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PËRMBLEDHJE 
Prodhimi i frutave  në Rajonin e Korçës është një sektor potencial shumë i rëndësishëm 

dhe me perspektive për degën agropërpunuese.  

Qëllimi i këtij studimi  është të kontribuojmë në lidhje me vlerësimin e cilësisë dhe 

sigurisë së pijeve joalkoolike, të prodhuara në zonën e Korçës,përmes monitorimit të 

parametrave fiziko-kimikë, mikrobiologjikë dhe studimit të shtesave konservuese të 

përdorura, për të ruajtur cilësinë, rritur qëndrueshmërinë dhe kohëzgjatjen e përdorimit të 

pijeve joalkoolike. 

Për këtë qëllim u morën kampione të ndryshme dhe u analizuan përbërësit  fiziko–kimike 

dhe mikrobiologjike të frutave, dy varietetet e mollëve granismith dhe starking dhe tre 

varietetet e qershive belicë, napolon dhe buliat që kultivohen në rajonin e Korçës.  

U studiua efekti i pasterizimit dhe konservantëve  kimike lidhur për përcaktimin e 

metodave më të efektshme në ruajtjen e qëndrueshmërinë e lëngjeve të frutave  .  

Përdorimi i Velkorinit si konservat i kombinuar me pasterizimin apo me konservantët 

klasike dha rezultate më të mira në cilësinë qëndrueshmërinë dhe kohëzgjatjen e 

përdorimit të pijeve joalkoolike 

U krye monitorimi i parametrave fiziko-kimike e mikrobiologjike konservantëve  dhe 

lëndëve energjetikë  në pijet jo alkoolike të prodhuara në rajonin e Korçës dhe aplikimi i 

studimit në Prodhim 

Fjalët çelës:fruta,metanol, velkorin, vitaminë C, konservant, lëngje frutash. maja, myqe, 

ngarkesë totale mikrobike 

ABSTRACT 
Fruit production in the region of Korça is a very important sector with potential and a 

future in the agro-processing industry. 

The study was conducted to contribute to the assessment of the quality and safety of non-

alcoholic beverages, manufactured in Korça, through monitoring of their physic-chemical 

and microbiological parameters. The study serves also to give the practical use of 

preservatives in order to assure the quality of storage for enhancing the stability and 

longtime duration of non-alcoholic beverages. 

For these purposes there were taken into consideration different samples of fruits and for 

them the necessary physic-chemical and microbiological analysis were carried out. The 

main ingredients were determined for two varieties of apples, the Granny Smith and Star 

King ('Red Delicious') respectively and the "three cherries" varieties of  Belica, Napoleon 

and Buliat respectively, that are cultivated in Korça region. 

A study of the effect of  pasteurization on the chemical substances used for the 

preservation, was performed,  in order to determine the relationship between the most 

effective methods for  maintaining the stability  of fruit juice. 

Using Velcorin as a preservative combined with other classical preservatives or with 

pasteurization gave better results in the quality, stability and duration of use of the non-

alcoholic beverages. 

The monitoring of physic-chemical, microbiological parameters and preservatives in the 

non-alcoholic beverages, including those energetic produced in the region of Korça, is 

very important for the application in the manufacturing industry. 

Keywords: fruit methanol, velcorin, vitamin C, preservatives, fruit juices. yeast, mold,, 

total microbial load. 
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Shkurtime fjalësh 

DMDC              Dikarbonati i dimetilit(Velcorin) 

DMPC               Pirokarbonati i dimetilit (Velcorin) 

DEDC                dikarbonati i dietilit  

Ba                       Acid benzoik 

Sa                       Acidi sorbik 

Ac.                      Aciditeti 

NPM                  Numëri i përgjithshëm i mikroorganizmave 

CFU/ml             Koloni të formuara për mililitër   

HPLC                Kromatografi në fazë të lëngët në presionit të lartë  

C.C.                   Coca cola 

HACCP            Analiza e rrezikut të pikave kritike të kontrollit( sistem kontrolli) 

T                       Mostër eksperimenti     (Test) 
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HYRJE 

Prodhimi i frutave  në Rajonin e Korçës është një sektor potencial shumë i rëndësishëm 

dhe me perspektivë për degën agropërpunuese. Vitet e fundit ky sektor po rritet e po 

fuqizohet me shpejtësi si në prodhimin e frutave tradicionale të qarkut ashtu dhe në 

përpunimin e tyre. Sot rajoni i Korçës ka një kapacitet prej 2 596 968 rrënje pemë frutore  

kryesisht mollë kumbulla qershi etj.  

Pijet jo alkoolike dhe lëngjet e frutave prodhohen në pothuajse çdo vend të botës. 

Konsumi i tyre është rritur me disa here në të gjithë botën po ashtu edhe në Shqipëri. Kjo 

është pjesërisht për shkak të rritjes të standardit të jetesës, përmirësimeve në metodat e 

përpunimit, konservimit, paketimit dhe magazinimit. 

Lëngjet e frutave si lëndë bazë kanë vetë frutat karakteristikat e të cilave të tilla si, 

varieteti  i frutit, kushtet në të cilat është zhvilluar, të cilat pasi trajtohen në procese të 

ndryshme dhe me substanca e shtesa ushqimore, formojnë produktet me karakteristika të 

veçanta që përbëjnë lëngun e frutave.  

Në rajonin e Korçës, ka vite që prodhohen lëngje frutash nga dy stabilimente  dhe disa 

punishte duke u nisur nga koncentrate me përqendrime të ndryshme, dhe kohët e fundit 

edhe nëpërmjet shtrydhjes së frutave. Lëngjet e frutave në shumicën e rasteve 

konsumohen për përfitime ushqyese dhe shëndetësore që ato sjellin. Studimet e kryera në 

botë kanë zbuluar një gamë të gjerë të vlerash ushqyese që kanë frutat e lëngjet e frutave 

dhe 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 (me21% të totalit). 

Studimi  është një kontribut në lidhje me vlerësimin e cilësisë dhe sigurisë së pijeve jo 

alkoolike, të prodhuara në zonën e Korçës, përmes monitorimit të parametrave fiziko-

kimikë, mikrobiologjikë  dhe studimit të shtesave konservuese të përdorura. Qëllimi 

final është për të ruajtur cilësinë, rritur qëndrueshmërinë dhe kohëzgjatjen e  përdorimit 

të pijeve jo alkoolike.   

Disertacioni është i ndarë në dy pjesë:  

1-Në pjesën teorike e cila përfshin një vështrim mbi frutat, përbërjen kimike dhe 

fizike,mekanizmat ligjore Europian dhe Shqiptarë për lëngjet e frutave  dhe pijeve jo 

alkolike dhe rolin i shtesave konservuese  në to 

2-Në pjesën eksperimentale e cila përfshin një sërë eksperimentimesh dhe monitorimesh 

si monitorimi i vetive fiziko–kimike dhe mikrobiologjike në frutat e prodhuara në rajonin 

e Korçës. Efekti i Pasterizimit dhe konservantëve  kimike në cilësinë  dhe afatin e 

qëndrueshmërisë së lëngjeve të frutave  të rajonit të Korçës të rruajtura me metoda të 

ndryshme konservimi. Përdorimi i Velkorinit si një konsevant i ri, studimi i hidrolizës së 

tij dhe i metanolit mbetës. Vlerësimi i niveleve të konservantëve  dhe lëndëve energjetikë  

në pijet jo alkoolike të prodhuara në rajonin e Korçës, duke përdorur teknika  të 

detektimit instrumental (HPLC). Monitorimit të parametrave fiziko-kimike e 

mikrobiologjike të tyre dhe aplikimi i studimit në Prodhim. 



21 
 

Studimi  për fazën eksperimentale u krye me sukses  në laboratorët e Universiteti “Fan 

S.Noli”  Korçë dhe në laboratorin e mikrobiologjisë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës 

në Tiranë, në laboratorin mikrobiologjik të D.H.E. Korçë si dhe në stabilimentin e 

prodhimit të lëngjeve të frutave  “Fruktal” në Korçë. Eksperimentimet dhe përcaktimet u 

kryen me metodika dhe aparatura bashkëkohore.  

 

Studimit i parapriu studimi i lëndëve të para që janë dy varietetet e mollëve granismith 

dhe starking dhe tre varietetet e qershive belicë, napolon dhe buliat që kultivohen në 

rajonin e Korçës. Mostrat për këtë eksperiment u grumbulluan nga prodhimet e vitit 2011 

për mollët dhe nga prodhimet e vitit 2012 për qershitë. U be kryerja  e analizave  fiziko-

kimike,  mikrobiologjike dhe në  veçanti u analizua përmbajtja e metanolit natyral në 

frutat dhe e vitaminës C. Ky analizim u shtri edhe në frutat e ruajtura për një periudhe 6 

mujore në frigorifer. 

 

U krye një eksperiment për përcaktimin e metodave më të efektshme në ruajtjen e 

qëndrueshmërinë e lëngjeve të frutave  në kushtet e sotme kur legjislacioni i Bashkimit 

Evropian dhe i Shqipërisë ulën limitet e përdorimit të konservantëve tradicionale deri ne 

6,6 herë për arsyen e mbrojtjes shëndetësore. Këto limite të reja të përdorimit të këtyre 

konservanteve janë të pa mjaftueshme për procesin e ruajtjes dhe për rrjedhim studimi u 

përqendrua në përcaktimin e metodës efektive të rruajtjes, kombinimin me metoda të 

ndryshme si dhe përdorimin e konservantit të ri Velkorin. Për këtë qëllim u  përgatitën13 

grupe mostrash  eksperimentimi me lëng molle si dhe një mostër fillestare  e freskët. 

