teigiamą poveikį, skatina odos gijimą ir ląstelių 

atsinaujinimą (Lai ir kt., 2020).  

 

6 pav. Kolageno struktūros elementas 

Šaltinis: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 145707600, 

Collagen Type II Fragment Trifluoroacetate.  

 

1.5. Eršketinių žuvų pirminis paruošimas 

Eršketinių žuvų skeletas yra kremzlinis. Žvynai - kauliniai ir tvirtai laikosi prie kūno. 

Todėl šios žuvys ruošiamos visai kitaip negu žvynuotosios. Eršketines žuvys maitinimo įmonėse 

dažniausiai gaunamos jau išskrostos ir užšaldytos. Jos atšildomos kambario temperatūroje. 

Atšilusios eršketines žuvies kaulinės ataugos nupjaunamos kartu su maža odos juostele. 

Paskui nupjaunama galva. Pjaunama iš abiejų galvos pusių 45° kampu. Po to nupjaunami pelekai 

ir uodega, išimami žuvies viduje esantys riebalai. Chorda (vadinamoji kremzlinio stuburo viduje 

einanti nervų sistemos juosta) ištraukiama, perpjovus žuvį išilgai pusiau. Pjauti pradedama nuo 

galvos, per kremzlinio stuburo vidurį. Jei gautosios pusės yra labai didelės, tai, prieš plikant, jos 

supjaustomos skersai.  

Paruoštos žuvys apiplikomos: l-2 min. panardinamos į karštą (apie 85-95°C) vandenį, 

kad lengviau būtų nuskusti kaulinius žvynus ir išvalyti kraujo krešulius bei gleives. Dėl to, 

apdorojant šiluminiu būdu, gabalai mažiau susitraukia, o tai ypač svarbu, kai patiekalai kepami 

riebaluose (tada neatšoka džiūvėsėlių plutelė). Nuplikius tuoj skutami žvynai (kai žuvis atšąla, 

žvynus nuskusti sunku). Jei chorda anksčiau nebuvo išimta, tai išimama dabar, išvalomi kraujo 

krešuliai. Žuvis gerai išplaunama šiltu vandeniu. 

Eršketinės žuvys dažniausiai ruošiamos šaltiems patiekalams (virtos, drebučiuose ir 

pan.), kepamos stambiais gabalais riebaluose (Jadova ir kt., 2015). 
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1.6. Juodieji ikrai 

Juodųjų ikrų kaina yra didėlė dėl to, kad visus Acipenser formis rūšių žuvys yra 

draudžiama žvejoti. Juodieji ikrai yra gaunami tik iš dirbtinai auginamų eršketų. Tam kad eršketo 

patelė subręstu neršimui turi praeiti 8 metai. Patelių branda tęsiasi apie 15-20 metų (Maćkowiak 

ir kt., 2020). Juodieji ikrai ypatingai vertinami dėl savo cheminės sudėties. Tai produktas, kuris 

turi 30% baltymų ir 13% riebalų. Priklausomai nuo Acipenser formis rūšies ikrai turi net 20 

aminorūgščių. 9 aminorūgštys esančios ikruose tokios kaip: triptofanas, treoninas, lizinas, 

metioninas, fenalananinas, valinas, argininas, histidinas,  prolinas yra nepakeičiamos žmogaus 

organizmui (Barimani ir kt., 2021). Be aminorūgščių, juodosiuose ikruose yra didelė folio 

rūgšties ir jodo koncentracija. Žmonėms sergantiems mažakraujyste ir turintiems žemą 

hemoglobino kiekį patariama reguliariai vartoti savo racione juoduosiuos ikrus (Barimani ir kt., 

2020) 

1.7. ,,Mascarpone“ sūrio cheminė sudėtis 

Vienas gana paplitęs ir garsėjantis savo gamybos tradicijomis pieno produktas yra sūris. 

Sūrių yra daugiau kaip 400 rūšių, tačiau pagrindinis gaminimo principas išlieka tas pats. Pienas 

yra koaguliuojamas. Susiformavusi masė yra supjaustoma mažais gabaliukais, kad galėtų išdžiūti 

išrūgos. Kai varškė išdžiūsta, sūris spaudžiamas ir leidžiama jam bręsti. Palyginus su pienu, 

sūryje gali būti 40 proc. mažiau vandens. Vandens praradimas priklauso nuo trijų veiksnių: 

temperatūros, vandens kiekio, varškės supjaustymo. Vandens mažėjimas yra labai svarbus, nes 

nuo jo priklauso sūrio kietumas ir laikymo charakteristikos. Gaminant sūrį, po savaitės visa 

laktozė pavirsta pieno rūgštimi. Baltymai gaminimo metu skyla į mažesnes molekules, tokias 

kaip peptidai ir pabaigoje į amino rūgštis. Sūrio skonis priklauso nuo daugelio veiksnių. Sūriai 

skirstomi į minkštuosius ir kietuosius. Kietieji sūriai yra presuojami, juose yra mažai drėgmės. 

Vienas iš kiečiausių sūrių yra parmezano sūris, minkščiausias ,,Mascarpone‘‘ sūris. Sūris yra 

labai maistingas, nes iš pusės litro pieno galima pagaminti tik 50 g sūrio. Tai daug labiau 

koncentruotas maistas negu pienas (EJ ir kt., 2006). 

Italai yra tikri, kad ,,Mascarpone‘‘ atsiradimo istorija yra susijusi su grynu atsitiktinumu. 

Norint paruošti garsųjį kietąjį parmezaną, reikėjo nusistovėjusio pieno, ant kurio viršaus bus 

grietinėlė. Ši grietinėlė buvo netinkama gaminti parmezaną ir greitai gedo, todėl mokiniui buvo 

leista nugriebti šią grietinėlę ir išglaistyti paprastus pyragus. Taigi taip pasirodė pirmasis itališkas 

kreminis sūris. Pavadinimas kilo iš Lombardijos žodžio „Mascarpa“, kuris vertime reiškia tiesiog 

„varškės sūris“. 
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,,Mascarpone‘‘ cheminė sudėtis atskleidžia, kad šis sūris  turi daug  naudingųjų 

medžiagų:  pieno rūgštį,  kalcį,  baltymus. Šiluminis apdorojimas žemoje temperatūroje ir 

druskos tirpalo nebuvimas leidžia išlikti beveik visiems vitaminams ir mineralams. 

Sūris turi daug B grupės vitaminų, vitaminus A, K, C, D ir PP, magnį, fosforą, natrį, kalį, 

cinką. Sūrio kalorijų kiekis priklauso nuo pradinio riebumo ir grietinėlės kokybės. Riebalų kiekis 

„Mascarpone“ yra mažiausiai 80%, o 100 g grietinėlės delikatese yra net 430 kcal, 6,2 g 

baltymų, 5,8 g angliavandenių ir 45 g riebalų. 

Nepaisant didelio minkštojo sūrio riebalų ir kalorijų, tiek kulinarai, tiek gydytojai 

rekomenduoja retkarčiais jį valgyti. Taip yra dėl daugybės naudingų aukštos kokybės 

„Mascarpone“ savybių: 

 

 Dėl greito ir švelnaus paruošimo, sudėtyje  išlieka beveik visi vitaminai ir naudingi 

mikroelementai, taigi ir desertas  pagamintas iš tokio sūrio mityboje yra vertingas.  

 Tam tikrų grupių vitaminai yra naudingi sergant tam tikromis ligomis. B grupės vitaminai 

dalyvauja ląstelių augime ir medžiagų apykaitos procesuose organizme. Niacinas (PP) 

reguliuoja žmogaus riebalų apykaitą skaidydamas angliavandenius ir paversdamas juos 

energija. O vitaminai A, C ir D yra atsakingi už odos, plaukų ir nagų imunitetą ir būklę. 

 Kreminiame sūryje esantys antioksidantai apsaugo ir stiprina organizmą, lėtina ląstelių 

senėjimą. Naujausi tyrimai parodė jų naudingumą kovojant net su vėžiu. 

