University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Fall 10-2019

Ndjekja e parametrave cilësore dhe të sigurisë mikrobiologjike e
parë prodhim final te lëngu i mollës
Blinera Potera
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Food Science Commons

Recommended Citation
Potera, Blinera, "Ndjekja e parametrave cilësore dhe të sigurisë mikrobiologjike e parë prodhim final te
lëngu i mollës" (2019). Theses and Dissertations. 16.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/16

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Kolegji UBT
Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

NDJEKJA E PARAMETRAVE CILËSORË DHE TË SIGURISË
MIKROBIOLOGJIKE E PARË PRODHIM FINAL
TE LËNGU I MOLLËS

Shkalla Bachelor

Blinera Potera

Tetor / 2019, Prishtinë

1

Kolegji UBT
Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

Punim Diplome
Viti akademik: 2016/2017

Blinera Potera

NDJEKJA E PARAMETRAVE CILËSORË DHE TË SIGURISË
MIKROBIOLOGJIKE E PARË PRODHIM FINAL
TE LËNGU I MOLLËS

Mentori: Prof. Ass. Dr. Namik Durmishi

Tetor/2019
Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të pjesshme
për Shkallën Bachelor

2

ABSTRAKT
Si degë shumë e rëndësishme e industrisë së përpunimit të frutave dhe perimeve është
teknologjia e prodhimit të lëngjeve. Të gjithë e dimë që sot lëngjet zënë një vend të
rëndësishëm në dietat tona ditore, e sidomos në dietat e fëmijëve për shkak të shijes, freskisë
dhe vlerave ushqyese. Andaj kërkesa për lëngje cilësore dhe të sigurta që nga lënda e parë,
përpunimi dhe produkti final është e rëndësisë më të lartë. Qëllimi i këtij studimi është
analizimi i cilësisë dhe sigurisë mikrobiologjike, të lëndës së parë dhe produktit final të
lëngut të mollës, ku me anë të përcaktimit të parametrave mund të garantohet se ky produkt
është i sigurtë dhe i përgjigjet standardeve për konsumim. Për këtë qëllim u morën lënda e
parë ose lëngu i koncentruar i mollës dhe produkti final, në njërën nga fabrikat e prodhimit të
këtij lloji për të kryer këto analiza: përcaktimin e lëndës së thatë të tretshme, përcaktimin e
vlerës pH, përcaktimin e aciditetit dhe përcaktimin e fortësisë së ujit para dhe pas trajtimit.
Ndërsa analizat mikrobiologjike të produktit final janë kryer në “ Institutin Kombëtar të
Shëndetësisë Publike” në Prishtinë.
Fjalët Kyçe: lëndë e parë, lëng molle, lëndë e thatë e tretshme, pH, aciditet, analizë
mikrobiologjike.
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1. HYRJE
Dekadat e fundit industria e prodhimit të lëngjeve natyrore me bazë frutat dhe perimet si dhe
pijet jo-alkoolike e freskuese luan një rol shumë të rëndësishëm në sektorin ushqimor.
Globalizimi i industrisë ushqimore, kërkesa për lëngje cilësore dhe të sigurta me bazë frutat
dhe perimet, në të gjitha fazat e procesit teknologjik të prodhimit vjen vazhdimisht në
avancim dhe në rritje të kontrollit dhe plasimit të produkteve me bazë pijet jo-alkoolike
cilësore dhe të sigurta në treg. Të dhënat e shumëta statistikore nga organizata ndërkombëtare
tregojnë se nga viti në vitë prodhimi dhe konsumi i pijeve jo-alkoolike është në rritje.
Koncentrimi i popullsisë, rritja e standardit jetësor ka ndikuar në rritjen e prodhimit dhe
konsumit të këtyre prodhimeve. Rritja e prodhimit dhe konsumit ka rezultuar edhe me
zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të pijeve jo-alkoolike dhe freskuese si në nivel botëror
ashtu edhe në nivel vendi, është llogaritur se prodhimi industrial siguron deri 15 litra pije joalkoolike për banorë, ku nga prodhimi i përgjithshëm deri 50% përfaqësohet nga pijet
freskuese (Durmishi.N, 2019).

Figura 1. Lëng molle
Lëngjet e frutave në shumicën e rasteve konsumohen për përfitime ushqyese dhe
shëndetësore që ato sjellin. Studimet e kryera në botë kanë zbuluar një game të gjerë të
vlerave ushqyese që kanë frutat dhe lëngjet e frutave që i bëjnë ato një pjesë të rëndësishme
të dietave ushqimore. Lëngjet e frutave gjithashtu janë kontribuesit kryesorë të kripërave
minerale, vitaminave dhe vitaminës C në veçanti. Vlera ushqyese dhe energjike në pijet joalkoolike vjen kryesisht nga përmbajtja e sheqerit. Rëndësia biologjike përcaktohet në bazë të
përmbajtjeve të lëndëve minerale, vitaminave, fermentëve dhe aminoacideve. Përfaqësimi i
këtyre përbërësve është shumë i ndryshueshëm dhe e njëjta kushtëzohet në radhë të parë nga
përmbajtja e lëndës së parë (lënda e thatë në lëndën e parë), gjithashtu në masë të caktuar
është e varur edhe nga mënyra e prodhimit (zbatimi i procesit teknologjik). Studimi është një
kontribut në lidhje me vlerësimin e cilësisë dhe sigurisë së lëndës së parë e veçanërisht të
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lëngut të mollës, përmes matjes së parametrave kimik dhe mikrobiologjik. Për të kompletuar
analizat e lëngut, fillimisht kam bërë një përshkrim të koncepteve, përpunimin si dhe
përgatitjen dhe procesin nëpër të cilin kalon një lëng i frutave derisa të vijë tek konsumatori
dhe rëndësinë e standardeve në një produkt ushqimorë (Durmishi.N, 2019).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Lngjet e frutave
Lëng frutash quhet produkti, që përfitohet nga frutat me proces mekanik, që mund të
fermentohet por që nuk është i fermentuar, që ka ngjyrën, aromën dhe shijen karakteristike të
frutit nga i cili vjen. Produkti mund të përfitohet edhe me lëng frutash të koncentruar,
nëpërmjet shtimit të ujit të nxjerrë nga lëngu në çastin e koncentrimit. Me shtimin e ujit lëngu
ka karakteristikat e duhura kimike, mikrobiologjike dhe shijësore. Gjithashtu, garantohen
cilësitë kryesore të lëngut edhe nëpërmjet ridhënies së aromës me substanca aromatizuese, që
rikuperohen në çastin e përqendrimit të të njëjtit lëng frutash ose të lëngjeve të frutave të të
njëjtit lloj (Kongoli.R, Boci.I, 2007).