Testet e përgatitura në këtë mënyrë u analizuan për cdo muaj  për përmbajtje në vitaminë 

C, Aciditetin, pH, sheqerna reduktues, sheqerna totale,Numri i formolit, Numrin e 

përgjithshëm  bakterial, vlerësimin për myqet dhe majatë, vlerësimin për bakteret E coli, 

coliform, vlerësimin  ndijor dhe ngjyrës. U krye skematizimi  i rezultateve  te përftuara  si 

dhe plotësimi  i rrjetit të  të dhënave  duke  ofruar edhe  rekomandimet dhe sugjerimet 

përkatëse për dy vitet e studimit. 

 

U krye detajimi  i zbërthimit  të konservantit Velcorin  dhe i metanolit mbetës, në kohë 

dhe temperatura  të ndryshme  në lëngjet e frutave të prodhuara në rajonin e Korçës.  

 

U krye përcaktimi i niveleve  të përbërësve konservantivë  dhe energjetikë  në pijet jo 

alkoolike të prodhuara në rajonin e Korçës, me teknika  të detektimit instrumental 

(HPLC). 

Mbi bazën e rezultateve të studimit në lidhje me teknologjinë e rruajtjes së lëngjeve të 

frutave dhe recepturave të konservantëve  (Eksperimenti 2)  u bë e mundur aplikimi i 

studimit në prodhim  nga kompania (F) e lëngjeve të frutave. U krye monitorimit i 

parametrave fiziko-kimike e mikrobiologjike të pijeve jo alkoolike, me kampione të 

prodhuara me rekomandimet e studimit tonë si dhe të kampioneve të tjera të prodhuara në 

rajonin e Korçës. 

 

Studimi mund të shërbejë fare mirë për të ruajtur cilësinë, rritur qëndrueshmërinë dhe 

kohëzgjatjen e përdorimit të pijeve jo alkoolike dhe dhënien e rekomandimeve 

kompetente në këtë drejtim. Sigurisht që puna nuk mbaron këtu por dhe ky studim është i 

vlefshëm dhe mendojmë se do japë një kontribut në këtë fushe.  
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PJESA TEORIKE 

KAPITULLI   I 

1. Vështrim mbi frutat, përbërjen kimike dhe fizike dhe teknologjinë e 

aplikuar për prodhimin e lëngjeve të frutave . 

1.1. Historiografia e frutave në Shqipëri 

 

Në Shqipëri kultivimi i frutave njihet që në 

lashtësi, dhe mendohet se Ilirët kanë përdorur 

format të kultivuara të tyre qysh përpara 

pushtimit Romak. Arkivat e rëndësishme fetare, 

të krishtera apo myslimane, kanë dokumente të 

shkruara për përdorimin e frutave, për traditën e 

ruajtur dhe trashëguar brez pas brezi. Tradita 

shqiptare, e hershme apo e vonë, pranon natyrën 

“mozaik” të kopshtit tradicional, ku në oborrin e 

shtëpisë dhe përreth tij, veçmas apo në 

komunitet, mbillte e mbarështonte ullinj, 

kumbulla, hardhi, mollë, pjeshkë etj., në 

bashkëshoqërim me perime ose graminore për 

blegtorinë (Ferraj etj., 2009). 

     Sipas statistikave të viteve 1938 – 1946 

drufrutorët kanë pasur një zhvillim normal dhe të pranueshëm për kohën, kryesisht fiku, 

molla, dardha, kumbulla, qershia dhe vishnja. Në zona të veçanta dhe me zhvillim 

bujqësor u vu re nxitja e mekanizimit dhe kontributi i specialistëve agronomë të 

diplomuar në vendet e ndryshme të Evropës. Nga vlerësimet statistikore të këtyre viteve 

përmendim se në fund të Luftës së Dytë Botërore në Shqipëri kultivoheshin rreth 

3.018.000 rrënjë pemë frutore, me prodhim rreth 10,3 kg për rrënjë. Në periudhën para 

viteve 1990, me centralizimin e bujqësisë kemi një rritje të ndjeshme të sipërfaqes dhe të 

numrit të bimëve të mbjella, duke arritur në 11.703.000 rrënjë pemë frutore, por me një 

rendiment afërisht me ato të marra në vitin 1946 prej 12,2 kg për rrënjë. Deri në vitin 

1990 në strukturën e pemëve frutore molla zinte vendin e parë me 12 200 ha të ose 25 % 

të sipërfaqes të tokës pemëtore dhe një numër total prej 2.833.000 rrënjë mollë kryesisht 

Golden, Starking, Reinette, Astarhan, Mutsu etj. (Ferraj etj., 2009). 

Pas vitit 1990, në pemëtoret pati dëmtime të konsiderueshme, të cilat arritën deri 

në 50 – 75 % të sipërfaqeve të mbjella. Më pas situata u përmirësua. Gradualisht filluan 

ndryshime në agroteknologjinë e kultivimit dhe një pjesë e parcelave ekzistuese kaloi në 

gjysmë intensive, sidomos në sipërfaqet nën ujë në Dvoran-Korçë, Pogradec etj. 

Gjithashtu u krijuan edhe disa pemëtore intensive. Sot rajoni i Korçës ka një kapacitet 

prej 2 596 968 rrënje peme frutore  kryesisht mollë kumbulla qershi etj, me një prodhim 

prej 70 000 000 kg vetëm mollë dhe me një perspektivë të madhe në rritje nga viti në vit 

.( DRBU Korce, 2012). 
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1.2. Lëngjet e frutave disa nga karakteristikat fizike dhe kimike të tyre. 

Fruta janë të gjithë prodhime bimore, të  freskëta ose të  ruajtura  në ftohje, të 

shëndetshme dhe me  pjekuri të përshtatshme, që përmbajnë të gjithë përbërësit e 

nevojshëm për prodhimin e lëngjeve dhe nektarëve të frutave.  

 

 

Fig. 1.1. Fruta nga rajoni i Korçës. 

 

Lëng frutash .Produkti i  fermentueshëm por i pa fermentuar, i fituar nga fruta  të një lloji 

ose frutash të përziera së bashku, të shëndetshme, të pjekura dhe të  freskëta ose të ruajtur 

me ftohje, që kanë ngjyrë, shije dhe aromë specifike të lëngut të frutit nga i cili vjen. 

(Directive 2012/12/EU) 

 Lëng  frutash  nga  koncentrate. Produkti i përftuar nga hollimi me ujë i lëngut të 

koncentruar të frutave, shtimi i aromave etj (Directive 2012/12/EU) 

Nektar frutash .  Produkti  i fermentueshëm por i pa fermentuar i përftuar nga shtimi i ujit 

dhe sheqernave ose mjaltit, në produktet  lëng  frutash  , koncentrate, lëng i dehidratuar 

(pluhur) frutash dhe në  pure ose përzierjen e këtyre produkteve (Directive 2012/12/EU) 

Disa nga përbërësit kryesorë janë:  Uji është një ndër përbërësit më të bollshëm të saj, 

karbohidratet si fruktozë , glukozë etj,  proteina në sasi shumë të vogël, Lipide në sasi 

shumë të vogël, fibra dhe acide organike, pektina, substancat fitocide (shërbejnë si 

substanca antibakteriale),  pigmente , karrotenoide ,  esteret e acideve karboksilike të cilat 

i japin aromën e saj karakteristike , vitamina , kripra minerale etj. 

Në studimin tonë kryesisht jemi marrë me studimin e lëngut të mollës dhe qershisë  pasi 

këto janë frutat  kryesorë që prodhohen në qarkun e Korçës   e që përdoren për prodhim 

lëngjesh. Më poshtë jepen tabelat me vlerat mesatare të disa nga treguesit kimik e fizik  

për lëngun e mollës dhe qershisë. 
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Tab. 1.1.Disa nga treguesit më të rëndësishëm kimikë dhe fizikë të lëngut të 

mollës.(Sinha N.K.,2006  ) 
Treguesit kimik Njësite e 

matjes 

Vlerat 

standarte 

Densiteti 20/20  
0
C Min. 1.0450 

Lagështia % 87.93 

Lënda e  thate Brix % Min. 11.18 

Aciditeti total(si ac. 

malik) 

% 0.446 

Aciditeti volatil(si ac. 

acetik) 

g/L Max. 0.4 

Sheqeri total % 10.39 

Glukozë % 2.5 

Fruktosë % 5.6 

Sakarozë % 1.7 

Amidon  % 0,05 

Vitminë C mg/100g 4.6 

Vitminë  A IU 540 

Hekur  mg/100g 0.37 

Magnesium  mg/100g 5.0 

Calcium mg/100g 7.0 

Kalium mg/100g 119 

Fosfor  mg/100g 11.0 

Zing mg/100g 0,04 

Natrium mg/100g 3,0 

Proteina % 0,06 

Yndyrna totale % 0.11 

Numri i formolit /100g 4.5 

Kalori /100g 47.0 

 

Tab.1. 2. Disa nga treguesit më të rëndësishëm kimikë të lëngut të qershisë me gjithë 

pulpë.(USDA, 2013) 

Treguesit kimik Vlerat standarte mesat. për 

100 g 

Lënda e  thate 16 g 

Sheqeri total 12.8 g 

yndyrna 0.2 g 

Proteina  1.1 g 

Vitamine A ekuivalent 3 mg  

Beta karoten 38 mg  

Koline 6.1 mg  

Total vitamine B 4.462 mg 

Acid askorbik 7 mg  

vitamina K 2,1 mg  

Calcium 13 mg  

Hekur 0.36 mg  

Magnesium 11 mg  

Mangan 0.07 mg  

Fosfor 21 mg  

Kalium 222 mg  

Natrium 0 mg  

Zing 0.07 mg  

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_(nutrient)
http://en.wikipedia.org/wiki/Manganese#Biological_role
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1.3.Vështrim i shkurtër mbi teknologjinë e aplikuar në stabilimentin (F) 

të Korçës për prodhimin e lëngut të frutave. 