 Mikroelementai magnio, cinko ir fosforo pavidalu padeda įveikti stresą, ramina nervų 

sistemą ir padeda sergant depresija. Subtilus kreminis „Mascarpone“ skonis, tirpstantis 

liežuvyje, teikia tikrą malonumą ir gerina nuotaiką. 

 Kalio ir kalcio komponentai yra būtini žmonėms, sergantiems raumenų ir kaulų sistemos 

ligomis, turintiems sąnarių ir kaulų lūžių bei traumų. 

 

Deja, ne visi žmonės gali įtraukti šį švelnų kreminį produktą į savo meniu. Dėl didelio 

kiekio riebalų ir kalorijų ,,Mascarpone‘‘ yra nerekomenduojamas dietos laikantiesiems žmonės. 

Nerekomenduojama vartoti diabetikams, žmonėms sergantiems skrandžio opomis ir virškinimo 

trakto ligomis. Jeigu yra problemų dėl kepenų ir laktozės netoleravimo, privalėtų visiškai 

atsisakyti bet kokių sūrių savo racione, kad ir kokie skanūs ir sveiki jie būtų. 

1.8. Aliejaus cheminė sudėtis ir savybės 

Riebalai – lipidų ir karboksirūgščių junginiai kurie yra išgaunami iš gyvūninių taukų 

(žiūrėti 4 pav.) arba augalinės kilmės lipidų (žiūrėti 5 pav.) (kokosų, saulėgrąžų, rapsų). 

Augaliniai riebalai dažniausiai būna skystos būsenos, išskyrus aliejus kurie turi didelius kiekius 
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sočiųjų riebalų rūgščių. Žuvų riebaluose (žiūrėti 6 pav.) dominuoja polinesočiosios riebalų 

rūgštys kuriuos tirpsta itin žemuose temperatūrose. Trigliceridus (riebalus) sudaro glikolio 

molekulė, prie kuriuos yra prisijungusios trys riebalų rūgštys. Maisto trigliceridai labai skiriasi 

riebalų rūgščių rūšimis ir šie skirtumai reikšmingai paveikia jų fizines savybes. Kiekybinė ir 

kokybinė molekulės sudėtis, taip pat jos erdvinė konfigūracija patvirtina, kad trigliceridai 

priklauso esterių klasei (Pečekajūtė., 2018).  

 

 
 

7 pav. Bendra trigliceridų struktūrinė formulė 

Šaltinis: IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature. Recommendations on Organic & 

Biochemical Nomenclature Symbols & Terminology 

 

 

 

 
 

 
8.Pav. Augalinių riebalų struktūrinė formulė.  

Šaltinis: IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature. . Recommendations on Organic & 

Biochemical Nomenclature, Symbols & Terminology 

 

 

 

 
 

 

 

 

9 pav. Omega3 struktūrine formulė  

Šaltinis: IUPAC-IUBMB Joint Commission on Biochemical Nomenclature.. Recommendations on Organic & 

Biochemical Nomenclature, Symbols & Terminology 
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1.9. Prieskoninės daržovės ir prieskoniai 

Kada žmogus pradėjo vartoti prieskonius tiksliai nežinoma. Jau nuo neatmenamų laikų 

valgiams paskaninti vartojama įvairių prieskonių augalų žali ir džiovinti lapai, ūgliai, šaknys, 

sėklos. XIII-XV a., išsivysčius prekybai, iš Indijos ir kitų šalių į Europą buvo įvežama daug 

prieskonių, būtent mums gerai žinomi pipirai, gvazdikėliai, kardamonas, cinamonas, šafranas, 

imbieras ir kiti, koriuos vartojame ir dabar. Prieskoniniai (aromatiniai) augalai yra svarbus 

natūralių medžiagų šaltinis, juose yra daug antioksidantų – polifenolių, kurie svarbūs žmogaus 

organizmui: neutralizuoja žalingas reaktyvias deguonies ir azoto formas, sustiprina ląstelės 

antioksidantinės apsaugos sistemas bei padeda atkurti pažeistas struktūras. Per paskutinį 

dešimtmetį populiarėja prieskoninių augalų naudojimas ne tik kulinarijoje, bet ir medicinoje - 

gydymo tikslais (Ferrer ir kt., 2017). Užtepėlių gamybai naudojami populiariausi prieskoniai 

tokie kaip: pipirai, česnakai, druska.  

Česnakas yra daugiametis svogūninis augalas turintis aštrų kvapą ir skonį dėl savo 

sudėtyje esančių didėlio kiekio eterinių aliejų. Visame pasaulyje žinoma daugiau kaip 700 

česnakų rūšių. Česnake svarbiausi biologiškai aktyvūs komponentai yra alicinas, amidas 

(Gruhlke ir kt., 2018). Alicinas – tai organinis sieros junginys. Tyrimai rodo kad alicinas yra 

potenciali prevencinė priemonė prieš tokias ligas kaip: cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių 

ligas bei vėžį (Salehi ir kt., 2019). Amidai – tai organiniai rūgštieji aminai. Šios rūgštys 

susijungia žmogaus organizme į polimerus ir sudaro baltymus. Šios organinės rūgštys yra 

gyvybiškai svarbios. 

Druska ir sūrus skonis. Natrio chloridas yra junginys, sukeliantis būdingą sūrų skonį. 

Natris, esantis valgomojoje druskoje, pagerina maisto skonines savybes, sukurdamas sūrumo, 

kartu mažindamas kartumo ir padidindamas saldumo skonius, taip pat padeda suderinti skonius 

tarpusavyje (Dötsch ir kt., 2009). Veiksniai, kurie lemia vartotojo skonį ir druskos priimtinumą, 

yra ne daug ištirti, tačiau manoma, kad svarbūs yra aplinkos veiksniai, tokie kaip natrio kiekis 

maisto produktuose ir įprastinė kasdienė mityba (Beauchamp ir kt., 1994). Vartojant maistą su 

natriu, sūrumas yra pagrindinis juntamas skonis. Sūraus skonio intensyvumas yra susijęs su 

natrio koncentracija maiste, o sūrumas yra jaučiamas visoje burnos ertmėje, kur yra skonio 

receptorių. Svarbu pažymėti, jog sūrumui liežuvio žemėlapis neegzistuoja. Jis gali būti jaučiamas 

visoje burnos ertmėje, o ne konkrečioje liežuvio vietoje, kaip nurodo liežuvio žemėlapis 

(Chandrashekar ir kt., 2006). Sūraus skonio pojūtis gali būti paaiškinamas unikaliu natrio 

transdukcijos mechanizmu, kuomet jutimo sistema dirgiklio energiją paverčia nerviniu impulsu, 

apimančiu epitelinius natrio kanalus skonio receptorių ląstelėse (Chandrashekar ir kt., 2010). Yra 

du epitelinių natrio kanalų potipiai, vienas - specifinis natriui, kuris aktyvuojamas esant mažai 
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natrio koncentracijai ir manoma, kad jis yra atsakingas už 12 pageidaujamų druskos skonio 

pojūčių. Antrasis epitelinių natrio kanalų tipas yra pralaidus daugybei katijonų, o sūrumas 

aktyvuojamas esant didesnei natrio koncentracijai. Skonio mechanizmai, buvo pagrįsti atliktais 

tyrimais su pelėmis, tačiau teigiama, jog nėra pagrindo manyti, kad mechanizmai su žmonėms 

skiriasi (Keast ir kt., 2007). 

Pipirai. Singletary teigimu, juodieji pipirai ypač naudingi virškinimo trakto stiprinimui. 