Figura 2.Lëndët e para dhe lëngu final i mollës
2.2. Lëng i koncentruar frutash
Lëng i koncentruar (përqendruar) frutash quhet produkti i përfituar nga lëngu i frutave
nëpërmjet largimit fizik të një pjese të ujit përbërës. Që produkti të jetë i destinuar për
konsum të drejtpërdrejtë përqendrimi duhet të jetë të paktën 50%. Produkti duhet të
konservohet vetëm me anë të mjeteve fizike dhe mund të jetë i turbullt apo i kthjellët. Mund
të lejohet shtesa e acideve apo e sheqerit por kjo duhet të paraqitet në standardin përkatës
(Kongoli.R, Boci.I, 2007). Lëngje të koncentruara të frutave kanë disa përparësi në raport me
ato të pakoncentruara, sepse me largimin e ujit lehtësohet ruajtja, me zvogëlimin e peshës
zvogëlohen edhe harxhimet gjatë transportit, ruajtjes dhe harxhimet për amballazh dhe lehtë
realizohet edhe dozimi dhe gjithë procesi i më pasëm. Mjetet që shfrytëzohen për koncetrim
mundësojnë përfitimin e prodhimeve cilësore, sepse koncentrimi realizohet me vakum të lartë
dhe në temperaturë të ulët 40-45°C. Me rëndësi të veçantë në procesin e koncentrimit
realizohet ndarjen e lëndëve aromatike. Aroma e ndarë e koncentruar më pas shfrytëzohet për
prodhimin e pijeve si dhe për prodhime të tjera (Durmishi.N, 2019).
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2.3. Operacionet teknologjike të aplikuara te prodhimi i lëngjeve
Ekziston një numër i caktuar i operacioneve teknologjike të cilave i’u nënshtrohen lëngjet që
nga hyrja e lëndës së parë deri tek ambalazhimi. Gjithashtu është shumë me rëndësi pranimi,
kontrolli dhe ruajtja e lëndës së parë, magazinimi i lëndës së parë, temperaturat e ruajtjes dhe
kujdesi ndaj afatit të qëndrueshmërisë. Në vazhdim janë përshkruajtur disa nga operacionet
kryesore të cilave i’u nënshtrohen lëngjet siç janë:
• Centrifugimi
• Filtrimi
• Deajrimi
• Pasterizimi
• Ambalazhimi (Baras.J,Shushiq.S, 1985).
2.4. Kthjellimi i lëngjeve
Për shumë lëngje mjegullia apo turbullira nuk është e pranuar dhe lëngu i nxjerrë duhet t’i
nënshtrohet prapë një trajtimi tjetër. Fundërrimi mund të ndihmoj nëse lëngu mund të
mbahet për një kohë të caktuar në një vend të ftohtë. Një ambient i temperaturave tropikale
nuk rekomandohet. Me metodat rapide (të shpejta) të centrifugimit apo filtrimit mund të
prodhojmë një lëng të kthjellët. Shumë efektive për të prodhuar një lëng të kthjellët apo gati
plotësisht të kthjellët është centrifuga dekantuese apo centrifuga kontinuale (me proces të
vazhduar). Turbullira e lëngjeve në mënyrë gjenerale largohet me anë të centrifugimit e jo
filtrimit. Rrjedhja e lëngut duhet të rregullohet ashtu që lymi të bartet në centrifugë ku edhe
do të fundërrohet. Një përzierës me rrjetë të veçantë mund të ndajë një sasi të caktuar.
Centrifugimi është një operacion teknologjik mjaft i shtrenjtë dhe për këtë arsye në shumicën
e rasteve në procesimin teknologjik të lëngjeve përdoren shkallët e ndryshme të filtrimit
(Bates. R.P, Morris. J.R and Crandall. P.G, 2001).
2.5. Filtrimi
Rrjedhja e lëngut duhet të pastrohet aq sa është e mundshme varësisht nga sasia e nevojshme.
Ekzistojnë shumë lloje të sistemeve filtruese të cilët përdoren për filtrimin e lëngjeve. Prej
filtrave me disqe e kallëpe, me mbushje të celulozës, plastikës, qeramikës apo membrana
metali (Bates. R.P, Morris. J.R and Crandall. P.G, 2001). Në disa raste ekstreme filtri mund të
ketë pore shumë të vogla saqë fizikisht të largojë mikroorganizmat nga lëngu (filtrimi steril),
madje mund të largojë makromolekulat si proteinat dhe polimeret e karbohidrateve
(ultrafiltrimi). Qëllimi kryesor është që të prodhohet një lëng i kthjellët. Ngjitja e
membranave është një çështje me rëndësi për secilin filtër, ashtu që para trajtimit të jetë sa
më i lehtë pastrimi i tyre. Sistemi i filtrimit mund të jetë i instaluar ashtu që të jetë një sistem
i vazhduar, tek filtrat rrotullues me vakum. Lëngu futet në filtër në mënyrë kontinuale dhe në
këtë mënyrë materialet e ndryshme ndalen në sipërfaqen e filtrave, të cilët herë pas here duhet
pastruar.
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2 .6. Pasterizimi
Duke e ditur që mikroorganizmat janë shkaktarë kryesorë të prishjes së ushqimeve, lindi
nevoja e eliminimit të tyre me anë të metodave të ndryshme. Një metodë është pasterizimi, që
është trajtimi termik i cili ka për qëllim largimin e mikroorganizmave patogjene dhe atyre që
ndikojnë në cilësinë e ushqimeve. Pasterizimi është një metodë termike e trajtimit në
temperatura më të vogla se 100°C të produktit. Pasterizimi inaktivizon edhe enzimat të cilat
denatyrohen në mënyrë të pakthyeshme në pak minuta, në temperaturë midis 50-82°C. Pra
pasterizimi është inaktivizimi me anë të nxehtësisë në temperaturë poshtë 100°C i
mikroorganizmave, gjë e cila çon në përmirësimin e nivelit të caktuar të ruajtjes së tij
(Gjata.A, 2014).

2.7. Deajrimi
Përveç operacioneve të thyerjes (shkatërrimit), thërmimit, shtypjes, ndarjes së përzierjeve,
centrifugimit dhe filtrimit te lëngjet është e paraparë t’iu nënshtrohen edhe deajrimit.
Prania e oksigjenit ndihmon enzimet (fermentimin), shkatërron lëndët ushqyese, zbut aromat
dhe gjithsesi dëmton cilësinë. Për këtë arsye duhet të ndërmerren hapa me rëndësi që të
kryhet edhe ky operacion në temperatura të ulëta ose të mbrohet materiali nga oksigjeni, nëse
është e mundshme (Bates. R.P, Morris. J.R and Crandall. P.G, 2001).