Lëngjet e frutave si lëndë bazë kanë vetë frutat, karaktëristikat e të cilave të tilla si, 

varieteti i frutit, kushtet në të cilat është zhvilluar, të cilat pasi trajtohen në procese të 

ndryshme dhe me substanca e shtesa ushqimore, formojnë produktet me karakteristika të 

veçanta që përbëjnë lëngun e frutave. Lëndët e para dhe ato ndihmëse, luajnë një rol të 

madh në natyrën e karakteristikave të tyre kimike dhe fizike, vlerat ushqimore dhe vetitë 

organoshqisore. Në stabilimentet e Korçës përpunohen kryesisht dy produkte mollë dhe 

më pak qershi. Kështu jemi përqendruar në studimin tonë në keto dy produkte. Procesi 

teknologjik i prodhimit të lëngut të mollës dhe i qershisë kalon në këto etapa: 

 

1. Vjelja dhe transportimi 

2. Ruajtja 

3. Larja dhe përzgjedhja 

4. Grirja 

5. Presimi 

6. Ndarja, centrifugimi, filtrimi 

7. Pasterizimi, sterilizimi 

8. Shtimi i shtesave konservuese 

9. Mbushja, paketimi, ambalazhimi 

 

1.3.1. Vjelja dhe transportimi. 

Së pari vjelja duhet bërë me kujdes në mënyrë që të mos kemi dëmtim të produkteve 

bimore, që bëhen burim për zhvillimin e proceseve të padëshirueshme që ndikojnë në 

cilësinë e tyre. Gjithashtu  vjelja e cila duhet të jetë në një stad të caktuar pjekjeje as 

shumë e pjekur dhe as jo e papjekur mirë ne pjekje teknike i cili mund të ndryshojë nga 

një varietet te tjetri. Lëngjet e frutave duhet të përgatiten vetëm nga fruta të padëmtuara. 

Edhe një fermentim i lehtë ose zhvillim i myqeve, që nuk dëmton frutat e përcaktuara për 

qëllime të tjera, ndryshon shijen dhe aromën e lëngut të mollës. Për transportimin e tyre 

duhet të përdoren arka, të pastruara mirë.  
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1.3.2.Ruajtja       

Një pjesë e mirë e frutave pas vjeljes çohen në frigoriferët e ruajtjes me temperatura te 

ulura 0-5
0
C. Kjo bëhet për të realizuar vazhdimësinë e punës në stabilimentet e 

prodhimit të lëngjeve për një kohë më të gjatë se sezoni. Metodat e ruajtjes në frigoriferë  

janë të ndryshme:                                         

  
Fig.1.2. Dhoma frigoriferike për ruajtjen e mollëve nga rajoni i Korçës. 

 Ftohja me ajër të detyruar  

Është kryer nga  ekspozimi i masës së arkave në një depo, në një  presion të lartë të ajrit, 

sa nga njëra anë, ashtu edhe tek tjera. Është e rëndësishme, që kontenierët e frutave të 

kenë hapësirë të mjaftueshme për të lejuar lëvizjen e ajrit. Ne varësisht nga kapaciteti i 

ftohësit dhe ftohjes së produktit, ftohja me ajër të detyruar është 4-10 herë më shpejt se 

ftohja e frutave  me dhoma ftohëse klasike. Sa më shpejt lëviz ajri nëpër frutat aq më 

shpejtë ftohen, por gjithashtu ata e humbasin lagështinë më shpejt. Prandaj, sistemi i 

ftohjes me ajër të detyruar duhet të kontrollohet deri sa të arrijë temperature e duhur  në 

mesin e frutit për shembull (mollës në 3-4 grade C). Ftohja e mësipërme  kërkon 

monitorim të rreptë të lagështisë relative. Nëse ulet lagështia relative poshtë nivelit 

optimal 90-95 %, do të kemi humbje të lagështirës dhe tkurrje të frutit. 

 Ruajtja me atmosferë të kontrolluar 

Është metoda më e avancuar deri tani. Ajo i zgjat jetën produktit duke ulur përqendrimin 

e oksigjenit në vendin e ruajtjes. Mjediset e ruajtjes me (AK) janë të ndërtuara 

posaçërisht, dhoma hermetike për ruajtjen e të ftohtit dhe pajisje ndihmëse për të 

monitoruar dhe mbajtur atmosferën specifike të gazeve.  Veçanërisht mollët e zgjedhura 

dhe të trajtuara mund të ruhen nga ana tregtare për më shumë se 10 muaj në këto mjedise. 

Për sa i përket qershive ato ruhen për një kohë të shkurtër  pasi janë  më delikate . 
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1.3.3. Larja dhe përzgjedhja. 

a  b 

Fig.1.3. Teknikat e avancuara të larjes (a) dhe procesi i larjes së mollëve gjatë 

eksperimenteve(b). 

Para se frutat të dërgohen në proceset teknologjike  për nxjerrjen e lëngut, është e 

nevojshme që ato t’i nënshtrohen larjes për largimin e pluhurit, largimin e mbetjeve të 

trajtimeve kundër parazitëve (mbetje të pesticideve) dhe pakësimin e numrit të 

mikroorganizmave, të pranishme në sipërfaqen e tyre . Në disa raste, larja e zakonshme 

paraprihet nga zhytja e frutave në tretësirë me  substanca me veprim antibakterial,  Larja 

kryhet nëpër vaska, ku frutat zhyten dhe uji mbahet vazhdimisht në lëvizje, me anë të 

pajisjeve me ajër gurgullues dhe pastaj me dushe, përgjatë një transportieri, ku kalojnë 

për seleksionim. Gjatë seleksionimit largohen të gjitha frutat jo të përshtatshme për 

prodhimin e lëngut etj. 

1.3.4. Grirja dhe Presimi 

 

Fig. 1.4.  Presimi i mollëve ne stabilimentet e rajonit të Korçës. 

Nxjerrja e lëngut të frutave kryhet  se pari duke grire frutat me anë të grirjes dhe presimit 

të puresë së përftuar. Metodat e ekstraktimit varen nga struktura e frutit, karakteri i 

indeve, në të cilat ndodhet lëngu përfundimtar. Lëngu ndodhet gati në të gjithë frutën dhe 

nxirret nëpërmjet procesit të grirjes (dërrmimit) dhe presimit. Grirëset janë të llojeve të 
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ndryshme dhe shtypëset po ashtu si përshembull, presat me pllaka, presat horizontale, 

presat pneumatike etj. 

1.3.5. Ndarja, centrifugimi, filtrimi.  

Frutat e përpunuara përmbajnë pezulli material të llojeve të ndryshme. Pjesëzat më të 

mëdha, që vijnë nga inde rrotull qelizave, nga të cilat nxirret lëngu ose nga vetë muret e 

këtyre pjesëzave, veçanërisht farat dhe cipat, tek produkti i sapo shtrydhur pra i freskët 

nuk prishin  as në pamjen, as në shijen, por mund të çojnë në një ndryshim të shpejtë te 

produktit me tej. Lëngu, përveç pjesëzave të holla të tulit përmban , në pezulli 

koloidale,dhe pektina. Largimi i pjesëzave, me përmasa të mëdha, bëhet me anë të 

filtrimit ose shoshave , ndërsa pjesëzat më të vogla dhe sidomos ato të pranishme në 

pezulli koloidale, largohen me proceset e kthjellimit, dekantimit dhe filtrimit. Për ndarjen 

e pjesëzave të mëdha përdoren kryesisht, shoshat , centrifugat, filtër-presat etj. 

Kthjellimi. Filtrimi, centrifugimi dhe kullimi i japin produktit kthjelltësi në çastin e 

prodhimit, por nuk ndikojnë në turbullimet, që fillojnë gjatë ruajtjes së produktit dhe që 

vijnë, si rrjedhojë e përqendrimit të koloideve, të pranishme në lëngun e frutave. Agjentët 

kthjellues janë tre llojesh, ato përbëhen nga shtimi i një sasie xhelatine, në një lëng 

frutash, që përmban lëndë tanike, shkakton koagulimin e xhelatinës, nëpërmjet një 

kompleksi xhelatinë-tanin, i cili duke rënë poshtë, tërheq copëzat nga pezullia. Kazeina e 

tretshme, përdoret edhe për kthjellimin e lëngut të frutave. Se fundi dhe bentonite  qe 

përdoren rrallë. 

Përdorimi i enzimave është pjesë e rëndësishme e teknologjisë së prodhimit të lëngjeve 

të frutave. Hapat e para në këtë drejtim, janë bërë që në vitet 1930, për përpunimin e 

frutave dhe prodhimin e lëngjeve, me qëllim ruajtjen e tyre për një kohë më të gjatë pa 

rrezikuar fermentimin alkoolik ose prishjen e formave të tjera. Qëllimi i përdorimit të 

enzimave në lëngjet e frutave është: rritja e nxjerrjes së lëngut nga lënda e parë, rritja e 

efektivitetit të përpunimit, të tilla si presimi dhe heqja e grimcave të ngurta Përftimi i 

produktit të përfunduar sa më i qartë dhe më tërheqës për konsumatorin. 