Šių pipirų sudėtyje randamas piperinas vienas svarbiausių biologiškai aktyvių junginių šiame 

prieskonyje. Eksperimento su pelėmis ir žiurkėmis metu nustatyta, jog pipirai su jame esančiu 

piperinu gali stimuliuoti virškinimo fermentus, keisti skrandžio sekretus, turėti įtakos, laiko 

atžvilgiu, kuomet maistas keliauja virškinimo traktu ir slopinti viduriavimą. Ilgalaikis juodųjų 

pipirų poveikis žmogaus organizmui kol kas yra nežinomas. Baltuosiuose pipiruose kaip ir 

juoduosiuose vienas svarbiausių biologiškai aktyvių junginių yra alkaloidas piperinas. Šis 

alkaloidas suaktyvina šilumos perdavimo ir rūgštingumo receptorius, turi įtakos nervų sistemai. 

Abi pipirų rūšys yra naudojamos skrandžio sutrikimų, bronchito, maliarijos, choleros ir vėžio 

prevencijai (Vasavirama ir kt., 2014). 

Išanalizavus cheminę sudėtį visų gaminyje naudojamų žaliavų, galima teigti, kad 

gaminys bus mitybiniu požiūriu vertingas. Žaliavos turtingos aminorūgštimis, biologiškai 

aktyviais komponentais, vitaminais ir mineralais.  
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2. UAB „MAISTAS“ VEIKLA 

2.1. Įmonės veikla ir struktūra 

2006 m. duris atvėręs restoranas Klaipėdoje – puiki vieta romantiškai vakarienei, 

garbingų svečių priėmimui, verslo pietums ir jaukioms asmeninėms šventėms. 

Restorano valgiaraštis nuolat atnaujinamas, lankytojai gali paskanauti ypatingo skonio 

restorano klasika tapusių patiekalų. Norintiems pasimėgauti restorane ne tik gardžiais, bet ir 

figūrai nekenkiančiais patiekalais – žuvų ir jūros gėrybių patiekalais. Restoranas tenkina 

kiekvieną kliento norą: gamina iš lašišų, otų, starkių, skumbrių, langustų, jūros šukučių ar tunų, 

restorano akvariume laikomų Sibiro eršketų, kuriuos virėjai paruošia pagal kliento 

pageidavimus. 

Restoranas teikia :  

 Furšetus; 

 Banketus; 

 Išvežamuosius patiekalus; 

 Salių nuomos renginiams; 

 Indų nuoma; 

Kiekvieną dieną daromi dienos pietūs, svečių vakarienės, išvežamasis maistas, 

savaitgaliais vykdomi pokyliai, vestuvės. Svečius aptarnauja 4 virėjai, 4 padavėjai.  

2.2. Žaliavos ir tiekėjai 

Restorane siekiama užtikrinti nepriekaištingą maisto saugą ir kokybę. Maistą maksimaliai 

siekiama pritraukti prie tradicinių Viduržemio jūros patiekalų. Žaliavos perkamos iš pastovių ir 

patikimų (žiūrėti 1 lentelė) Lietuvos ir užsienio tiekėjų, kurie pasiūlo kokybišką produkciją už 

palankias kainas. Data kada priimtos žaliavos ir tikrinimo rezultatai užrašomi maisto žaliavų 

priėmimo žurnale. Jei žaliavos neatitinka reikalavimų, jos būna grąžinamos  tiekėjams. Maisto 

žaliavos priimamos ir laikomos atsižvelgiant į laikymo sąlygas ir terminus, nurodytus teisės 

aktuose, norminiuose dokumentuose, etiketėse.  

1 lentelė. Pagrindiniai įmonės tiekėjai ir jų vežamos žaliavos 

Eil.nr Tiekėjas Žaliava/ Produkcija 

1. UAB „Sanitex“ Šaldytos jūros gėrybės, bakalėja, mėsa 

2. UAB „Reaton“ Mėsa, bakalėja, šaldyti pusgaminiai 

3. UAB „Salas zivis“ Krabų kojos 

4. UAB „Bidfood“ Atvėsinta jautiena, antienos konfitas 

5. UAB „Augma“ Daržovės, vaisiai 

6. UAB „Mantinga“ Duona ir jos gaminiai 
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2.3. Patalpų išdėstymas 

Patalpos, kuriuose tvarkomas maistas yra tinkamo dydžio, pritaikytos vienakrypčiam 

gamybos srautui, suplanuotos ir įrengtos taip kad jose nesikauptų nešvarumai, neaugtų pelėsiai, 

nesusidarytų garų kondensatas, neišsiskirtų garų kondensatas, neišsiskirtų nuodingų medžiagų ar 

pašalinių dalelių bei kitų teršalų, kurie galėtu patekti į maistą ir nebūtu kryžminės taršos rizikos 

(žiūrėti 1 priedą). Grindys ir sienos  pritaikytos taip, kad būtų vandeniui nelaidžios, kitų 

medžiagų nesugeriančios, neslidžios.  

Gamybos patalpų grupės:  

 Sandėliai, 

 Paruošiamieji,  

 Užbaigiamieji, 

 Pagalbinės patalpos. 

Gamybinės patalpos išdėstytos taip, kad technologinio proceso metu pagaminti patiekalai 

neturėtų sąlyčio su neparuoštomis žaliavomis. Patalpose visi įrengimai ir inventorius atitinka 

technologinį procesą: atsparūs maistinėm rūgštim, atitinka higienos ir saugos reikalavimus, 

lengvai valomi ir dezinfekuojami, galimybė automatizuoti technologinius procesus. Restorane 

yra šios patalpos ir zonos: 

 Mėsos zona; 

 Žuvies zona; 

 Šaltų  zona; 

 Daržovių zona; 

 Indų plovimo patalpa; 

 Sausų produktų patalpa. 

Pritaikant GPH taisykles ir technologinio proceso sekas, kiekvienoje patalpoje 

organizuojamos darbo vietos atskiriems technologiniams etapams atlikti. 

Virtuvės gale yra šaldytuvai, į visus stalus integruoti šaldytuvai, kuriuose laikomi pagal 

zonas priskirti produktai, su atitinkamais užrašais ir numeracijomis. Šaldyta produkcija laikoma 

šaldymo kamerose, stalai iš nerūdijančio plieno, sausų produktų sandėlis virtuvės šone, kur 

viskas yra sudėta ant lentynų arba plastmasinių padėklų. Pjaustymo lentos ir peiliai sužymėti 

spalvomis pagal zonas, kad neįvyktu kryžminė tarša. Pagrindines darbo zonos: 

Mėsos arba griliaus zona. Dirbama tik su mėsa ir mėsos garnyrais: 

 Valymas; 

 Produktų marinavimas; 

 Porcijavimas/svėrimas; 
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 Vakuumavimas;  

 Kepimas ant anglių. 

Žuvies ir jūros gėrybių zona. Dirbama ir su tų pačių patiekalų garnyrais:  

 Valymas; 

 Svėrimas; 

 Vakuumavimas;  

 Garinimas; 

 Kepimas. 

Šaltų patiekalų zona:  

 Sriubų virimas;  

 Salotų gaminimas; 

 Užkandžių gaminimas.  

Daržovių paruošimo cechas: 

 Daržovių plovimas; 

 Valymas. 

Indų plovimo patalpa: 

 Indų plovimas; 

 Maisto atliekų surinkimas. 

Virtuvės pradžioje yra atleidimo stalas su lėkščių šildytuvu ir ledukų gamybos aparatas. 

Nešvarūs indai į indų plovimo patalpą patenka pro langelį, kuriuos nurenka padavėjai ir atneša 

taip, kad neturėtų sąlyčio su klientais ar pašaliniais žmonėmis. Tualetai prižiūrimi valytojos. 