Figura 3. Pamja e një pasteri modern

2.8. Homogjenizimi
Përveç operacioneve të tjera teknologjike lëngjet zakonisht është e paraparë që t’iu
nënshtrohen edhe procesit teknologjik të quajtur homogjenizim.
Me anë të këtij operacioni lëngjet marrin një trajtë të njëjtë në tërë sasinë, d.m.th. bëhet
njëtrajtësimi i lëngut. Këtij operacioni zakonisht i nënshtrohen lëngjet të cilat përmbajnë pure
(lëngjet e trasha).
12

Homogjenizimi në fillim shkakton copëtimin e copëzave të frutave duke i bërë shumë më të
vogla.

Figura 4. Copëzat e frutave dhe copëtimi i tyre pas homogjenizimit
Ky proces kryhet nëpërmjet makinerive të quajtura Homogjenizator.

Figura 5. Homogjenizatori me presion të lartë
2.9. Mbushja, paketimi, ambalazhimi
“Ambalazhimi” është procesi i vendosjes së një ose më shumë produkteve, të paketuara ose
jo në ambalazh. “Ambalazh” është çdo material që është në kontakt me prodhimin ushqimor,
13

zakonisht i pa konsumueshëm i cili e mbron atë nga ndotja, nga infeksionet si dhe nga
ndikimet që ulin cilësinë dhe vlerën ushqimore të tij dhe që e bën të përshtatshëm për
transport, tregtim dhe përdorim.

Tabela 1. Paketimet opcionale të lëngjeve
Paketimi

Përshkrimi

Qelq

Tradicional, inert, i qartë

Kanaqe

I fortë, mjaftë inert

Karton/plastikë e petëzuar

Ruajtje në të ftoftë, rimbyllja e lehtë

PET(Polietilen Tereftalat Poliester)

I fortë, mjaftë inert, i qartë

Kuti “Bulk” (Paketim i madhë)– plastik, metali

Transporti dhe ruajtje në kohë më të gjatë

Kuti plastikë/metal e petëzuar

Aseptik, inert, me peshë të lehtë

Paketim letër/metal/plastikë e petëzuar

Aseptik, inert, me peshë të lehtë

Burimi: (De Man.J.M, 1999).

Paketimi dhe ambalazhimi duhet të plotësojnë të gjitha rregullat higjienike dhe të shoqërohen
nga rregulla të forta për të garantuar një mbrojtje efektive të produkteve që mbulohen nga
ligjet.

Figura 6. Procesi i mbushjes dhe paketimit të lëngjeve
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2.10. Lëndët e para, përbërja e lëngut të koncentruar të mollës
Në prodhimin e pijeve jo-alkoolike shfrytëzohen sasi të larta të lëndëve ndihmëse. Të gjitha
këto lëndë duhet të jenë me përmbajtje të caktuar dhe shkallë pastërtie të lartë që ti plotësojnë
kushtet e patjetërsueshme për prodhimin e prodhimeve cilësore dhe të padëmshme.
Me termin lëndë shtesë kuptojmë, të gjithë përbërësit të cilët përreth lëndës bazë hyjnë në
përbërjen e prodhimit final, ndikojnë mbi formimin e vetive fizike, kimike të lëngut, si dhe
karakteristikave senzorike (Durmishi.N, 2019).
2.11. Uji
Pas lëndëve të para uji përfaqëson komponentin më të rëndësishëm të gjithë prodhimit të
pijeve jo-alkoolike. Përveç asaj që është përbërësi prodhimit, rëndësia e ujit është në atë se
është i domosdoshëm në të gjithë procesin e prodhimit e përgatitjes së lëndëve të para,
ambalazhit dhe makinerive. Nga kjo kuptohet pse për ujin i cili është i destinuar për
prodhimin e pijeve jo-alkoolike vendosen kërkesa të veçanta për cilësi dhe siguri.
Roli i ujit në përbërjen e pijeve jo-alkoolike është me shumë rëndësi:
- Siguron formimin e karakteristikave bazë fizike të prodhimit;
- Mundëson tretjen e përbërësëve të dhënë dhe plotësimin e vetive të tyre;
- Me përbërësit tjerë merr pjesë në formimin e shijes, ngjyrës, aromës dhe viskozitetit.
Sasia e ujit që e përmban prodhimi final, një pjesë futet si pjesë përbërëse nga lënda e parë
pjesa tjetër shtohet (Durmishi.N, 2019).
2.12. Vlerësimi i cilësisë së ujit
Cilësia e ujit të destinuar për prodhimin e pijeve jo-alkoolike vlerësohet në bazë të: vetive
shqisore, përbërjes kimike dhe sigurisë bakteriologjike.
2.13. Treguesit senzorik
Uji duhet të jetë pa ngjyrë, pa erë dhe shije freskuese. Të gjitha këto veti janë të lidhura
ngushtë me përbërjen e tij kimike, kurse vetia e tij freskuese është e varur nga temperatura e
tij. Kështu, kripërat e magnezit në qoftë se janë prezente në sasi të larta i japin ujit shije të
hidhur, kripërat e natriumit shije të kripur, hekuri të pakëndëshme etj.
Shije dhe aromë të pakëndëshme ujit i japin lëndët organike dhe produktet e degradimit të
tyre. Në këtë rast uji ka shije si myk, kalbët, druri, bari etj.
Testimi i shijes dhe erës së ujit kryhet me ngrohje të butë, deri në temperaturën prej rreth
40°C, në mënyrë që të ndjehet, në temperaturë dhome (Durmishi.N, 2019).
2.14. Fortësia e ujit
Me fortësi të ujit kuptojmë sasinë e kripërave minerale të tretura në ujë ose aftësinë e ujit për
të formuar gurin dhe lymin. Guri që formohet gjatë ngrohjes së ujit përbëhet kryesisht nga
kripërat e Ca dhe Mg.
Dallojmë tri lloje të fortësisë së ujit:
•Fortësi e përkohshme;
•Fortësi e përhershme dhe;
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•Fortësi të përgjithshme.
Uji i cili përmban të tretura sasi të mëdha të kripërave të metaleve alkaline, quhet ujë i fortë.
Ujërat sipërfaqësore konsiderohen si ujëra të buta, sepse në vetë përmbajnë të tretura sasi të
vogla të substancave minerale. Përmbajtja e substancave minerale në ujë zakonisht përcakton
fortësinë e tij. Fortësia e ujit mund të shprehet me: shkallë gjermane, angleze dhe franceze.
Njësia për shprehjen e fortësisë në të tri sistemet quhet grade e fortësisë (Agolli.F, 1983).
Vlera e grades së fortësisë në sistemet e lartëpërmendura është:
Për sistemin gjerman:
1°G = 0.01g CaO i tretur në 1dm³ ujë
Për sistemin anglez:
1°A = 0.0348 g CaCO3 i tretur në 4.546 dm³ ujë
Për sistemin francez:
2.80°G = 3.50°A = 50°F
Klasifikimi i fortësisë së përgjithshme të ujit është dhënë në tabelën e mëposhtme:

Tabela 2. Klasifikimi i ujit bazuar në fortësinë në shkallë Gjermane (°G )
Fortësia e ujit e shprehur në °G

Kualiteti i ujit

0 – 4.20

Shumë i butë

4.2 – 8.40

i butë

8.4 – 16.80

mesatar

16.8 – 28.00

i fortë

28

Shumë i fortë

2.15. Përbërja kimike e ujit
Uji kimikisht i pastër në natyrë nuk ekziston. Duke kaluar në atmosferë dhe tokë ai tret
kripëra minerale, absorbon gazra në raporte të ndryshme, që shkakton veti të caktuara,
pozitive ose negative nga pikëpamja e konsumimit të ujit të pijshëm ose nga aspekti
teknologjik.
Përbërja kimike e ujit kontrollohet për parametrat: mbetja e thatë, fortësia, vlera pH dhe
përmbajtja e gazrave. Fortësia e ujit është treguesi më i rëndësishëm i cilësisë së ujit, në
veçanti nga aspekti teknologjik.
Uji i cili shfrytëzohet në industrinë ushqimore, në veçanti në industrinë e prodhimit të pijeve
jo-alkoolike dhe freskuese, pa u bazuar në qëllimin duhet të jetë plotësisht i sigurtë nga
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aspekti bakteriologjik. Në ujë si rregull nuk duhet të ketë prezencë të mikroorganizmave
patogjenë. Numri i përgjithshë i mikroorganizmave të gjalla nuk duhet të jetë më i madhë se
10, kurse bakteret koliforme mos përfshihen si numër, më shumë se 3 në l ujë. Për shkak të
sigurisë gjatë përpunimit të ujit obligative është dezinfektimi i tij. Dezinfektimi i ujit mund të
realizohet me metoda fizike, kimike dhe të kombinuara (Durmishi.N, 2019).
2.16. Lëndët ndihmëse
Për shkak të arritjes të shijes së këndëshme te pijet jo-alkoolike shpesh herë shtohen lëndë për
ëmbëlsim. Në prodhimin e pijeve freskuese përdorimi i lëndëve ëmbëlsuse është i
obligueshëm, sepse me atë arrihet plotësimi i dëshiruar, standard, i lëndës së thatë. Lëndët për
ëmbëlsim mund të jenë natyrale dhe artificiale. Embelsusesit natyral kanë përdorim më të
madhë (Durmishi.N, 2019). Gjatë prodhimit të lëngut final nga lëngu i koncentruar i mollës
në fabrikën në të cilën janë ndjekur parametrat e punimit përdoret ëmbëlsuesi natyral
saharoza e cila shfrytëzohet si saharozë në gjendje kristalore.
2.17. Acidi citrik
Acidi citrik është një acid trikarboksilik i dobët që është i përqendruar natyrshëm në agrumet.
Midis frutave, acidi citrik është më i përqendruar në limon. Acidi citrik përdoret shpesh si një
shtesë ushqimore për të siguruar aciditet dhe shije të thartë për ushqime dhe pije (Kristina L.
Penniston, M.D Stephen Y. Nakada, M.D. Ross P. Holmes, Ph.D.Dean G. Assimos, M.D.
(2008).