Homogjenizimi. Lëngjet e frutave pulpoze, që ambalazhohen në shishe, kanë një  pamje 

jo te këndshme për konsumatorin pasi ne shishet me këto lëngje  kemi precipitime  ne 

fund te ambalazhit . Kjo ndarje vjen për shkak të ndryshimit të densitetit nëpërmjet lëngut 

në fjalë dhe pjesëzave të tulit, që krijojnë turbulli. 

 Për të përftuar një lëng homogjen, të pandarë në dy shtresa me densitete të ndryshme, 

është e nevojshme që pjesëzat e tulit te lëngu i frutit me mase pulpoze  të ndahet në 

pjesëza shumë të vogla. Ky proces kryhet nëpërmjet makinerive te quajtura  

homogjenizuese. 

1.3.6. Pasterizimi  

Duke e ditur  që mikroorganizmat janë shkaktare kryesore 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 
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termike e trajtimi 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 temperature midis 50 dhe 82˚C. Enzimat duke qenë se i përkasin një natyre proteinike, 

denatyrohen nga këto temperatura dhe shndërrohen në inaktive kur ajo i kalon 50-60˚C, 

dhe pse disa janë të qëndrueshme deri në 85˚C. Nxehtësia mund të transmetohet 

nëpërmjet tre mekanizmave të cilat janë: konduksioni, konveksioni dhe rrezatimi. Pra 

pasterizimi është inaktivizimi me anë të nxehtësisë në temperature poshtë 100˚C i 

mikroorganizmave, gjë e cila çon në përmirësimin e niveli të caktuar të ruajtjes së tij. 

Fig.1.5. Makineri që bën sterilizimin e shisheve ne stabilimentet e rajonit të Korçës. 

Pasterizimi në industrinë e përpunimit  të frutave  përdoret kryesisht në lëngjet e frutave. 

Trajtimi termik tek lëngjet e frutave në stabilimentet e Korçës bëhet para ambalazhimit, 

me anë të këmbyesve të nxehtësisë me tuba ose me pllaka.  

1.3.7.Shtimi i shtesave konservuese për ruajte 

 
Fig. 1.6. Makineri që bën dozimin e konservuesit (velkorin) dhe skema teknologjike 

e dozatorit në stabilimentet e rajonit të Korçës. 
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Përpara mbushjes së shisheve   nëpërmjet një dozatori  futet  aditivi  mbrojtës  në 

tubacionin që con lëngun në makinerinë e mbushjes duke e përzier atë me lengun e frutit. 

Velcorini është ekstremisht efektiv kundër mikroorganizmave siç janë majatë, myket, 

bakteret, sidomos edhe nëse ato janë në një përqendrim shumë të vogël. Velcorini 

shpërbëhet pasi është shtuar në pije. Ai shpërbëhet në formë dyoksid karboni dhe 

metanol  që të dy janë përbërës natyral të cdo pije. Raporti i shpërbërjes së Velcorinit në 

një  diapazon  pH ( pH 2.0 - 4.0) është shumë I varur nga temperatura e lëngut/ pijes që 

ky shtohet. Dyoksidi i karbonit që përmban pija është i pa përfillshëm. Për të marrë 

rezultate  më të mira të Velcorinit, është shumë e rëndësishme që të bëhet shpërndarja e 

njëtrrajtëshme në lëngun ku përdoret. Velcorini duhet që të shpërndahet në pijet me 

pajisjet përkatëse të prodhuara posaçërisht për këtë  punë. 
 

1.3.8. 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, 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 e përdorim. 

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. Nëse bëhet fjalë për ripërdorim të ambalazheve ose të veshjeve, ato 

të pastrohen dhe të dezinfektohen tërësisht. 

 

Fig. 1.7.  Makineri që bën larjen dhe mbushjen e shisheve ne stabilimentet e rajonit 

të Korçës. 

Të gjitha shishet përpara se të kalojnë në procesin e ambalazhimit , qofshin ato të reja apo 

të ricikluara , kalojnë paraprakisht në larje. Larja realizohet në  aparaturën përkatëse dhe 

realizohet me dy procese : 



31 
 

Procesi  i parë në temperaturën 70-75°C, procesi i dytë në temperaturën 20-25ºC. Shishet 

kalojnë në procesin e larjes dhe sterilizimit me solucion NaOH 2 % dhe temperaturë 75-

80°C. Shishet kalojnë në procesin e shpëlarjes me ujë të zbutur të cilësisë së lartë.  

Përpara mbylljes së shisheve  në hapësirën boshe dërgohet azot i lëngshëm i cili avullon 

dhe zëvendëson ajrin e kësaj hapësire boshe. 

Mbyllja hermetike e ambalazheve të kryhet menjëherë pas mbushjes  me anë të një 

pajisjeje mbyllëse që garanton mbrojtjen e produktit nga ndikimet negative të jashtme. 

Sistemi i mbylljes duhet të jetë i tillë që mund të njihet dhe të kontrollohet lehtë ndonjë 

çarje.  Me poshtë paraqitet një skemë teknologjike e prodhimit të lëngut të mollës. 

 

Fig. 1.8 . Skemë e përgjithshme e ilustruar e teknologjisë së prodhimit të lëngut të 

mollës. 
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KAPITULLI  II 

 

2. Mekanizmat Ligjore Evropian dhe Shqiptarë për lëngjet e frutave  

dhe pijeve jo alkoolike. 

Pas prodhimit sintetikisht me avantazhet e kostos së tij të ulët, lehtësisë së inkorporimit 

në produkte, mungesës së ngjyrës, dhe toksiciteti relativisht i ulët bënë që acidi benzoik 

të bëhet  një nga konservuesit më të përdorur në botë Në vitin 1908 në SHBA është lejuar 

për përdorimin e saj në ushqime. Më tej acidi benzoik dhe kripërat e tij janë përdorur 

gjerësisht në të gjitha vendet, si konservues të ushqimit, kryesisht për shkak të çmimit të 

tij të ulët, por në vitet e fundit ata janë gjithnjë e duke u zëvendësuar me të tjera 

konservante më pak toksike. 

Në vitin 1986 Statusi i është rikonfirmuar, se benzoati i natriumi është konservuesi i parë 

kimik që është miratuar për përdorim në ushqime nga FDA. Ai u miratua për përdorim 

deri në një përqendrim maksimal prej 0.1% dhe tani është përdorur zakonisht në ushqime, 

sepse ai është e lirë, i lehtë për tu aplikuar tek produktet ushqimore dhe ka toksicitet të 

ulët. Në vitet e më vonshme sidomos pas studimeve te hollësishme përqendrimi 

maksimal i tij u ul dhe me tej. 

Acidi sorbik u bë disponibël për shitje gjatë 1940 dhe në fillim të viteve 1950, ishte 

testuar tashmë, si një substance ruajtëse. Statusi i është rikonfirmuar nga (FDA  Food and 

Drug Administration), në 2001. 

Megjithatë  duke parë studimet e kryera pas vitit 2005 dhe problematiken e zbuluar me 

këto studime këto legjislacione janë rinovuar plotësisht  me kërkesa të reja për sasitë e 

lejuara të përdorura të konservanteve në lëngjet e frutave  si nga SH.B.A dhe nga 

Komuniteti Evropian. 

Ky legjislacion dhe këto direktiva të Brukselit u adoptuan menjëherë dhe nga Republika e 

Shqipërisë duke u bërë pjesë e legjislacionit shqiptar. 

Së pari u aprovua “Rregullorja mbi përdorimin e shtesave ushqimore të tjera si ngjyruesit 

dhe ëmbëlsuesit” me numër 210 datë 27/04/2006 e Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe 

mbrojtjes së konsumatorit. 

Së dyti  u rikonfirmua me shtesat me Udhëzimin e Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe 

mbrojtjes së konsumatorit  Nr.16, Datë 29.8.2011 për shtesat ushqimore . 

Së treti u hartua prej Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe mbrojtjes së konsumatorit  dhe 

një Rregullore për lëngjet e frutave dhe produkteve të ngjashme me to. 

Përmbajtja e këtyre legjislacioneve në lidhje me shtesat konservuese janë objekt i 

studimit tonë dhe janë pasqyruar në tabelën 2.1.dhe  2.2. 
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Antioksidantet dhe konservantet e lejuar me kusht 

Tabela.2.1.   Sorbatet, benzoatet  

ENo Emri  Shkurtimi  

E 200 

E 202 

E 203 

Acidi sorbik 

Sorbat kaliumi 

Sorbat kalciumi 

 

                Sa 

E 210 

E 211 

E 212 

E 213 

Acid benzoik 

Benzoat natriumi 

Benzoat kaliumi 

Benzoat kalciumi 

 

               Ba (
1
) 

1) Acidi benzoik mund të jetë i pranishëm në produkte të caktuara të 

fermentuara që rezultojnë nga proceset e fermentimit që ndjekin praktikat e 

mira të prodhimit 

 

Shënim:  

1. Nivelet e të gjitha substancave të përmendura më lart janë shprehur në acid të lirë. 

2. Shkurtimet e përdorura në tabelë kanë kuptimet e mëposhtme : 

- Sa + Ba: Sa dhe Ba përdoren vetëm ose të kombinuara 

3. Nivelet maksimale të përdorura i referohen produkteve gati për konsum të përgatitur 

duke ndjekur instruksionet e prodhuesve. 