2.4. Įmonės gaminama produkcija 

Restoranas turi platų menių asortimentą: dienos pietų meniu, paprastas meniu, banketų 

meniu, furšetų ir ypatingų užsakymų meniu. Pavyzdžiai: 

Salotos: Karamelizuoto ožkos sūrio salotos, bolivinės balandos ir artišokų salotos, 

salotos su jautiena ir čimičiuri padažu. Užkandžiai: gruzdintos jūros gėrybės, alaus rinkinys, 

aštunkojo užkandis. Žuvies patiekalai: barenco jūros menkė su bolivine balanda ir pistacijų 

pesto, aštunkuojis su pastarnokų tyre ir pistacijų padažu. Mėsos patiekalai: 200 g arba 300 g 

jautienos steikai, kiaulienos sprandinė, ėrienos šonkauliai, kalakutienos filė, antienos filė.
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2.5. Sanitarija ir higiena 

Patalpos, kuriuose tvarkomas maistas yra švarios ir tvarkingos. Reguliariai atliekamos 

sanitarinės dienos, kad būtu pašalinti maisto medžiagų likučiai ir nešvarumai. Plovimo ir 

dezinfekavimo priemonės yra saugios ir skirtos naudoti būtent maisto perdirbimo įmonėms. Yra 

parengtas plovimo ir dezinfekavimo planas. Valymo ir dezinfekavimo darbai yra registruojami 

žurnale.  

Įmonėje pastoviai vykdomos privalomosios kenkėjų kontrolės ir profilaktikos priemonės, 

kurias vykdo profesionali įmonė „Dezinfa“. Įmonė imasi visų priemonių, kad graužikai ar 

kitokie kenkėjai nepatektų į maisto gamybos, sandėliavimo vietas. Priemonės skirtos kenkėjų 

kontrolės profilaktikai yra naudojamos reguliariai. Įmonė vykdo rekomendacijas dėl higieninių 

techninių priemonių, būtinų apsaugoti objektą nuo graužikų. Tikrinimas vyksta periodiškai kas 

mėnesį. Gatavų patiekalų temperatūros nuolat matuojamos, patalpos valomos reguliariai, 

tikrinami galiojimai (per revizija 1 kartą į mėnesį), vengiamą kryžminės taršos.  

2.6. Įmonėje naudojami įrengimai 

Virtuvės įranga tai neatsiejama kiekvienos virtuvės dalis. Be jos dauguma patiekalų 

tiesiog nebūtu pagaminta, arba reikėtu skirti labai ilgą laiką gamybai. Įranga privalo būti naši ir 

atitikti gamybos pajėgumus. Lentelėje pateikiama įmonėje naudojama svarbiausia įranga.  

2 lentelė. Pagrindiniais įrengimai 

Eil. nr Įrengimas Atliekama funkcija 

1. Grilius  Kepama mėsa 

2. Dujinė viryklė Kepama, verdama  ir kiti apdorojimai 

3. Konvekcinis pečius Garinama, kepama, troškinama 

4. Gastronominis peilis Pjaustoma 

5. Gruzdintuvė Gruzdinama 

6. Smulkintuvas Susmulkinama 

 

Grilius - medžio anglių grilius kaitinamas deginanant anglis viduje. Darbinė temperatūra 

300-500
o
C. Tokia temperatūra palaikoma dėka konvekcijos ir spinduliuojamo karščio, todėl dėka 

žarijų maistas skrudinamas ir kepamas. Anglies sunaudojama 45% mažiau nei atvirose 

kepsninėse ir maistas iškepamas greičiau, pvz., vidutiniškai apskrudęs 4 cm 350 g kepsnys 

iškepamas per 4 min. Dėka aukštos temperatūros kepamo produkto sultys greitai išgaruoja ir 

nelaša ant anglių. ,,Green Egg‘‘ grilius ypač tinkamas ruošti mėsos ir žuvies patiekalus, taip pat 

galima kepti bulves ir kitas daržoves ar net tokius desertus kaip tartaletes. Dėka geros izoliacijos 

į patalpą išspinduliuojamas minimalus karščio kiekis. Į patalpą išsiskiria minimalus dūmų kiekis 

ir tik tada, uždegamos anglys arba atidaromos durelės. Temperatūra griliuje reguliuojama dviem 
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sklendėmis: viena - viršuje, kita – apačioje. Uždarę abi sklendes, sustabdysite griliaus  darbą ir 

likusias anglis galėsite naudoti kitą dieną. 

Viryklė su 6 degikliais eksploatuojama kepimui, virimui, troškinimui. Grotelės 

emaliuotos ir tvirtos. Pajungtos gamtinės dujos. Po apačia yra spinta keptuvėm sudėti.  

Konvekcinis pečius - įrengimas, kuriuo paprasta ir greita naudotis, t.y. vienąkart nustatę 

gaminimo programą, ją galėsite naudotis ir kitąkart gamindami tą patį patiekalą. Anksčiau 

virtuvių vadovai norėdami paruošti skanų patiekalą, įdėdavo daug pastangų ir skirdavo daug 

laiko - kepdavo griliuje, paskui baigdavo termiškai apdorodami krosnyje, keptuvėje ar 

gruzdintuvėje. Šiandien mažesnėje nei 1 m
2
 erdvėje galima kepti, skrudinti, troškinti, apvirti ar 

virti ant mažos ugnies. 

Gastronominis peilis yra saugus ir lengvai valdomas. Tiksliai pjauna, yra tvirtos 

konstrukcijos. Guminiai padeliai tvirtai prisitvirtina prie darbo stalo paviršiaus ir neleidžia 

mašinai slidinėti veikimo metu. Turi skaidrų apsauginį rankų skydą ir atskirą galandinimo 

prietaisą. 

Gruzdintuvė - tai profesionalus virtuvės įrenginys skirtas šaldytiems produktams paruošti 

arba baigti ruošti patiekalą. Tikslus temperatūros nustatymas ir efektyvus elektroninis aliejaus 

temperatūros valdymas leidžia palaikyti tikslią temperatūrą iki pat gaminimo pabaigos. 

Smulkintuvas - mėsmalės variklis ventiliuojamas, yra su apsauga nuo perkaitimo. Galima 

rinktis vienfazį arba trifazį elektros jungimą. Mėsmalė yra nedidelė, patogi naudotis. Vidinės 

dalys lengvai išardomos ir išplaunamos. Komplektacijoje yra padėklas mėsai, tiektuvas, sraigtas. 

2.7. Įmonėje taikoma maisto saugos sistema 

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas įpareigoja įmonės tvarkyti maistą ir užtikrinti jo 

saugumą taikant rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemą (RVASVT). 

RVASVT – tai maisto gamybos savikontrolės sistema, užtikrinanti kokybiško ir saugaus maisto 

gaminimą ir tiekimą vartotojui.  

Įmonėje siekiant užtikrinti geros higienos kontrolę ir apsaugoti vartotojus nuo per maisto 

plintančių infekcijos lygų protrūkio, yra vykdoma vidinė pačios maisto tvarkymo įmonės 

kontrolė ir išorinė kontrolė, kurią atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos kontrolė ir SVT 

taikymas. Maistą tvarkantis darbuotojai yra informuojami nuolat apie teisės aktų pakeitimus ir 

papildymus.   

Įmonėje yra pildomi visi VMVT reikalaujami žurnalai, pavyzdžiui: išvežamų patiekalų 

vidines temperatūros žurnalas, valymo žurnalas, pagamintų patiekalų vidinės temperatūros 

žurnalas ir atsekamumo žurnalas. Griežčiausiai įmonėje vertinamas atsekamumas. Tai 
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dokumentas kuriame registruojamos atkeliavusios atvėsintos  žaliavos, kurios bus šaldomos. 

Kiekviena žaliavos etikete su galiojimo laiku yra saugoma mėnesį laiko žurnale. Visos atvėsintos 

žaliavos kurios bus šaldomos yra žymimos su data ir galioja mėnesį laiko.  
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3. ŽUVIES UŽTEPĖLIŲ IŠ ERŠKETO GAMYBOS TECHNOLOGIJA 

Maistinga eršketo mėsa, kuri turtinga amino rūgštimis, Omega3, Omega6, 

polinesočiosiomis rūgštimis, fosforu, kaliu ir glutamu - natūraliu skonio stiprikliu puikiai tinka 

užtepėlės gamybai, o susijungus su ,,Mascarpone‘‘ sūriu pasiekiama puiki tekstūra ir skonis. 