Figura 7. Formula strukturale e acidit citrik
Acidi citrik në treg gjendet në formë të kristaleve pa ngjyrë. Në mënyrë industriale përfitohet
nga melasa me ndihmën e llojit special të kërpudhave Aspergilus niger, nga prodhime të
nikotinit dhe frutit të limonit, ose ndonjë material tjetër bimor i pasur me acid citrik. Shkalla e
pastërtisë të acidit citrik i cili përdoret në industrinë ushqimore duhet të jetë 99%
(Durmishi.N, 2019).
2.18. Acidi askorbik
Acidi askorbik është izoluar për herë të parë në vitin 1859 prej kimistit gjerman Holfmann në
Londër nga distilimi i vajit. Kjo jep laktone të acidit sorbik, të cilat ai i konvertoi në acid
sorbik nga hidroliza.
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Acidi askorbik është me ngjyrë të bardhë si një pluhur dhe me kristale ose si granula, ka një
erë të dobët por karakteristike dhe shije të thartë të acideve. Kripërat e acidit sorbik që janë në
dispozicion për përdorim të gjerë janë: sorbati i kaliumit, i natriumit dhe kalciumit.
Acidi askorbik dhe kriperat e tij janë përdorur gjerësisht që nga vitet 1950 si konservues
ushqimor dhe janë përhapur në të gjithë botën.
Si një frenues i suksesshëm për majatë dhe myqet, acidi askorbik dhe kripërat e tij kanë gjetur
një aplikim të gjerë në ushqime të ndryshme, duke përfshirë prodhimet e brumit,
nënproduktet e qumështit, fruta dhe një sërë produktesh me origjinë bimore ejt.
Ajo që duhet të theksohet është se acidi askorbik dhe kripërat e tij janë mjaftë të përdorshme
në produktet e frutave sesa konservuesit e tjerë për shkak të vetive të tyre organoleptike dhe
shijen e tyre neutrale të ashtuquajtura të buta, të buta, të cilat janë shumë të rëndësishme në
ruajtjen e lëngjeve të frutave, pijeve freskuese dhe një sërë pijesh të tjera (Gjata.A, 2014).
2.19. Ngjyruesit
Ngjyra është një ndër karakteristikat vizuele të rëndësishme të prodhimeve ushqimore në
veçanti pijeve jo-alkoolike dhe freskuese. Bashk me sheqerin, acidet dhe aromat i formon
vetitë senzorike bazë, gjihashtu ajo përfaqëson edhe treguesin e cilësisë. Ngjyra e prodhimeve
nuk është vetëm karakteristikë e prejardhjes së cilësisë, por ajo është edhe cilësi për tërheqjen
e konsumatorit.
Në prodhimin e pijeve jo-alkoolike përdoren ngjyra natyrale dhe sintetike. Përparësi ç’do
herë duhet të kenë ngjyruesit natyral. Lëndët ngjyruese natyrale hyjn në pijet, lëngjet natyrale
të frutave, lëngjet e koncentruara dhe shurupet e frutave, si dhe në ekstrakte të ndryshme nga
materiali bimorë (Durmishi.N, 2019).
Si ngjyrues në prodhimin e pijeve jo-alkoolike akoma përdoren: karameli i njohur me emrin
“kuler”, koshinel dhe ngjyra sintetike siç janë: karotin, eritrozin etj. Edhe për kundër asja që
rregulloret tona nuk lejojnë përdorimin e ngjyrave sintetike, ka pije jo-alkoolike tek të cilat të
njëjtat shtohen prandaj duhet ti nënshtrohen kontrollit.
Në atë rast duhet patjetër të tregohet kujdes për ata ngjyrues a janë të kontrolluar, mos të kenë
veprim helmues mbi organizmin e njeriut, sepse ngjyruesit artificial në bazë të studimeve
janë shkaktarë për sëmundje kancoregjene. Ekzistojnë persona special që i japin dhe
kontrollojnë format ndërkombëtare shkencore (Durmishi.N, 2019).
2.20. Vetitë e lëngjëve
Përbërësit e lëngjeve të përpunuara përmbajnë kryesisht ujë, sheqer, konservues, pulpë të
ngjyrave dhe frutave. Konservuesit më të përdorur zakonisht janë acidi benzoik, acidi sorbik
ose dioksidi i squfurit. Përdoren ngjyra natyrale si p.sh antocinina dhe betanina. Acidi është
një përbërës thelbësor universal i lëngut dhe acidi më i përdorur zakonisht është acidi citrik.
Metalet e rënda ndodhen në të gjitha ushqimet si përbërës natyralë ose të qenësishëm të
indeve bimore dhe shtazore dhe gjithashtu te lëngjet mund të jenë të pranishme si rezultat i
ndotjes ose shtimit të qëllimshëm (Underwood, 1973). Një formë e ndotjes së mjedisit lind
nga ekspozimi ndaj ujit të ndotur nga mbeturinat industriale (Mathew, 1986).
Shumica e lëngjeve të frutave përmbajnë ushqyes të mjaftueshëm që mund të mbështesin
rritjen e mikroorganizmave. Disa faktorë inkurajojnë, parandalojnë ose kufizojnë rritjen e
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mikroorganizmave në lëngje, më shumë të rëndësishme janë pH, temperatura e ruajtjes së
praktikës higjienike dhe përqendrimi i konservantëve. Ruajtja e produkteve në temperaturat e
ftohjes ose më poshtë nuk është gjithmonë më e mira te mirëmbajtja e cilësisë së
dëshirueshme të disa frutave. Uji i përdorur për përgatitjen e lëngut mund të jetë një burim
kryesor i ndotësve mikrobik siç janë koliformat totale, koliformat fekale, streptokoket fekale,
etj. Fomitët mjedisore gjithashtu mund t'i bëjnë frutat të pasigurta dhe këto mund të kenë një
rol në përhapjen e Salmonellës, Shigellës, Vibrios, Escherichia coli, dhe sëmundjeve të tjera
që shkaktojnë, si dhe llojet e prishjes së frutave (Doyle, Beuchat& Montville, 2001). Majat e
prishjes, të tilla si Saccharomyces cerevisiae, Candida lipolytica dhe Zygosaccharomyces
spp. mund të tolerojnë ambiente acidike. Duhet gjithashtu të theksohet se ndryshimet në pH
mund të shndërrojnë një ushqim, i cili mund të mbështesë rritjen e patogjenëve (FDA, 2001).
Cilësia e lëngjeve të frutave ruhet rreptësisht në vendet e zhvilluara me anë të ligjit dhe
rregullores por në shumë vende të zhvilluara dhe në vendet në zhvillim e sipër prodhuesit
nuk shqetësohen për sigurinë mikrobiologjike dhe higjenën e lëngjeve të frutave për shkak të
neglizhencës së ligjit. Kështu transmetimi i disa sëmundjeve njerëzore përmes lëngut dhe të
tjera pijet konsiderohen një problem serioz vitet e fundit.
2.21. Roli i standardeve te produktet e lëngjeve
Produktet ushqimore përfshirë pra edhe lëngjet e frutave gjatë prodhimit, përpunimit,
depozitimit dhe shitjes mund ti ekspozohen ndikimeve të ndryshme biologjike, kimike dhe
fizike të cilat rezultojnë me ndotjen dhe prishjen e tyre. Për këtë qëllim, në të gjitha fazat e
prodhimit janë përcaktuar masa të caktuara ligjore për mbrojtjen e ushqimit për zbatimin e të
cilave janë të angazhuara institucione të caktuara (Janevska.S, 2014). Që të sigurohet
prodhimi i produkteve ushqimore cilësore dhe të rregullta në ç'do vend janë miratuar më tepër
dispozita ligjore (zakonisht në formë të rregulloreve) për cilësinë e produkteve ushqimore.
Me rregullore janë përfshirë kushtet (standardet) të cilat duhet të plotësojnë produktet
ushqimore që të njëjtat të konsiderohen cilësore dhe që i plotësojnë kushtet higjienike. Me të
njejtat është parashikuar të përcaktohet: Përbërja kimike e produkteve ushqimore: cilët
përbërës dhe në çfarë sasie minimale duhet t’i përmbajë produkti ushqimor cilër përbërës dhe
në çfarë sasie maksimale duhet t’i përmbajë dhe cilët përbërës nuk guxon ti përmbajë. Veti
dhe karakteristika të tjera cilësore (veti organoleptike, ngjyra, aroma dhe shija) (Janevska.S,
2014).
2.22. Parime të përgjithshme për kontrollin e ushqimit
Kontrolli i ushqimit përfshinë instalimin e të gjitha aktiviteteve, pë t’u siguruar cilësia,
ushqimi i sigurtë, si dhe prezantimi korrekt i konsumatorit në të gjitha stadet e prodhimit të
lëndëve të para (prodhimi primar), përmes përpunimit dhe paketimit, deri te tregu dhe
përdorimi te konsumatori. Ekzistojnë parime themelore për kontrollin e ushqimit. Komisioni i
Codex Alimentarius është themeluar gjatë vitit 1961, nga FAO. Nga vitit 1962 ai përgjigjet
për zbatimin e programeve të përgjithshme të FAO dhe Organizata Botërore Shëndetësore për
kontrollin e ushqimit, qëllimi kryesor i të cilit është të ruhet shëndeti i konsumatorit dhe
siguron praktika themelore gjatë tregtisë me ushqim. Codex Alimentarius është totali i
standardeve, sisteme nga praktika dhe rekomandime tjera, të prezantuara sipas standardit të
njejtë dhe garanton se produktet e prodhuara vlejnë për konsumatorin dhe mund të tregtohen
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ndërmjet vendeve pa kufizime. Parimet themelore të Codex Alimentarius për prodhim
higjienik të ushqimit bazohen mbi rimëkëmbjen e kontrollit efektiv të ushqimit dhe higjienës
gjatë prodhimit. Ato ndjekin zinxhirin ushqimor nga prodhimi primar deri te prezantimi i
ushqimit para konsumatorit (Janevska.S, (2014).