Tabela. 2.2.  Sasitë e lejuara me ligj të Sa, Ba. 

 

Produkti ushqimor 

Niveli maksimal (mg/kg ose mg/l sipas rastit) 

Sa Ba Sa+Ba 

Pijet jo  alkoolike të 

aromatizuara 

300 150 250Sa+150Ba 
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Për sa i përket velkorinit për më shumë se 10 vjet,  është përdorur në vende të ndryshme  

të botës kryesisht në perëndim SH.B.A., Australi , Afrike e jugut dhe Zelandën e re etj 

për të mbrojtur verërat pijet  alkoolike dhe joalkoolike. 

Në Shqipëri  u lejua ligjërisht  mbështetur  në urdhrin  Nr.16, Datë 29.8.2011 te Ministrit  

të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  mbi përdorimin e aditivëve 

ushqimor. Citojmë ligjin: 

“Dikarbonati i dimetilit lejohet të përdoret në  pije të aromatizuara jo alkoolike dhe Verë 

pa alkool 250 mg/l sasia fillestare, e mbetje nuk diktohet.”  

KAPITULLI  III 

3. Roli i shtesave konservuese  në lengjet e frutave  dhe pijeve jo 

alkoolike. 

Shtesat ushqimorë janë përdorur prej shumë vitesh, në prodhimin e ushqimit, 

shpërndarjen e tij si rezultat i urbanizimit, si dhe rritjes së kërkesës së konsumatorit për 

një ushqim më të shumllojshëm, të një cilësie më të lartë dhe jetëgjatësi më të madhe 

para konsumit. 

Sipas Legjislacionit Evropian “shtesë ushqimore” është: 

Çdo substancë që normalisht nuk konsumohet si ushqim në vetvete dhe nuk konsiderohet 

si një përbërës karakteristik i ushqimit, pavarësisht nëse ka ose jo vlera ushqyese. 

Shtimi i qëllimshëm i aditivëve bëhet për arsye teknologjike: prodhimi, përpunimi, 

përgatitje ,trajtimi, paketimi, transporti ose ruajtje të ushqimit ose të nënprodukteve të tij. 

 

Efektet dhe dobitë e shtuesve Ushqimorë 

 Gamë e gjerë produktesh në periudha të ndryshme të vitit. 

 Ushqimet e sigurta dhe të shëndetshme. 

 Zvogëlim i kostos së ushqimeve. 

Shtesat ushqimorë veprojnë në organizmin e njeriut në dy forma: 

 Indirekt - Efektet indirekte kanë lidhje me dietat e pa balancuara . 

 Direkt - Efektet direkt kanë lidhje me toksicitetin e mundshëm.  

Sipas Sistemit të Bashkimit Evropian aditivët grupohen si në Tabela. 3.1. (Mane E. 2011) 

 

Konservantët: 

 Në zgjedhjen e një konservanti specifik për një produkt ushqimor të përcaktuar, nevojitet 

të merren në shqyrtim: 

 Cilësitë kimike dhe fizike të agjentëve antimikrobiale. 

 Përbërja e ushqimit dhe trajtimet e ndryshme kimike, në të cilat duhet të vendoset 

produkti. 

 Karakteristikat dhe numri i mikroorganizmave të pranishme. 

 Kostoja dhe toksiciteti i substancave që do të përdoren. 
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Tabela. 3.1.   Grupet kryesore të shtesave ushqimore. 

                   Grupimet e funksioneve kryesore 

Radha e funksionit Intervali I kodeve 

Ngjyruesit E 100-181 

Konservantët  E 200-285 dhe E 1105 

Antioksidantet E 300-340 

Rregullatorët e 

aciditetit 

numra te ndryshëm 

Trashës / emulguesit E 322 , E 400-499 dhe E 1400-1451 

Agjent anti-mpikes E 550-572 

Rritësit e shijes E 600-650 

Agjentët lustrues E 900-910 

Ëmbëltuesit E 420, E 421, E 950-970 

 

Mënyra e veprimit  

 Mënyra e veprimit të antimikrobikëve mund të jetë ose baktericid ose bakteriostatik 

dhe në përgjithësi bienë njërën nga kategoritë e mëposhtme (Davidson et al., 2002). 

 Reagim me membranën qelizore duke shkaktuar rritjen  e përshkueshmërisë dhe 

humbjen e përbërësve qelizorë.. 

 Inaktivizimin e enzimave esenciale. 

 Shkatërrimi i veprimtarisë funksionale. 

Konservantët që përdoren  në stabilimentet e pijeve jo alkoolike  e lëngjeve të frutave në 

rajonin e Korçës  jane ato klasike si benzoatet dhe sorbatet dhe bashkëkohore si velkorini, 

të cilat do të trajtohen më poshtë  me hollësisht. 

 

3.1-Benzoati i natriumit dhe Acidi benzoik 

3.1.1.Historia e Acidit benzoik dhe  Benzoatit të  natriumit  

Acidi benzoik u zbulua në shekullin e gjashtëmbëdhjetë nga disa shkencëtarë të kohës 

nëpërmjet  distilimit te thate te rrëshirës “benzoine” (përmban deri në 20% të acidit 

benzoik dhe 40% esteret e acidit benzoik )së pari nga Nostradamus (1556), më vonë nga 

Aleks Pedemontanus  (1560) dhe Blajse de Vigenere (1596)   ( Neumüller , 1988). . 

Efekti ruajtës i acidit benzoik dhe  benzoateve është studiuar e përshkruar për herë  të 

parë në vitin 1875 nga Vleck (Strahlmann, 1974), i cili në atë kohë ishte në kërkim për të 

zëvendësuar acidin salicilik. Ai provoi lidhjen mes dy acideve. Acidi benzoik  megjithëse 

u zbulua heret si ruajtes  nuk u aplikua sepse fillimisht nuk u arrit të prodhohej 

sintetikisht ne  sasi të mëdha,pra kjo qe dhe arsyeja qe  nuk u prezantua për ruajtjen e 

ushqimeve deri në vitin 1900 (Luck E., 1980). Pas prodhimit sintetikisht  me avantazhet e 
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kostos së tij të ulët, lehtësisë së depërtimit në produkte, mungesës së ngjyrës, dhe 

toksiciteti relativisht i ulet bënë që  acidi benzoik të bëhet  një nga konservuesit më të 

përdorur në botë. Në vitin 1908 në SHBA është lejuar për përdorimin e tij në ushqime. 

Më tej acidi benzoik dhe kripërat e tij janë përdorur gjerësisht në të gjitha vendet, për 

ruajtjen e ushqimeve, kryesisht për shkak të çmimit të tij të ulët, por në vitet e fundit ata 

janë gjithnjë e duke u zëvendësuar me të tjera konservues më pak toksike. 

 

 

3.1.2. Kimia e Acidit benzoik dhe  Benzoatit të  natriumit  

Acid benzoik (E 210), është  me ngjyrë të bardhë me kristale në formë gjilpëre, një 

kamponim që përmban një unazë benzenit dhe një grup karboksilik në strukturën e 

tij. Acidi benzoik dhe Benzoati i natriumit  janë gjetur natyralisht në boronica e kuqe, 

kumbulla, kumbulla të thara, kanellë, karafil, dhe manaferrat e të tjera. (Chipley, 1993; 

Davidson and Juneja,1990). Acidi benzoik është gjetur natyralisht edhe në mollë. 

Çuditërisht, mollët fillojnë të prodhojnë intensivisht benzoat natriumi pas infektimit nga 

kërpudhat. Kjo është si një lloj i imunitetit  gjatë infeksionit, duke u përpjekur të heqin 

qafe e parazitët , dhe kështu pemët fillojnë të prodhojnë konservues. Benzoatet kështu 

akumulohen në fruta, dhe në linfën e pemës. Kjo metodë e mbrojtjes nuk është unike. Në 

të njëjtën mënyrë mbrohen  nga shkatërrimi edhe  një lloj pishe. 

Benzoati i natriumi  (E 211 ) është kripë  e natriumit e acidit benzoik  (Tabela 3.2 ) pika 

e shkrirjes është mbi 300°C. Ai është shumë i tretshëm në ujë (629g/litër në 20°C) dhe 

është  higroskopik  me një lagështithithje afërsisht  mbi 50%.  pH i tij është rreth 7.5 në 

një  përqendrim 10 g/litër ujë. Ai është i tretshëm në etanol, methanol, dhe etilen glycol. 

(CICAD 26. 2005) Formulat e strukturës se acidit benzoik dhe  benzoatit të  natriumit 

janë si me poshtë:   

 

Figura. 3.1. Acid benzoik          Figura.3.2.   Benzoat natriumi 

Benzoati i Natriumit është prodhuar nga  reaksioni  midis acidit benzoik dhe hidroksidit 

të natriumi ose karbonatit. 