Žaliavos įsigytos LIDL parduotuvėje. Pagal sukurtą receptūrą sudaroma technologinė 

kortelė ir gaminama užtepėlė.     

3.1. Naujojo gaminio žaliavos 

Naujojo gaminio gamybai reikalingos žaliavos (žiūrėti 3 lentelę). 

                                                                    3 lentelė. Žaliavų sąrašas 

Naudojamos žaliavos Tiekėjai 

Eršketas ,,LIDL‘‘ 

Mascarpone ,,LIDL‘‘ 

Česnakas ,,AUGMA‘‘ 

Aliejus pakepimui SANITEX 

Druska SANITEX 

Pipirai SANITEX 

 

Padaryti 2 bandymai su skirtingais prieskoniais ir skirtingais pieno produktais. Pirma 

užtepėlė su sviestu ir paprikos milteliais – nepasitvirtino, nes per riebi ir dominavo paprika. 

Sviestas sušoko. 

Antra užtepėlė su ,,Mascarpone‘‘ pavyko geriausiai, buvo geros tepamos tekstūros, 

malonaus skonio ir kvapo, todėl pasirinkau šį variantą. Iš juslinės analizės tyrimo galima matyti 

kad Užtepėlė turi gerą rišlumą ir tepumą. Pateikiamos užtepėlių technologinės kortelės (Žiūrėti 4 

lentelę) 

4 lentelė. Bandymų technologinės kortelės 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas 

Užtepėlė su ,,Mascarpone‘‘ 

Brutto Netto 

1. Vanduo  0,582 0,582 

2. Eršketo virta mėsa 1,000 0,336 

3. Mascarpone 0,314 0,314 

4. Česnakas  0,100 0,078 

5. Aliejus pakepimui 0,030 0,022 

6. Pakepinto česnako masė 0,060 0,044 

7. Druska 0,010 0,010 

8. Pipirai 0,003 0,003 

 Pagamintos užtepėlės masė  1 kg 

 Pavadinimas 

Užtepėlė su paprika ir sviestu 

Brutto Netto 

1. Vanduo 0,582 0,582 

2. Eršketo virta mėsa 1,000 0,336 

3. Sviestas 0,200 0,200 

4. Paprikos milteliai 0,010 0,010 

5. Druska 0,030 0,030 

6. Pipirai 0,001 0,001 

 Pagamintos užtepėlės masė   1 kg 
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Pasirinktos užtepėlės technologinė kortelė (žiūrėti 5 lentelę) sudaryta, kad pagaminti 1 kilogramą 

užtepėlės. 

 

5 lentelė. Technologinė kortelė 

 

 

 

Gamybos technologija 

 

Žuvį nuvalome po šaltu tekančiu vandeniu ir supjaustome stambiais gabalais. Užpilame 

šaltu vandeniu ir dedame druską su pipirais. Žemiau pateikiama sultinio technologinė kortelė 

6 lentelė. Sultinio technologinė kortelė 
Eil 

Nr. 

Pavadinimas Brutto 

kg 

Netto 

kg 

1. Vanduo 4 2.35 

2. Eršketo filė su oda 1.4 0.500 

3. Druska 0.030 0.030 

4. Pipirai 0.003 0.003 

 

Sultiniui žuvį reikia užvirinti kuo greičiau, o užvirus sumažinti liepsną pastoviai 

nugriebiant putas. Verdama apie 1h 30min, kol išverda skaidrus sultinys. Išvirus išimama oda ir 

kitos nevalgomos dalys, o į likusia žuvies mėsą įpilamas atvėsintas žuvies sultinys ir pakepintas 

česnakas. Viskas sumalama termomikse. Sumalta masė perkaitinama puode, ir su šluotele 

įmaišoma ,,Mascarpone‘‘. Masė pilama į formas, dedama į šaldytuvą atvėsinimui ir standinimui 

apie 8h.  

 

 

 

 

 

Eil 

Nr. 

Pavadinimas Brutto Netto 

1. Vanduo  0.582 0.582 

2. Eršketo virta mėsa 1.000 0.336 

3. ,,Mascarpone‘‘ 0.314 0.314 

4. Česnakas  0.100 0.078 

5. Aliejus pakepimui 0.030 0.022 

6. Pakepinto česnako masė 0.060 0.044 

7. Druska 0.010 0.010 

8. Pipirai 0.003 0.003 

 Pagamintos užtepėlės masė  1 kg 
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3.2. Užtepėlės technologinio proceso aprašymas 

Eršketas nuplaunamas po šaltu tekančiu vandeniu. Pašalinamos akys. (žiūrėti 8 pav.) 

         
                                              10 pav. Eršketas                                      11 pav. Supjaustytas eršketas puode 

Eršketas supjaustomas stambiais gabalais, sveriamas ir pabarstomas prieskoniais, 

dedamas į puodą sultinio virimui apie 1 h 30 min. 

 
                                        12 pav. Nugraibomos putos                    13 pav. Sultinys košiamas 

Verdant sultinį svarbu nugraibyti putas, kitaip bus neskaidrus, česnakas nuvalomas ir 

supjaustomas. Česnakas pakepinamas ant keptuvės, sultinys perkošiamas ir atvėsinamas. 

 
14 pav. Nuo kremzlių ir odos nurenkama mėsa                15 pav. Ingredientai sumaišymas termomikse 
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Nuo odos ir kremzlių surenkama mėsa, termomikse susmulkinama virta eršketo mėsa, 

česnakas ir sultinys. 

 
16 pav. ,,Maskarpone‘‘ įmaišymas                           17 pav. Sustingusi gatava užtepėlė 

Į masę su šluotele įmaišoma ,,Mascarpone‘‘ ir pabarstoma šviežiai maltais pipirais, 

Užtepėlė dedama 8 h standinimui į šaldytuvą. Po sustingimo galima pradėti vartoti. 

 

18 pav. Užtepėlės serviravimo pavyzdys 

3.3. Naujojo gaminio saugos užtikrinimas ir gaminio rizikos veiksniai 

Rizikos veiksnys skirtinguose šaltiniuose yra apibrėžiamas įvairiai: 

 • Bet kuris nepriimtinas maisto grandinės aspektas, galintis neigiamai paveikti produkto 

saugą (ILSI).  

• Potenciali nesaugaus vartotojo sveikatai maisto produkto pagaminimo priežastis (CFRA).  

• Bet kuri biologinė, cheminė ar fizinė savybė, galinti būti nepriimtino pavojaus vartotojo 

sveikatai priežastimi (NACMFC) (Venskutonis, 2010). 7 lentelėje  pateikiama gaminio žaliavų 

rizikos veiksniai. 8 lentelėje pateikiama rizikos veiksnių klasifikacija.  
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7 lentelė. Gaminio žaliavų rizikos veiksniai 

Gamyboje 

naudojamos 

žaliavos 

Rizikos veiksnys Prevencinė priemonė 

Eršketas  Biologiniai: Žuvis ir jūrų gerybės gali 

būti užterštos patogeniniais 

mikroorganizmais, parazitais ir jų 

lervomis 

Cheminiai:  Žuvis ir jūrų gerybės gali 

būti užterštos polichloriniais bifenilais, 

sunkiaisiais metalais 

Pirkti iš patikimų tiekėjų, tikrinti pakuotės, etiketes, 

išvaizdą, kvapą. Tikrinti transporto priemonę. 

Mascarpone Biologiniai: Patogeniniai 

mikroorganizmai, parazitiniai pirmuonis 

Cheminiai: pesticidai, agrochemikalai, 

mikotoksinai, antibiotikai, inhibitorinės 

medžiagos 

Fizikiniai: Pakuotės gali būti užterštos 

pašaliniais fizikiniais objektais 

Pasirinkti patikimus tiekėjus, tikrinti kvapą, išvaizdą, 

tinkamumą vartoti laiką, priėmimo temperatūrą, 

tikrinti indų švarą. 