2.23. HACCP – Sistemi
Shkurtesa HACCP paraqet shkurtesë për emrin “ Hazards Analyses and Critical Control
Points” dhe shënon analizë të rreziqeve dhe kontroll të pikave kritike. HACCP – sistemi i
përfshinë të gjitha llojet e rreziqeve potenciale (biologjike, kimike dhe fizike) për sigurinë e
ushqimit, pavarësisht nëse ato rreziqe ekzistojnë në mënyrë natyrore në ushqim ose janë futur
në të disa lloje nga mjedisi jetësor ose janë rezultat i gabimeve gjatë procesit të prodhimit
(Janevska.S, 2014).
Parimet themelore të HACCP – Sistemit
Komiteti Kombëtar Konsultativ për kritere mikro-biologjike për ushqimin në SHBA gjatë
vitit 1989 ka përpiluar dhe ka vendosur shtatë parime të HACCP – sistemit. Këto shtatë
parime janë:
1. Analiza e rreziqeve;
2. Përcaktimi i pikave kritike të kontrollit;
3. Instalimi i kufijve kritik në pika kritike;
4. Mbikqyrja (monitorimi) i secilës pikë kritike;
5. Instalimi i veprimeve korrigjuese;
6. Kontrolli (verifikimi) i HACCP – sistemit;
7. Instalimi i dokumentacionit të HACCP sistemit (Janevska.S, (2014).
Nga rasti i studimit të këtij punimi në fabrikën të cilën prodhohet produkti final nga lëngu i
koncentruar i mollës, si pika kritike përfshihen:
1. Pranimi i lëndës së parë;
2. Matja e lëndës së parë dhe shtimi i komponentëve të tjerë përbërës;
3. Procesi i pasterizimit;
4. Sterilizimi i paketimit, mbushja, mbyllja e paketit dhe transporti në depo.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Pasi që gjat prodhimit të lëngut të mollës në rastin konkret të studimit, përdoren si lëndë bazë
ashtu edhe ato ndihmëse, në prodhim ndodhin ndryshime të theksuara si në cilësi ashtu edhe
siguri. Prandaj alalizat në këtë studim do të jenë pikërisht, kontrolli dhe ndjekja e
parametrave të cilësisë krahasuar lëndë e parë, prodhim final, poashtu edhe disa parametra
mikrobiologjik. Kontrolli i tillë do të ndikojë në mënyrë pozitive për prodhimin e produktit
standard, si dhe aplikimin e proceseve teknologjike adekuate me qëllim të ruajtjes së
përbërësve cilësorë identik, lëndë e parë prodhim final. Do të plasohen gjithashtu rezultate se
sa kemi humbje të disa përbërsve cilësor lëndë e parë kraghasuar me prodhimin final.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë punës eksperimentale në analizimin e lëndës së parë ( lëngut të koncentruar të mollës)
dhe lëngut final, pra pas pasterizimit të lëngut të mollës analizat janë kryer në laboratorin e
kompanisë prodhuese të lëngjeve si dhe në laboratorin e “Institutit Kombëtar të Shëndetësisë
Publike” në Prishtinë. Me anë të gotës laboratorike është marr mostra e lëndës së parë e cila
është dërguar në laboratorin për përcaktimin e parametrave organoleptik fizik dhe kimik, i
njëjti lloj i lëndës së parë është përdorur edhe për prodhimin e produktit final, të cilit pos
analizave të njëjta sikurse lëndës së parë i janë kryer edhe analizat mikrobiologjike.
Parametrat kimik të analizuar në lëndën e parë dhe në produktin final janë: përcaktimi i
lëndës së thatë të tretshme (shkalla °Brix), përcaktimi i vlerës pH dhe përcaktimi i aciditetit të
përgjithshëm. Përcaktimi i këtyre parametrave është kryer sipas metodave standard të AOAC.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Tabela 3. Rezultatet e parametrave senzorik, fizik dhe kimik në lëngun e koncentruar të
mollës

Parametrat e kërkuar për analizë

1.Parametrat senzorik

2. Parametrat Fizik dhe kimik

Vlerat e fituara

1.Konsistenca

E rrjedhshme

2.Era dhe shija

E mirë, e mollës

3.Ngjyra

E errët, e lehtë

4.Primesat e huaja

Nuk ka

1. Aciditeti i përgjithshëm

3,2 %

2. Lënda e thatë e tretshme

70.00 °Brix

3. Vlera pH

4.06

Vitamina C mg/L

80

Rezultatet e fituara në tabelën 3 për parametrat senzorik në lëndën e parë koncentratin e
mollës në standardizim rezultuan: konsistenca e rrjedhshme, era dhe shija e mirë si e mollës,
ngjyra lehtësisht e errët, primesa të huaja nuk ka. Rezultatet e fituara nga aspekti fizik dhe
kimik në koncentratin e mollës rezultuan me vlera si: lënda e thatë e tretshme e shprehur 70
°Brix, aciditeti i përgjithshëm i shprehur në acid malik 3,2% dhe shkalla pH rezultoi me vlerë
prej 4,06. Përmbajtja e vitaminës C 80 mg/L. Rezultatet e fituara për lëndën e parë
koncentratin e mollës rezultuan identike me ato të deklaruara në etiketë, pra plotësojnë
kërkesat me rregullore dhe mund të nënshtrohen përpunimit të mëtutjeshëm.
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Tabela 4. Rezultatet e parametrave senzorik, fizik dhe kimik në lëngun final të mollës

Parametrat e kërkuar për analizë

1.Parametrat senzorik

2. Parametrat fizik dhe kimik

Vlerat e fituara

1.Kthelltësia

E rrjedhshme

2.Era dhe shija

E mirë, e mollës

3.Ngjyra

E errët, e lehtë

4.Primesat e huaja

Nuk ka

1. Aciditeti i përgjithshëm

0,48 %

2. Lënda e thatë e tretshme

10 °Brix

3. Vlera pH

3,39

Vitamina C mg/L

11

Rezultatet e fituara në tabelën 4 për parametrat senzorik në lëngun final të mollës pas
mbushjes rezultuan: kthjelltësia e kthjellët, era dhe shija e mirë si e mollës, ngjyra lehtësisht e
errët, primesa të huaja nuk ka. Rezultatet e fituara nga aspekti fizik dhe kimik në lëngun final
të mollës rezultuan me vlera si më poshtë: lënda e thatë e tretshme e shprehur 10 °Brix,
aciditeti i përgjithshëm i shprehur në acid malik 0,48 % dhe shkalla pH rezultoi me vlerë prej
3,39. Përmbajtja e vitaminës C 11 mg/L. Rezultatet e fituara për lëngun final të kthjellët të
mollës rezultuan brenda kërkesave me rregullore dhe të njëjtat vërtetojnë se lëngu është
cilësor
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Tabela 5. Analizat e parametrave fortësi e përgjithshme dhe pH të ujit të patrajtuar
Vlera e ujit në °D