C6H5-COOH + NaOH     NaC6H5CO2 + H2O 

Acidi benzoik, zakonisht në formën e kripës natriumit, prej  kohësh është përdorur si një 

konservant për pengimin e rritjes mikrobiale në ushqime (Chichester, D. F. etj,1968). 
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Tabela 3.2.Treguesit fizikë dhe kimikë të Acidit benzoik dhe  Benzoatit të  natriumit 

Vetitë 

 

Acidi 

benzoik 

Benzoati te  

natriumit 

Emertimi Acidi benzoik Benzoat  natriumi 

Emertimi simbolik  E 210 E 211 

Formula molekulare C 7 H 6 O 2 NaC6H5CO2 

Masa molekulare 122,12 g 

mol 
-1

 

144.11 g/mol 

(pKa)  ne 25 °C 4,202 - 

Pika e shkrirjes 122,41 ° C 300 ° C 

Pika e vlimit 249.2 ° C - 

Dendësia në 

20°Cg/cm
3 

1,27 g / cm 
3
 1.497 g/cm

3
 

Tretshmëria në ujë 2.9 g / L 62.9g/100ml 
 

Reaksionet kimike që ndodhin me acidin benzoik dhe  benzoatin e  natriumit  

Të gjitha reaksionet e mundshme që përmenden në kimi për acidet karboksilike janë të 

mundshme edhe për acidin benzoik . Më poshtë po paraqesim në mënyrë skematike  

reagimet e mundshme të acidit benzoik. 

 

Figura.3.3.   Reagimet e mundshme të acidit benzoik. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_formula
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Reaksioni i hidrolizës, së benzoatit të natriumi ndodh  sipas mekanizmit (Gaman dhe 

Sherrington, 1992)  ku çdo kripë e cila  rrjedh nga kombinimi të një acidi të fortë dhe 

bazë të dobët, baza e fortë dhe një acid i dobët, bazë e fortë dhe një acid të fortë dhe acid 

i dobët dhe baza e dobët do ti nënshtrohet bashkëveprimit me ujë që quhet hidrolizë. 

Benzoati i natriumit është një kripë që rrjedh nga një kombinim i bazës të fortë dhe acidit 

te dobëta ku uji do të ketë një reagim të tillë treguar në figurën 3.4 më poshtë: 

 

Figura.3.4.   Hiroliza e benzoatit te natriumit 

Efekti antimikrobial i acidit benzoik është në një masë të madhe i varur nga vlera e pH të 

tretësirës ujore të tij,  ai rritet me uljen e pH (7, 9, ). Në tretësirat ujore, acidi benzoik 

është i pranishëm si acid benzoik molekular dhe si jon benzoate. Në tabelën 3.3 po 

paraqesim vartësinë  e formave të ekzistencës  së acidit benzoik në tretësira ujore në 

vartësi të pH . Kjo vartësi ka një rëndësi te madhe për efektin antimicrobial të acidit 

benzoik dhe lidhet ngushtë me pH e produktit ushqimor  tek i cili do të përdoret për 

ruajtje.   

Tabela. 3.3. Përqindja e shpërndarjes së dy formave të acidit benzoik  në tretësirë 

ujore në nivelet të ndryshme të  pH. 

pH Forma 

molekulare 

% 

Forma 

jonike% 

 

3.24 90 10 

3.59 80 20 

3.82 70 30 

4.01 60 40 

4.19 50 50 

4.36 40 60 

4.55 30 70 

4.79 20 80 

5.14 10 90 

 

Shpërndarja në përqindje e këtyre formave për çdo vlerë pH mund të llogaritet me anë të 

ekuacionit (Henderson –Hasselbalch): 

pH = pK + log [base]/[acid] 
 

Dhe duke përdorur PK = 4,19 në 25
0
C Tabela 3.3 jep përqindjen e shpërndarjes së acidit 

benzoic molekular dhe jonik në nivele të ndryshme të pH 
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3.1.3.Mekanizmi i veprimit  

Efekti antimikrobial i acid benzoik dhe benzoateve prek kryesisht majatë dhe bakteret si 

dhe është më efektiv në kushtet e një pH  acid (pH 2.5 -4). Nga ana tjetër  është më pak 

efektiv ndaj  kërpudhave dhe myqeve. Ato nuk vrasin mikroorganizmat por vetëm 

ndalojnë organizmat të rriten. 

Tabela. 3.4.Ndikimi i acidit benzoik dhe benzoateve tek Bakteret, Majatë e Myqet. 

Konservuesit Bakteret Majatë Myqet Diapazoni i 

pH të punës 

acidi benzoik 

dhe benzoatet 
++ +++ ++    2,5  deri  4,0 

+ Tregon zvogëlimin në rritjen e mikro-organizave, më shumë + më i madh  

Acidi benzoik parandalon rritjen e baktereve   me anë të pakësimit të përshkueshmërisë 

së membranës qelizore  dhe uljen e pH të brendshëm të qelizës.  Potenciali i dobët i acidit 

të tillë si acidi benzoik, në ruajtjen  e ushqimeve i referohet kapacitetit të tij  për të 

reduktuar  pH intraqelizor. Gjithashtu të dyja format e padisocijuara dhe të disocijuara të 

këtyre acideve shkaktojne ulje të pH  intraqelizor, por ritja  e inhibimit antimicrobial i 

dedikohet kryesisht, pjesës se padisiociuar të acidit benzoik. Megjithatë, edhe pjesa e 

disocijuar ka treguar një farë aktiviteti antimikrobial.  

 

 

Figura.3.6.Disocimi i acidit benzoik. 

 

Acidi benzoik dhe benzoatet veprojnë kundër mikroorganizmave duke penguar 

absorbimin e molekulave të substrateve nga qelizat. Në formën e padisocijueshme, ai 

liron protonin brenda membranës qelizore dhe bën që energjia të drejtohet jashtë qelizave 

në një përpjekje që qelizat të ruajne një pH optimal të brendshëm. Me këtë çrregullim të 

aktivitetit membranor, transporti i aminoacideve ndikohet negativisht pra ka efekt të 

kundërt. Pengimi  i  lëvizjes së aminoacideve  përmes membranës rezulton në vdekjen 

nga uria të qelizës. (Jay, J.M. 2000.)  

Acidi benzoik mund te inhiboje sistemet specifike të enzimave në qelizë. Në shumë 

baktere dhe kërpudha, enzimet e përfshira në metabolizimin e acidit acetik dhe 

fosforilimit oksidativ mund të frenohen. 

Në sporet, ai ndikon negativisht në zonën e murit të sporeve. Rritja efektit frenues te 

Benzoatit  vihet re me uljen e pH në mjedisin ku përdoret (Bosund, 1962). 
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Figura.3.5.  Mekanizmi i veprimit të Acidi benzoik dhe benzoatet në qelizë.  

Në formën  padisocijuar acidi benzoik hyn në qelizë (në të cilën membrana qelizore 

majave është depërtueshme)  deri sa përqendrimet e H
+
 brenda dhe jashtë qelizës bëhen të 

barabartë. Neutralizimi i formës së padisocijuar prej tamponeve qelizore shkaktojnë  një 

acidifikim  të brendshëm qelizor e cila në fund të fundit pengon rritjen e qelizave. 

3.1.4.Impakti në shëndet 

Në lidhje me shëndetin e njerëzve “Organizata Botërore e Shëndetësisë” Programi 

Ndërkombëtar për Sigurinë Kimike (IPCS) sugjeron një dozë  të përkohshme të acidit 

benzoik cila mund  të jetë e tolerueshme deri në 5 mg / kg peshë trupore në ditë.  (CICAD 

26. 2005) Në trupat njerëzore  acidi benzoik nuk pengon aftësinë e qelizave për të jetuar  

gjithashtu  dhe nuk grumbullohet në to. Është e natyrshme për gjitarët (dhe jo vetëm) se 

substanca si acidi benzoik, të cilat bëhen  produkt i metabolizmit tonë, dhe janë një pjesë 

e njohur në dietën tonë të ekzistojë një mënyrë për largimin nga trupi i tyre. Acidi 

benzoik del qetësisht në urinë si acidi hippurik (gr. hippos = kali; ouron = urinës)(‘N-

benzoilglicine’ një produkt i ndërveprimit të glycines dhe benzoateve ).  Duke ditur që 

pH normal në trupin e njeriut është  në pH 6-9 ,  si dhe duke ditur që  në këto kushte acidi 

benzoik  nuk është shumë  efikas pasi mbizotëron forma e disocijuar e cila është pak 

aktive në veprimet inhibuese  te këtij acidi,  për rrjedhim ne  mund të themi se ndikimi i 

tij në mikroflorën  tonë është minimal. Në pH 6.0, aktiviteti antimicrobial është vetëm 

1% krahasuar me pH 4.  

Disa studime toksikologjike që përfshijnë lloje të ndryshme të kafshëve janë kryer duke 

përdorur acid benzoik dhe benzoat natriumi. Këto janë përmbledhur në  Tablen 3.5. 

(Davidson P. M.2005) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Programme_on_Chemical_Safety
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Programme_on_Chemical_Safety
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Tabela.3.5.Toksiciteti i acidit benzoik dhe benzoatit të natriumit sipas kategorive të 

ekspozimit, rruga e administrimit ishte orale. 