Česnakai Biologiniai: Patogeniniai 

mikroorganizmai 

Cheminiai: pesticidai, mikotoksinai, 

sunkieji metalai ir kt. 

Fizikiniai: pašaliniai fizikiniai objektai, 

akmenukai, plaukai, žemės, dulkės 

Pasirinkti patikimus tiekėjus, tikrinti pakuotes, 

etiketes,  nešvarių produktų nepriimti. 

Druska Biologiniai: : Patogeniniai 

mikroorganizmai, pelėsiai 

Cheminiai: pesticidai, mikotoksinai, 

sunkieji metalai ir kt. 

Fizikiniai: pašaliniai fizikiniai objektai, 

akmenukai, plaukai, žemės, dulkės 

Pasirinkti patikimus tiekėjus, tikrinti pakuotes, 

etiketes,  nešvarių produktų nepriimti. 

Pipirai Biologiniai: : Patogeniniai 

mikroorganizmai, pelėsiai 

Cheminiai: pesticidai, mikotoksinai, 

sunkieji metalai ir kt. 

Fizikiniai: pašaliniai fizikiniai objektai, 

akmenukai, plaukai, žemės, dulkės 

Pasirinkti patikimus tiekėjus, tikrinti pakuotes, 

etiketės  nešvarių produktų nepriimti. 

 

8 lentelė.  Gamybos rizikos veiksniai 

Rizikos 

veiksnys 

Prevencinės priemonės 

Biologinis Laikomasi technologijos, plovimo ir dezinfekavimo reikalavimų. Atskirai sužymėti įrankiai. 

Produkcija atšaldoma šaldytuvuose, retai po tekančių vandenių.  

Cheminis Patikimi tiekėjai, laikomasi technologijos, valymo ir dezinfekavimo priemonės laikomos atskiroje 

spintelėje, švarus neįskilę indai, darbuotojai laikosi švaros ir higienos. 

Fizikinis Draudžiami papuošalai, privalomos plaukus dengiančios kepurės, pirštinės.  

 

 

Būtina atkreipti dėmesį į veiksnius, kurie įtakoją galutinį produktą. Iš anksto 

išanalizuoti ir numatyti rizikos veiksniai yra tikėtinas vartotojų apsaugos ir patikimumo 

rezultatas. 
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3.4. Srauto diagrama 

Srauto diagrama tai – diagrama rodanti gaminio srauto seką, įrašant visą gamybos 

veiklą. Srauto diagrama yra naudojama apibrėžti pagrindine gamybos sistemą. Svarbus valdymo 

taškas (SVT)  - bet kuris maisto gamybos etapas, kuriame gali būti taikomas valdymas, siekiant 

užkirsti kelią maisto saugumui iškilusiai rizikai, pašalinti ar sumažinti ją iki priimtino lygio. 

Gaminio srauto diagrama pateikta 19 paveikslėlyje, išskirti SVT. Abu SVT yra biologiniai 

rizikos veiksniai. 

 
 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

 

19 pav. Gaminio srauto diagrama 

 

1. Žaliavos gavimas. Eršketo temperatūra (-2℃ +4℃). Gauta žaliava apžiūrima ar nėra 

pažeidimų pakuotėse ir ar tikrinami dokumentai. 

2. Eršketas (atvėsintas), nuplaunamas po šaltu tekančiu vandeniu. 

3. Žaliavų laikymas. Eršketas ir ,,Mascarpone‘‘ sūris laikomi šaldytuvuose temperatūroje iki 

+4℃. Kitos žaliavos laikomos sandėlyje, ne aukštesnėje kaip +18℃ temperatūroje ir ne 

didesnėje, kaip 70% santykinės oro drėgmės. 

Žaliavų priėmimas (SVT-B) 

Žaliavų laikymas 

Žaliavų svėrimas 

Žuvies virimas su prieskoniais 

Košimas, valymas, vėsinimas 

Česnako valymas, kepimas, vėsinimas 

Ingredientų smulkinimas termomiksu 

Sūrio įmaišymas 

Gaminio standinimas 

Laikymas, realizavimas (SVT-B) 
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4. Žaliavų svėrimas. Žaliavos sveriamos svarstyklėmis tinkamais kiekiais. 

5. Eršketo virimas su prieskoniais. 

6. Česnako valymas ir kepinimas. 

7. Sultinio perkošimas, mėsos atskirimas nuo odos ir kremzlių. 

8. Mėsos sudėjimas į atšalusį sultinį, visų ingredientų sumaišymas su prieskoniais, sumalimas 

termomikse. 

9.  ,,Mascarponės‘‘ įmaišymas į gautą masę. 

10. Atšaldymas, sustingimas 8h šaldytuve, temperatūroje iki +4℃. 

11. Svėrimas. Gaminio svorio patikrinimas. 

12. Fasavimas ir ženklinimas. Ženklinimas pagal reikalavimus. 

13. Laikymas ir realizacija. Gaminiai laikomi ne aukštesnėje 4 ℃ ir ne žemesnėje kaip -2 ℃ 

temperatūroje. 

3.5. Užtepėlių juslinė analizė 

Gera produkto juslinė kokybė ir efektyvus jo pateikimas pirkėjams yra būtinos sąlygos, 

siekiant maisto produktams ir gėrimams įsitvirtinti rinkoje. Daugelis maisto produktų gamintojų 

konkuruoja pasaulinėje rinkoje, kuri yra gana įvairi ir skirtinga, priklausanti nuo įvairių 

ekonominių ir socialinių ypatumų skirtingose šalyse ir regionuose. Supratimas, kokios produktų 

savybės svarbiausios vienu ar kitu atveju, yra pagrindinis jų sėkmės garantas rinkoje. 

(Mieželienė., 2004) 

Juslinėje analizėje dalyvavo 3 žmonės, kurie įvertino užtepėlė pagal šiuos kriterijus: 

kietumas, rišlumas, klampumas, kibumas, tepumas, skonis ir išvaizda. Padaryti 2 bandymai su 

skirtingais prieskoniais ir skirtingais pieno produktais.  

Pirma užtepėlė su sviestu ir paprikos milteliais – nepasitvirtino, nes per riebi ir paprika 

dominavo. Sviestas sušoko. 

Antra užtepėlė su ,,Mascarpone‘‘ pavyko geriausiai, buvo geros tepamos tekstūros, 

malonaus skonio ir kvapo todėl pasirinkau šį variantą. Iš jusinės analizės tyrimo galima matyti 

kad Užtepėlė turi gerą rišlumą ir tepumą. 

9 lentelė. Jusliniai rodikliai ir vertinimo balai 

Jusliniai rodikliai Užtepėlės su paprika vertinimo balai Užtepėlės su maskarpone vertinimo balai 

Rišlumas 1 5 

Klampumas 1 2 

Tepumas 3 5 

Skonis 1 5 

Kvapas 5 5 

Išvaizda 1 5 
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19 pav. Juslinės analizės profilis 

3.6. Maistinė vertė 

Tikslingiausia maistinę vertę nustatoma laboratorijose. Šiam gaminiui buvo naudota 

dėstytojos pateikta mokomoji medžiaga: skaičiuoklė gaminių energetinės ir maistinių medžiagų 

sudėties apskaičiavimui. Skaičiuojant maistinę vertę reikėjo žinoti šiuos duomenis: 

 Visų receptūroje naudojamų sudedamųjų dalių kiekį ir jų maistinę vertę; 

 Gaminio išeigą; 

 
20.pav. Sudaryta autorės Anos Filipčiukovos pagal V.Bradauskienės mokomąja medžiagą: gaminių energetinės ir 

maistinių medžiagų sudėties apskaičiavimas.  