Vlera pH e ujit

20,16

6,70

Tabela 6. Analizat e parametrave fortësi e përgjithshme dhe pH të ujit të trajtuar
Vlera e ujit në °D

Vlera pH e ujit

15,12

6,22

Rezultatet e fituara në ujin si lëndë e parë për prodhimin e pijes së mollës rezultuan të
ndryshme për parametrin e fortësisë së përgjithshme, në ujin e pa trajtuar vlera e °D rezultoi
20,16 ndërsa pas trajtimit parametri i analizuar rezultoi me vlerë më të ulët prej 15,12 °D.
Shkalla pH e ujit të pa trajtuar rezultoi 6,70 ndërsa në ujin e trajtuar 6,22. Rezultatet e fituara
tregojnë se uji i plotëson kriteret për përpunim të mëtutjeshëm pra prodhim të pijes së mollës.
Gjithashtu vlen të përmendet se para çdo prodhimi të pijeve me bazë frutat uji duhet të
trajtohet përpunimit në veçanti zbutjes.
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Tabela 7. Rezultatet mikrobiologjike të lëngut final të mollës
Lloji i mikroorganizmit

Sasia e mostrës g/cm³

Numri i baktereve g / cm³

Salmonella

25

Nuk janë gjetur

Staphylococcous aureus

1

Nuk janë gjetur

Clostridia sulfidoreredukuese

1

Nuk janë gjetur

Proteus

1

Nuk janë gjetur

Streptococcus faecalis

1

Nuk janë gjetur

Escherichia coli

1

Nuk janë gjetur

Maja dhe Myqe

1

Nuk janë gjetur

Bakteret koliforme

1

Nuk janë gjetur

Numri i përgjithshëm i

0.01

<10 cfu/g

baktereve të gjalla

Rezultatet e fituara për aspektin mikrobiologjik në tabelën 7 në lëngun e mollës tregojnë se
nuk janë gjetur pra Salmonella në 25g/cm3, Staphylococcous aureus në 1g/cm3, Clostridia
sulfidoreredukuese në 1g/cm3, Proteus në 1g/cm3, Streptococcus faecalis në 1g/cm3,
Escherichia coli në 1g/cm3, Maja dhe Myqe në 1g/cm3, Bakteret koliforme në 1g/cm3 nuk
janë gjetur ndërsa Numri i përgjithshëm i baktereve të gjalla në 0,01g/cm3 rezultoi <10 cfu/g
cm³. Lëngu i prodhuar i mollës llogaritet i sigurte bazuar në rezultatet e fituara
mikrobiologjike.

26

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Duke u bazuar në rezultatet të fituara në punim mund të arrijmë në përfundim dhe të
rekomandojmë si më poshtë:
Rezultatet e fituara për parametrat e analizuar nga aspekti senzorik, fizik dhe kimik në
lëngun e koncentruar të mollës rezultuan:
➢ Konsistenca rezultoi e rrjedhshme karakteristike për prodhimin;
➢ Era dhe shija e mirë ose karakteristike si e mollës nga e cila është prodhuar;
➢ Ngjyra lehtësisht e errët;
➢ Primesa të huaja nuk kishte prezent;
➢ Lënda e thatë e tretshme e shprehur në shkallë °Brix 70;
➢ Aciditeti i përgjithshëm i shprehur në acid malik 3,2% dhe shkalla pH rezultoi me
vlerë prej 4,06.
➢ Përmbajtja e vitaminës C 80 mg/L;

Rezultatet e fituara për parametrat e analizuar nga aspekti senzorik, fizik dhe kimik në lëngun
final të mollës rezultuan:
➢ Kthjelltësia në lëngun final rezultoi e kthjellët karakteristike për prodhimin;
➢ Era dhe shija e mirë ose karakteristike si e mollës nga e cila është prodhuar;
➢ Ngjyra lehtësisht e errët;
➢ Primesa të huaja nuk kishte prezent;
➢ Lënda e thatë e tretshme e shprehur në shkallë °Brix 10;
➢ Aciditeti i përgjithshëm i shprehur në acid malik 0,48 % dhe shkalla pH rezultoi me
vlerë prej 3,39.
➢ Përmbajtja e vitaminës C 11 mg/L;
Rezultatet e fituara për sigurinë mikrobiologjike të pijes për parametrat e ilustruar në tabelën
7 të cilët rezultuan negativ, pra ishin në kufijtë minimale të paraparë me rregullore.
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Duke u bazuar në të dhënat e këtij studimi si dhe të dhënat e autorëve të ndryshëm
rekomandojmë:
➢ Trajtim dhe kontroll permanent të fortësisë së ujit, si lëndë shtesë për prodhimin e
pijes para standardizimit të lëngut;
➢ Kontroll permanent pijes gjatë shtimit të lëndëve të para ( pra gjatë standardizimit të
pijes para trajtimit);
➢ Kontroll permanent i lëndëve të para dhe prodhimit final, sidomos para standardizimit
të lëngut dhe pas trajtimit termik ose në paketim final;
➢ Kontroll mikrobiologjik në pijen e mollës si produkt final;
➢ Përcaktim i pikave kritike gjat procesit të prodhimit të pijeve joalkoolike me bazë
mollën.
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8. SHTOJCAT
8.1. Metoda e punës
Përcaktimi i parametrave organoleptik (senzorik)
Karakteristikat kryesore të përfshira në termin cilësi përfshihen edhe karakteristikat
senzoriale ku hyjnë:
• Ngjyra;
• Aroma;
• Shija;
• Konsistenca, Kthjelltësia.
Roli dhe rëndësia e këtij testimi është shumë i madhë dhe një ndër faktorët kyç në suksesin
apo edhe i dështimin e një ndërmarrjeje. Përcaktimi i parametrave organoleptik është bërë
përmes panelit të formuar të ndërmarrjes ekipit profesional me degustim. Me këtë metodë
përcaktohet se a i përket ajo ngjyrë atij lloji të lëngut dhe se a ka dallim ngjyra e një lëngu të
njëjtë të prodhuar me data te ndryshme të prodhimit. Gjatë përcaktimit të parametrave
organoleptik janë përfshirë 10 persona të cilët kanë qenë punëtor të kësaj fabrike për
vlerësimin e lëndës së parë dhe produktit final. Të dy gjinitë kanë qenë pjesëmarrës me një
moshë nga 30-50 vjeç, gjithashtu gjatë kryerjes së kësaj detyre janë respektuar rregullat e
vlerësimit të parametrave.
•

Instrumentet dhe mjetet ndihmëse

Gjatë punës eksperimentale kemi përdorur këto instrumente dhe mjete ndihmëse:
-

pH metër;

-

Refraktometër;

-

Gota laboratorike 150ml;

-

Pipetë;

-

Erlenmayer 250ml;

-

Biretë automatike 50ml;

-

Peshore analitike

-

Termometer.