Kategori Speciet 

e 

testuara 

periudhë 

kohore 

Nivelet Resultati 

Akute Minj 

fushe 

 1.7-4 g/kg 

peshe trupore 

50% 

vdekshmëri 

derr,, 

lepuri 

mace, qen 

 1.4-2 g/kg 

peshe trupore 

100% 

vdekshmëri 

Subkronike Minj 

kavje 

3 muaj 80mg/kg 

peshe trupore 

Shkalla e 

vdekshmërisë 

rritje 

Minj 

kavje 

5 dite 3% e dietës  50% 

vdekshmëri 

Minj 

kavje 

3 muaj 4% e dietës 

(si benzoat 

natriumi) 

Nuk ka efekt 

njeri 3 muaj 1g/dite Nuk ka efekt 

njeri 24dite 12 g për 14 

ditë 

Nuk ka efekt 

njeri 60-100dite 0.3-0.4 g për 

60-100 ditë 

Nuk ka efekt 

njeri disa ditë 5-10 g për 

disa ditë si 

(benzoat 

natriumi) 

Nuk ka efekt 

kronike Minj 

kavje 

17 muaj 40 mg / kg 

peshë trupore 

në ditë 

Shqetësime te 

rritjes 

Minj 

fushe 

18 muaj 40 mg / kg 

peshë trupore 

në ditë 

Shqetësime te 

rritjes 

Minj 

fushe 

2 jave 5% e dietës 

(si benzoat 

natriumi) 

100% 

vdekshmëri   

Minj 

fushe 

2 jave 1.5% e dietës Shkalla e rritjes 

Zvogëluar 

Minj 

fushe 

2jave 1% e dietës 

(si benzoat 

natriumi) 

Nuk ka efekt 

 

Studimet e fundit kanë  hedhur drite mbi faktin  se acidi benzoik dhe kripërat e tij mund 

të reagojnë me acid askorbik (vitaminë C) në disa pije jo alkolike, duke formuar sasi të 

vogla benzen (CICAD 26. 2000 ;  U.S. Food and Drug Administration, 2006).   

Kjo është shqetësuese për shkak se benzeni bën pjesë në hidrokarburet ciklike që sot 

mendohet se stimulojnë sëmundjet tumorale, sidomos ato policiklike me cikle te 

kondensuara. 

Food and Drug Administration e SHBA (FDA) dhe industria e pijeve ka  iniciuar kërkime 

dhe zbuloi se ekspozimi ndaj nxehtësisë të caktuar dhe kushteve  të dritës, mund të 
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stimulojnë formimin e benzenit në disa pijeve që përmbajnë acidit benzoik , benzoate dhe 

acid askorbik (vitamina C). Në vitin 2005 nga  sondazhet në disa lloj pijesh  në SHBA 

konstatoi shfaqjen e benzenit në pije. Kjo u konstatua dhe në shumë vende te tjera. Pra 

benzoate i natriumit  i kombinuar me acidin askorbik sipas kushteve të caktuara  

(ngrohjes dhe / ose ekspozimit ndaj dritës ) ka treguar se çon në formimin e benzenit 

nëpërmjet dekarboksilimit të acidit benzoik.    ( Patricia, J. 2010 ; U.S. Food and Drug 

Administration, 2006) 

 

Figura.3.7.  Dekarboksilimi i acidit benzoik. 

3.1.5.Aplikimet  në lëngjet e frutave  dhe pijet jo alkoolike. 

Acidi benzoik dhe benzoatet përdoret si konservues, i cili ka veti bakteriostatike dhe 

fungistatike. Efikasiteti i tyre  është i varur nga  pH (Pastrorova I.etj., 2006). Në 

produktet ushqimore me një pH mbi 5 (pak acid apo neutrale) ata janë të paefektshëm. 

Siç e kemi përmendur tashmë, Acidi benzoik  dhe benzoati i natriumi është i miratuar në 

Evropë dhe në botë, si një shtues E 210, E211. Ato janë të lejuara si ruajtës ushqimorë  

nga ligjet kombëtare dhe ndërkombëtare, por përmbajtja e tyre duhet të deklarohet dhe 

nuk duhet të tejkalojë kufijtë e përcaktuar nga legjislacioni.   

Zakonisht përdoret në ushqime me përmbajtje acide si për shembull tek lëngjet e gazuara, 

lëngje frutash, çajrat e ftohët, sallatat me uthull, shtesave të ndryshme, xhemat, turshitë, 

si një ruajtës dhe përforcues ngjyra për mishit dhe peshkut produkteve, pije e butë, 

ketchup, margarinë, produkte frutash, salcë soje , majonezë dhe ushqime që përmbajnë 

majonezë, etj. Edhe pse acidi benzoik është më efektiv si konservant, benzoati i natriumit 

përdoret me shumë si shtesë për shkak tretshmërisë më të mirë në ujë se sa acidi benzoik.   

 

Në veçanti janë perdorur prej shumë kohësh në pijet jo alkoolike  dhe deri para pak 

kohësh limitet e sasisë së përdorimit shkonin  deri në 1000mg/L, por për arsye që u 

përmendën  në  paragrafin 3.1.4 të këtij kapitulli dhe si rrjedhim i kërkimeve shkencore 

bashkëkohore për  impaktin në shëndet Bashkimi Evropian uli limitet e përdorimit në 

150mg/L. Nivelet maksimale të përdorimit i referohen produkteve gati për konsum sipas 

legjislacioneve të Komuniteti Evropian dhe  Republikës  së Shqipërisë lidhje me Sorbatet 

dhe benzoatet janë pasqyruar në udhëzimin  e Ministrisë së Bujqësisë Ushqimit dhe 

Mbrojtjes së Konsumatorit Nr. 16. Të vitit 2011 (MBUMK, udhezim16., 2011).   

Acidi benzoic dhe benzoatet  vazhdojnë përdoren gjerësisht në industrinë ushqimore në 

Shqipëri dhe veçanërisht tek pijet joalkoolike.  
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3.2.Acidi sorbik dhe kripërat e tij 

3.2.1.Historiku i acidit sorbik 

Acidi sorbik është  izoluar  për të parën herë në vitin 1859 prej kimistit gjerman AW Von 

Hofmann në Londër nga distilimi i vajit të (Sorbus aucuparia). Kjo jep laktone të acidit 

sorbik, të cilat  ai i konvertoi në acid sorbic nga hidroliza.  Struktura e acidit sorbik është 

përcaktuar rreth vitit 1880. Acidi sorbik u sintetizua  për të parën herë në vitin 1900 nga 

Oscar Debnerom nga kondensimi i aldehidit krotonik me acid malonik në prani të 

pyridinës, që zhvillohet si më poshtë.  (Li  J.J., Corey E. J., 2009) 

 

CH3CH=CHCHO + CH2(COOH)2  CH3CH=CHCH=CHCOOH  

Vetitë antimicrobiale dhe ruajtëse të acidit sorbik u zbuluan, njëkohësisht si në Gjermani 

dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga E. Miller dhe C.M. Gooding në fund të 

viteve 1930, (Luck E., 1980; SOFOS J. N.  dhe Busta, 1981). Patenta e parë u regjistrua 

për Acidin sorbik në SHBA në vitin 1945 për përdorime në ushqime, dhe në 

mbështjellëset e ushqimit (Gooding C. M., 1945). Acidi sorbik u bë disponibël për shitje 

gjatë 1940 dhe në fillim të viteve 1950,dhe ishte testuar tashmë, si një agjent ruajtës. 

Studimet e kësaj periudhe shqyrtuan vetitë e ndryshme  biologjike, ato për sigurinë e 

komponimit si dhe u hartuan udhëzuesit përkatës për to.  Këto zhvillime kanë çuar në 

përdorimin e gjerë të acidit sorbik dhe kripërave të tij si konservues të ushqimeve dhe 

materialeve të tjera. Punimet kërkimore shkencore të kryera gjatë viteve 1950 dhe 1960 u 

përqendruan  kryesisht në mekanizmin mbrojtës të acidit sorbik , aktivitetin antimikrobial 

dhe përdorimet e mundshme të acidit sorbik dhe kripërave të tij në produktet ushqimore  

Acidi sorbik dhe kripërat e tij sidomos Sorbati i kaliumit i cili  rezulton më i tretshme në 

ujë, janë njohur  së bashku me emërtimin si sorbate dhe janë përdorur gjerësisht në të 

gjithë botën si konservues për ushqime të ndryshme, si për njerëzit dhe  për  kafshëve, 

janë përdorur në farmaceutike dhe kozmetikë,  etj.(SOFOS J. N., 1989). Përdorimi i gjerë 

i sorbateve si konservues është bazuar në aftësinë e tyre që të pengojnë ose të vonojnë 

rritjen e mikroorganizmave, duke përfshirë edhe majatë,  myqet, dhe bakteret.  

 

3.2.2.Kimia e acidit sorbik dhe sorbateve 

Acidi sorbik është ne ngjyrë të bardhë si një pluhur dhe me kristale me qimëza ose si 

granula ka një erë të dobët por karakteristike dhe shije të thartë të acideve. Kripërat e  

acidit sorbik qe janë në dispozicion për përdorim të gjerë janë, sorbati i  kaliumit, i  

natriumit dhe i kalciumit. Sorbati i  kaliumit i prodhuar në forme pluhuri ose granula dhe 

në bazë të peshës ekuivalente e llogaritur si acid sorbik, ka një potencial  antimicrobial 

prej 74%. Sorbati i natriumit është një pluhur i bardhë dhe kur  është  ne formën e 

tretësirës ujore është e ndjeshme ndaj oksidimit dhe e qëndrueshme për vetëm disa javë 

Sorbati i kalciumit është formuar si një pluhur të bardhë pa erë dhe pa shije.    

Strukturat e acidit sorbik dhe e sorbatit të  kaliumit paraqiten si më figurat 3.8 dhe 3.9 : 
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   Fig.3.8.Acidi sorbik ,sipas IUPAC acidi hekzadien-2,4-oik         

Fig.3.9.Sorbai I Kaliumit sipas IUPAC hekzadien-2,4-oati i 

kaliumit         

 

Tabela 3.6. Treguesit fizike dhe kimike e acidit sorbik dhe sorbat të kaliumit. 