3.7. Alergenų ženklinimas 

Alergija yra neįprasta reakcija į aplinkoje esančias mums įprastas medžiagas: maisto 

produktus, namų dulkes, mikroskopinius grybus, augalų žiedadulkes, naminių gyvūnėlių kailį, 

buitines chemines medžiagas, vaistus ir kt. (Šurkienė ir kiti 2010.) Atsižvelgiant į tai, kad 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
Kvapas 

Rišlumas 

Klampumas 

Tepumas 

Skonis 

Išvaizda 
Užtepėlė su paprika 

Užtepėlė su 
maskarpone 
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padidintos rizikos asmenų grupėms alergines reakcijas gali iššaukti mažiausios alergenų koncentracijos, 

būtinas griežtas alergenų valdymas maisto produktų gamybos procese (Dubakienė R., ir kiti 2008). 

Pagal reglamentą, dėl informacijos apie maistą tiekimo vartotojams, kuris visoje 

Europos Sąjungoje įsigaliojo nuo 2014 m. gruodžio 13 d., ant maisto produkto pakuotės turi būti 

išskirtos medžiagos, pasižyminčios alergizuojančiomis savybėmis.  

VMVT išskirią 14 alergenų, kuriuos privaloma žymėti ant pakuotės, arba jeigu tai 

viešojo maitinimo įstaiga privalo būti įrašyta į meniu arba paprašius padavėjo jis turi išvardyti 

patiekale esančius alergenus. Šiame gaminyje bus naudojami tokie ženklinami produktai: 

1. Žuvis ir jų produktai; 

2. Pienas ir jo produktai įskaitant laktozę. 

3.8. Realizavimas 

Kai laboratorijos nėra, galiojimo laikas nustatomas vadovaujantis GHP 2018m. 

redakcijos leidiniu. Žuvies užtepėlės laikymo terminas yra 48-72 val. nuo pagaminimo laiko ir 

0..+7C˚ temperatūroje. 
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4. EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI 
 

UAB ,,Maistas‘‘ dirba 20 dienų į mėnesį, gamina įvairų maistą restorane, išsinešimui, 

banketams, furšetams. Užtepėlė puikiai tiks pasiūlyti kaip šaltą užkandį arba aperityvą 2-3 

žmonėms. Vasaros sezonu į dieną galima parduoti apie 4 užtepėlės į dieną po 100 g. Į mėnesį 

vidutiniškai 80 vnt.  porcijų po 100g.  

  

4.1. Žaliavų poreikis ir gamybos apimtis 

10 lentelė Žaliavų poreikio apskaičiavimas vienam mėnesiui 
Eil.Nr. Gamybos apimtis Žaliavų 

pavadinimas 

 

Žaliavų 

mato vnt. 

Žaliavų kiekis Suma, € 

 Mato 

vnt. 

Visa Vienetui Visas Vieneto 

kaina(1kg) 

Visa 

1. kg 80 Vanduo  kg 0.058 4,64 0 0 

2.   Eršketas kg 0.100 8,00 10.00 80,00 

3.   Mascarpone kg 0.031 2,48 1.50 3,72 

4.   Česnakai  kg 0.010 0,800 2.5 2,00 

5.   Aliejus kg 0.003 0.240 2.99 0,72 

6.   Pipirai kg 0,001 0,008 7,00 0,06 

7.   Druska kg 0,001 0,008 0,25 0,00 

   Iš viso:     86,50 

Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

4.2. Įrengimų nusidėvėjimas 

Gaminant žuvies užtepėlę reikės: šaldytuvo, termomikso, viryklės ir svarstyklių. 

Visiems įrengimams yra skaičiuojamas nusidėvėjimas arba amortizacija. Apskaičiavimo 

normatyvai yra įstatyme: 2008 - 04 - 10 LR įstat. Nr. X - 1484: įrengimams, mašinoms, 

automobiliams – 5 metai. Apskaičiuojama pagal formulę: 

                                              N=
     

 
;                                                     (1) 

Čia: N- ilgalaikio turto vertė;   = ilgalaikio turto vertė;   = 10% nusidėvėjimas; T – laikas per 

kurį nusidėvės. 

 

11 lentelė. Nusidėvėjimo skaičiavimas 

Eil.Nr. Įrengimai Kiekis 

Balansinė vertė 

€ 

Nusidėvėjimas 

Per metus 

Per vieną 

mėnesį 

sudėvima 

suma 

Per vieną 

mėnesį 

įrenginių 

dirbta laiką 

sudėvima 

suma 

Vnt. viso 10 % €   

1 Šaldytuvas 1 1 2000 200 360 30 0,04 

2 Termomiksas 1 1 1200 120 216 18 1,80 

3 Viryklė 1 1 400 40 72 6 0,30 

4 Svarstyklės 1 1 50 5 9 0,75 0,22 

 Iš viso:   3650  657 54,75 2,36 

Sudaryta autorės pagal Simoneit G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

Vieno mėnesio nusidėvėjimas yra 2,36 €, per metus 28,32 €,  per dieną 0,12 €. 
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4.3. Elektros energijos sąnaudos   
 

Prietaisai ir įrengimai naudoja elektros energiją. Sunaudojimo kiekis priklauso nuo 

galingumo ir naudojimo laiko. Per mėnesį restoranas dirba 20 dienų, pagal IGNITIS elektros 

tiekėją  elektros kaina 2021 metais 0,147 kWh dieniniu tarifu. Elektros skaičiavimai pateikti 

lentelėje. 

Elektros energijos suvartojimas skaičiuojamas pagal formulę: 

                                                        W=T*w;                                                        (2)     

 Čia: W- el. energijos kiekis, reikalingas nurodytiems patiekalams pagaminti; T- įrengimo darbo 

laikas (apskaičiuota); w- įrengimo el. galingumas 

lentelė. Elektros energijos suvartojimo skaičiavimas 

12 lentelė. Elektros energijos skaičiavimas 

Įrengimo pav. El.galingumas, 

kW/h 

Darbo laikas, 

val. 

Suvartotas el. 

energijos 

kiekis,kW 

Suvartot

as el. 

sąnaudo

s per 

dieną  € 

Suvartota

s el. 

sąnaudos 

per 

mėnesį  € 

Suvartota

s el. 

sąnaudos 

per metus 

€ 

Viryklė 14 1h 14 2,06 41,2 741,6 

Svarstyklės 0,6  1h 0,6 0,09 1,8 21,6 

Šaldytuvas 0,233 24h 5,6 0,82 16,4 196,8 

Termomiksas 1,7 0,5h 0,85 0,15 3 36 

Iš viso:  21,05 3,09 62,40 996 

Sudaryta autorės pagal Simoneit G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

Per dieną elektros energijos gaminiams reikės sunaudoti už 21,05*0,147=3,10€, į mėnesį 62.40€, 

į metus 748,8€.  

4.4. Darbo užmokesčio skaičiavimas 

Šioje dalyje nurodoma, kiek pareigybių reikia pasirinktai veiklai, darbo užmokestis,  

trukmė. Užtepėlės gamybai bus priskirtas šaltų patiekalų virėjas, užtepėlės gamybai reikia 1,5 h į 

dieną.  

13 lentelė. Atlyginimų paskaičiavimas 2021 m. (Eurais) 

Eil.N

r. 

Pareigos 

 

Darbuot

ojų 

skaičius 

Gaminiui 

dienai 

reikaling

as laikas 

h 

Valandin

is 

atlyginim

as 

prieš 

mokesčiu

s 

Darbdavio 

išlaidos per 

mėnesį 

 € 

Mėnesio atlyginimas € 

gaminant tik užtėpėlę 

(su mokesčiais) 

Darbuoto

jo atlg. 

per 

metus 

su 

mokesčiai

s 

Vieno darb. Visų 

darb. 

1 Šaltų  

patiekalų  

virėjas 

1 1,5 6,70 1206 201 201 2448,36 

Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

 

Sudaryta remiantis: https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-

skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle.html 2021 m. 

https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle.html
https://www.auditum.lt/index.php/atlyginimu-skaiciuokle/atlyginimo-skaiciuokle.html
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4.5. Gamybos savikaina  

Įmonės darbe susiduriama su įvairiomis išlaidomis. Siekiant tiksliau jas įvertinti ir 

geriau valdyti reikia klasifikavimo. Išlaidos klasifikuojamos į kintamas – tai žaliavos, darbo 

užmokestis. Pastovios, - tai nusidėvėjimas. Išlaidų apskaita nurodo savikainą. Savikaina 

pateikiama lentelėje 

14 lentelė. Savikainos apskaičiavimas vienam mėn. 