•

Tretësirat

Tretësirat janë përgatitur para fillimit të matjes së parametrave, nga kemikatet analitikisht të
pastërta duke i tretur ato në ujë të distiluar. Në punën eksperimentale janë përdorur këto
tretësira:
-

Hidroksid natriumi;
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-

Indikatori fenolftaleinë;

-

Ujë i distiluar;

-

Bufer pH 10;

-

Eriokrom të zi;

-

EDTA.

8.2. Përcaktimi i parametrave fizik dhe kimik të lëndës së parë
8.3. Përcaktimi i lëndës së thatë të tretshme në lëngun e koncentruar të mollës
Pas ujit sheqernat përbëjnë pjesën më të madhe të përbërësve ushqimore me prejardhje
bimore dhe atë ata te lëngjet marrinpjesë prej 80-90% në lëndën së thatë. Sheqernat janë
burim i rëndësishëm energjik dhe ushqim rezervë i oganizmit. Përcaktimi i lëndës së thatë në
koncentratin e mollës u përcaktua duke përdorur refraktometrin e gravuar në 20°C, i cili
paraprakisht është pastruar me ujë të distiluar, pastaj janë vendosur dy-tri pika mostër
koncentrat molle (lënd e parë) në okularin e pastër të refraktometrit, kapaku sipër është
mbyllyr dhe refraktometri është drejtuar në drejtim të dritës, ku më pas me anë të syrit është
lexuar vlera e lëndës së thatë të tretshme, vlera e tri matjeve është nxjerrë si mesatare,
kujdesi që duhet pasur gjat matjes si rregull duhet temperatura e lëngut të jetë 20°C.

Figura 8. Matja e lëndës së thatë të tretshme me anë të Refraktometrit
8.4. Përcaktimi i vlerës pH
Kontrollimi i vlerës së pH-së ka një rëndësi të veçantë në teknologjinë e përpunimit të frutave
dhe perimeve, prodhimit të lëngut të mollës. Vlera e pH-së luan një rol të rëndësishëm
sidomos te kthjellimi dhe stabilizimi i lëngjeve, fermentimi i produkteve, për qëndrueshmërinë e ngjyrës dhe aromës, gjithashtu ka një rol të veçantë për sigurinë e lëngut në aspektin
mikrobiologjik (nëse mbahet në vlera të caktuara) etj. Vlera pH është përcaktuar duke
përdorur pH metër digjital, i cili para matjeve është kalibruar. Gjatë përcaktimit të kësaj
vlere, me anë të gotës laboratorike është marr një sasi e koncentratit për analizë, në të është
vendosur elektroda e pH metrit në mënyrë direkte në gotë.
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Figura 9. Përcaktimi i pH-së me anë të pH-metrit

8.5. Përcaktimi i aciditetit të përgjithshëm te lëngu i koncentruar i mollës
Në cilësinë e lëngjeve të frutave rol të rëndësishëm luajnë përmbajtja e acideve organike të
cilat mund të jenë të pranishme sitë lira apo në formë të kripërave. Përmbajtja e sheqernave
dhe acideve përcakton shkallën e pjekurisë së frutave. Përmbjatja në përqindje e aciditetit të
titrueshëm paraqet aciditetin e përgjithshëm. Për përcaktimin e aciditetit në lëndën e parë
(koncentratin) e mollës janë marrë 5ml koncentrat me anë të pipetës dhe janë neutralizuar me
50ml ujë të destiluar në erlenmayer. Janë vendosur 3 pika indikatorë fenolftaleinë dhe metoda
që kemi përdorur është titrimi i mostrës me NaOH me përqendrim 0,1molar me anë të biretës
automatike deri ne ndryshimin e ngjyrës në manushaqe. Sasia e aciditetit në mostrën e
shprehur në përqidjen e acidit citrik llogaritet sipas ekuacionit:
%Aciditeti=C(NaOH)×V(NaOH)×M(acid citrik)/Masa e mostrës
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Figura 10. Përcaktimi i aciditetit në koncentratin e mollës

8.6. Përcaktimi i parametrave fizik dhe kimik në lëngun final të mollës
Edhe te lengu final i mollës procedura e matjes së parametrave fizik dhe kimik ka qenë e
njejtë sikurse te lënda e parë.
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Figura 11. Përcaktimi i disa parametrave kimik në produktin final
8.7. Përcaktimi i fortësisë së ujit
Përcaktimi i fortësisë së ujit është një parametër i cili matet gjithmonë para fillimit të procesit
të prodhimit, ose gjatë standartizimit të lëngut, para se ti shtohet të njejtit. Për përcaktimin e
fortësisë së ujit janë marr 100 ml ujë (mostër për analizë) në një enë Erlenmayer dhe të
njëjtës i shtohen 5 ml buffer pH 10, një majë luge Eriokrom të zi ( përzierja merr ngjyrë roze
të lehtë) dhe pastaj titrohet me EDTA deri në ndërrimin e ngjyrës në të kaltër të mbyllët dhe
llogaritet si vijon:
F.P = ( ml e harxhuara te EDTA-së) × 5.6
Ky përcaktim është kryer në ujin e pa trajtuar dhe të trajtuar.
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Figura 12. Përcaktimi i fortësisë së ujit para dhe pas trajtimit
8.8. Kontrolli mikrobiologjik
Kontrolli mikrobiologjik gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në analizën komplete të
lëngjeve, në kuadër të së cilës duhet përcaktuar saktë se a kemi prani të mikroorganizmave të
dëmshëm për shëndetin e njeriut, në ujin që përdoret për përgatitjen e lëngjeve, e gjithashtu
edhe në lëngun e gatshëm për konsum.
Në kuadër të analizës mikrobiologjike duhet përcaktuar:
-

Salmonella,

-

Bakteret koliforme,

-

Escherichia Coli,

-

Streptococus faecalis,

-

Tharmi dhe myshqet,
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-

Proteus,

-

Clostridium botulinum,

-

Bakteret e përgjithshme mezofile, etj.

Gjatë studimit të kësaj teme këto analiza janë kryer vetëm në lëngun final në Institutin
Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Prishtinë, me të vetmin qëllim që të vërtetohet siguria e
produktit final nga aspekti mikrobiologjik.

Figura 13. Marrja e mostrave të lëngut para pasterizimit dhe në lëngun final
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