Eil.Nr. 

Išlaidų pavadinimas 

Bendra suma per 

2021.01mėn. 

€ 

1. Pastovios išlaidos  

1.1 Įrengimų nusidėvėjimas 2,36 

1.2. Komunalinės sąnaudos 4 

   

 Iš viso pastovių išlaidų: 6,36 

2. Kintamos išlaidos  

2.1. Žaliavos 86,50 

2.2. Virėjo atlyginimas 201 

2.3 Elektros energija 62,40 

 Iš viso kintamų išlaidų 349,9 

 Visa savikaina 356,26 

Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

Kaina su 30% =Viеnо prоduktо (kg) sаvikаinа, € (viеnо prоduktо (kg) sаvikаinа, € x 30 

% ) = 4,45+1,34 =5,70 €. 

Kaina su 30% antkainiu 100g gaminiui 0,46+0.14= 0,6 € 

 Mėnesio realizavimo pajamos : 80 kg x 5,70€ = 456 €.   

Metų realizavimo pajamos: 960*5,70 = 5472 €. 

4.6. Pelno (nuostolio) ataskaita 

Pelno nuostolio ataskaita – tai apibendrinimas kaip sekasi verslui. Ji parodo kiek išleista 

pinigų ir kiek uždirbta ir pastarųjų skirtumą. 

 

15 lentelė. Pelno nuostolio ataskaita už 1 metus  
Eil.Nr. Išlaidų pavadinimas 2021 

1. Pardavimų pajamos (realizacijos pajamos) 5472 

2. Gamybos kaštai (parduotų prekių ir paslaugų savikaina) 4275,12 

3. Bendrasis pelnas  1196,88 

6.  Pelnas prieš apmokestinimą  1196,88 

7. Pelno mokestis 15% 179,57 

8. Grynasis pelnas (nepaskirstytas pelnas)  1017,38 

Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

Prognozuojamas pelnas 2021 metais 1017,38 €, taigi užtepėlė nebus nuostolinga. 
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4.7. Nenuostolingumo taškas (lūžio taškas) 

Įmonės pelningumas priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant optimalios gamybos 

apimties pasirinkimą ir tikslingą įmonės plėtros tempą. Norint išanalizuoti gamybos lūžį, būtina 

sąlyga yra įmonės sąnaudų padalijimas į pastovias ir kintamas. Lūžio taškas yra gamybos ir 

pardavimo apimtis, kai gautos pajamos užtikrina visų išlaidų ir išlaidų kompensavimą, tačiau 

nesuteikia galimybės gauti pelno, kitaip tariant, tai yra apatinė gamybos apimties riba, kai pelnas 

yra lygus nuliui. 

Grynasis pelningumas – tai įmonės grynojo pelno ir visų pardavimų (pajamų) santykis 

procentais. Jis rodo kuri pardavimų dalis yra grynasis pelnas, t.y. atspindi įmonės visos veiklos 

efektyvumą. Kuo didesnė rodiklio reikšmė, tuo pelningiau dirba įmonė. Jis paskaičiuojamas 

pagal formulę: 

                                                   
  

 
                                                          (3) 

Čia:    - Grynas pelningumas;   - įmonės metinis grynasis pelnas €; P – pardavimų apimtis 

(pajamos) per metus €  

 

Nuostolingumo taškui naudojama tokia formulė:  

                                                          NL= 
  

    
                                                    (4)   

 

NL=
    

    
      kg; 

 
Čia: PK – pastovus kaštai; P – kaina; NL – nuostolingumo taškas; KK – kintami gaminio kaštai; 

 

Lūžio taškas parodo tą prekių (paslaugų) kiekį, kurio pardavimo pajamos lygios 

bendriesiems kaštams, kai pardavimo kaina yra fiksuota. Lūžio taškas yra taškas, kuriame verslo 

veikla būna nei nuostolinga, nei pelninga. Tai minimalus prekių, paslaugų kiekis, kurį pardavus 

yra padengiami visi įmonės kaštai. Didėjant parduodamos produkcijos kiekiui (einant į dešinę), 

didėja ir įmonės gaunamas pelnas. 

       LT=PS/(P-70%P)= 6.36/(5,7-3,99)=6,36/1.71= 3.72kg                            (5) 

 

16 lentelė. Lūžio taško skaičiavimas 

 
Q kiekis Pastovios sąnaudos Bendros sąnaudos Bendros pajamos 

0 6,36 6,36 - 

2 6,36 14,34 11,4 

3,72 6,36 21,20 21,20 

5 6,36 26,31 28,50 

7 6,36 34,29 39,9 

Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 
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                   21.pav. Gamybos apimties (nenuostolingumo) taškas.   

Šaltinis:  Sudaryta autorės pagal Simoneit, G. (2018). Maisto įmonių ekonomika. Kaunas: Vitae Litera 

 

Padaryta ekonominė analizė parodo, kad į mėnesį reikia gaminti ne mažiau 3,72 kg 

gaminio kad nepatirti nuostolių. Planavimas tai – uždavinių ir aprašymas, galimų rezultatų 

projektavimas. Kiekviena įmonė  ar jos padalinys privalo turėti savo veiklos biudžetą t.y. 

ekonominius rodiklius kuriais grindžiamas planavimas. Pelnas yra pagrindinis ir svarbiausias 

įmonės verslo finansinis rodiklis, nes parodo įmonės mokumą ir likvidumą. Planuojamas grynas 

pelnas gaminant gaminį per metus - 1017,38 €.   
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IŠVADOS 

1. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad žuvis ir jos produktai yra gyvybiškai 

svarbūs žmogaus organizmui, juose gausu nepakeičiamų aminorūgščių, o gaminyje naudojamos 

kitos žaliavos taip pat turi daug biologiškai aktyvių komponentų ir vitaminų, kurie yra būtini 

žmogaus mitybai.  

2. Įmonėje yra gausus patiekalų pasirinkimas, bet trūksta šaltų žuvies užkandžių, todėl į 

asortimentą bus siūloma įtraukti žuvies užtepėlę. Įmonė dirba pagal GHP normatyvus, turi visas 

maitinimo įmonėms skirtas licencijas. Įmonėje yra erdvios patalpos kuriose patogu dirbti, jos 

atitinka VMVT reikalavimus. Visa įmonės įranga pagaminta iš nerūdijančio plieno, lengvai 

valoma ir dezinfekuojama.  

3. Darbe sudaryta eršketo užtepėlės gamybos technologijos kortelė.  Užtepėlę  patogu 

vartoti, o svarbiausia kad, gaminyje yra išsaugotos visos naudingos medžiagos tokios kaip 

aminorūgštys ir kolagenas, nes gaminant panaudotas natūralus sultinys. Mitybinės vertės 

skaičiavimai parodė, kad gaminys yra mažai kaloringas ir turi daug baltymų. Juslinės analizės 

profilis parodė, kad gaminys puikaus skonio ir tekstūros. Šį gaminį galima vartoti ne tik vieną 

kaip užtepėlę, bet ir papildyti kitus patiekalus ar gaminius.  

              4. Atlikti ekonominiai  skaičiavimai parodė, kad gaminiui reikalingos nedidelės 

sąnaudos. 100 g užtepėlės savikaina – 0,46 €, kaina su 30% antkainiu – 0,60 €. Per mėnesį 

planuojama parduoti 80 vnt. užtepėlių. Kad gamyba būtų pelninga, reikia pagaminti ne mažiau 

3,72 kg užtepėlių per mėnesį, o prognozuojamas pelnas per metus - 1017,38€.  
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