(Davidson P. etj.2005M) 

Vetitë 

 

acidit sorbik Sorbat Kaliumi 

Emertimi acidi hekzadien-2,4-oik  hekzadien-2,4-oati i kaliumit         

Emertimi simbolik tjeter E 200 E 202 

Emertimi simbolik tjeter CH3-CH = CH-CH = CH- COOH CH3-CH = CH-CH = CH-COOK                  

Masa molekulare 112.13 g mol
−1

 150.22 

(pKa)  ne25 °C 4.75  - 

Pika e shkrirjes  135 °C Zbërthen ne  temp.më të larta 

se 270°C 

Pika e vlimit 228 °C(në shpërbërje) - 

Dendësia në 20°C g/cm
3 1,204 g/cm

3
 1.363 g/cm

3
 

 

Acidi sorbik është një acid organik i pangopur  me strukturë  vargore, trans-trans     

(CH3-CH = CH-CH = CH-COOH), me një peshë molekulare prej 112,13 (Tabela 3.6). 

Grupi karboksilik i acidit sorbik është mjaft reaktiv, ai me baza dhe me alkoole formon 

respektivisht kripëra dhe estere të tij. Lidhjet e dyfishta të acidit sorbik janë gjithashtu 

reaktive dhe mendohet  se  mund të kenë një ndikim të madh në veprimtarinë e tij 

antimikrobiale, si dhe në sigurimin e cilësisë dhe sigurinë e prodhimeve ushqimore  në të 

cilat përdoret për ruajtjen e tyre (Wedzicha B. L.  dhe Brook M.A., 1989; SOFOS J. N., 

1989) 

Për sa i përket tretshmërisë së acidit sorbik dhe Sorbati i  kaliumit në ujë duhet qëndruar, 

pasi është një nga treguesit fiziko-kimikë mjaft te rëndësishëm për përdorimin e tij  

(Tabela 3.7) Acidi sorbik në ujë në temperaturën e normale   është  i tretshëm vetëm 0,15 

g për 100ml, por tretshmëria  rritet me rritjen e temperaturës, me rritjen e pH të 

solucionit, ose të dyja së bashku Tretshmëria e acidit sorbik është edhe më e lartë në 

alkoolet e acide, veçanërisht në etanol, dhe në acid acetik. Kripërat e  acidit sorbik  te tilla 

si p.sh., Sorbati i  kaliumit  kanë një përdorim  më të gjere  në ushqime për shkak të 

tretshmërisë e tyre më të madhe në ujë krahasuar me acidin sorbik. Sorbati i kalciumit ka 

një tretshmëri në ujë prej 1.2% dhe është i patretshëm në yndyrna, Sorbati i natriumit ka 

një tretshmëri në ujë prej 32% Në industrinë  ushqimore tretshmëria e një komponimi  

quhet i përshtatshëm  kur është më i lartë se 50%. Në (Tabela 3.7) tregohet tretshmëria e  

acidit sorbik dhe Sorbatit të kaliumit ky i fundit ka një tretshmëri të mirë e te pranueshme 
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për  industrinë ushqimore (58.2% m / v në 20°C), Kjo  dhe lehtësia e prodhimit e bëjnë 

sorbatin e kaliumit të përdorur gjerësisht në sistemet e ushqimit (SOFOS J. N., 1989, 

1992).   

Tabela .3.7. Tretshmëria (%) e acidit sorbik dhe sorbat të kaliumit. 

Tretës                                   Acid Sorbic                             Sorbat Kaliumi 

Uji, 20 ° C (pH 3.1)                      0.15                                          58,20 

Uji, 20 ° C (pH 4.4)                      0.22                                             - 

Uji, 20 ° C (pH 5.9)                      1,02                                              - 

Uji, 50 ° C                                     0,55                                          61,00 

Ujë, 100 ° C                                  4.00                                           64.0 

  

Tretshmërisë e acidit sorbik në yndyrë është rreth tre herë më e madhe se në ujë dhe si 

rrjedhim në produktet   ushqimore  që përmbajnë  lipide sasia e acidit sorbik në fazën ujor 

reduktohet Në përgjithësi, ndarja e acidit sorbik midis ujit dhe fazave yndyrore të 

ushqimeve varet nga pH i ushqimit, lloji dhe sasia e yndyrës, dhe përbërës të tjerë që 

ndodhen ne ushqim .  (SOFOS J. N.,  1989). 

Ndikimi frenues i acidit sorbik është më e madhe kur ai është në formë të pa disiociuar. 

pKa e acidit sorbik është 4.75. Veprimi antimikrobial rritet nëqoftese vlera e pH 

zvogëlohet nën 4.75. Me fjalë të tjera, me rritjen e përqindjes së formës të pa disiociuar të 

acidit sorbik (mbi 50%) dhe pH bie nën 4,75, kjo mund të çojë në rritjen e veprimit 

antimikrobik. Efekti i pH në disocimin  e acidit sorbik është treguar në Tabelën 3.8. 

(SOFOS J. N. Etj., 1983). 

 

HAc    H+
+Ac

- 

 

Tabela. 3.8. Shpërbashkimi i acidit sorbik në vlera pH të ndryshme. 

pH % Acidit sorbik të pa 

disociuar 

7.00 0.6 

6.00 6.0 

5.80 7.0 

5.00 37.0 

4.75 50.0 

4.40 70.0 

4.00 86.0 

3.70 93.0 

3.00 98.0 
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Degradimi. Në solucionet ujore sorbatet  janë të paqëndrueshme dhe degradojnë si 

rezultat i oksidimit, ndërsa në formën e kripës të pastër e të thatë ato janë të 

qëndrueshme. Nga oksidimi i acidit sorbik formohen komponime karbonile të ndryshme, 

të tilla si aldehid krotonik, aldehid malonik (propandial), aldehid acetik( etanal), akrolein, 

acid formik, acid malonic, etj. (Arya, S. S. and Thakur, B. R., 1988; SOFOS J. N., 1989). 

Shkalla  e oksidimit në tretësirat ujore është më e rritur në vlerat të ulët të pH nga prania 

e dritës, acideve  dhe temperaturave të larta.       

Humbja e acidit sorbik gjatë ruajtjes së ushqimeve varet nga nivelet e sorbateve, natyrës 

dhe pH e ushqimit, aminoacidet, joneve metalike, drita, antioksidantëve, llojet e 

përbërësve te produkteve të pranishëm ne ushqimet ne te cilat përdoren sorbatet, 

lagështira, kushtet e përpunimit, shtesave të tjera që përdoren së bashku me sorbatet, 

ambalazhet që përdoren dhe temperatura dhe koha e ruajtjes.  

Temperatura në veçanti e sistemeve që kanë në përbërjen e tyre sorbate  ka efekt negativ 

në qëndrueshmërinë e sorbateve. Sorbati bëhet i paqëndrueshëm në mbi 60° C, kështu që 

në lëngjet  që  nevojiten të pasterizohen, sorbati duhet të shtohen  pas pasterizimit për të 

shmangur humbjen e tij. 

 

 

3.2.3.Aktiviteti  antimikrobial 

Veprim antimikrobial i acidit sorbik është kryesisht kundër majave dhe myqeve, si dhe 

kundër shumë baktereve , në keto të fundit vepron në mënyrë selektive. (SOFOS J. N., 

2000).  

Tabela. 3.9. Ndikimi i acidit sorbik dhe sorbateve tek Bakteret, Majatë e Myqet. 

Konservuesit Bakteret Majatë Myqet Diapazoni i 

pH të punës 

acidi sorbik 

dhe Sorbati 

++ +++ +++    3,0  deri  6,5 

+ Tregon zvogëlimin në rritjen e mikro-organizave, më shume + me i madh efekti 

Kërkimet shkencore  të kryera  gjatë viteve 1950 treguan efektivitetin mbresëlënës të 

sorbateve kundër majave dhe myqeve gjë e cila shpjegon edhe përdorimin e gjerë të 

këtyre komponimeve si agjentë fungistatik në shumë ushqime. Përqendrimet efektive 

antimikrobike të sorbateve në ushqime në shumicën e rasteve janë të nivelit nga 0,02% në 

0,30%. Veprimet frenuese të Sorbateve  kundër majave janë dokumentuar nga një numër 

i madh studiuesish . 

Llojet e majave që inhibohen nga sorbatet janë përgjithësisht  Brettanomyces, candida, 

Cryptococus, Debaryomyces, Endomycopsis, Hansenula, Kloeckera, Pichia, 

Rhodotorula, Saccharomyces, Sporobolomyces, Torulaspora, Torulopsis, dhe 

Zygosaccharomyces (SOFOS,J.N. 1989).   Sorbatet inhibojnë majatë në lëngjet e frutave, 

verërat, djathëra , fruta të thata,  dhe produkte mishi e peshku. Në përdorimin e sorbateve 

për inhibimin e majave është veçanërisht e rëndësishme që vlera e pH të  jetë e ulët  siç 

tregohet   diapazoni i inhibimit në Tab. 3.10(Lueck  E. 1980)  
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Tabela. 3.10. Veprimi inhibues i acidit sorbik për majatë në vlera pH të ndryshme. 

Emri i organizmit të 

testuar 

pH  Përqendrime minimale 

frenuese në ppm  

Saccharomyces cerevisiae  3.0  25  

Saccharomyces ellipsoideus  3.5  50 - 200  

Saccharomyces spec.  3.2 - 5.7  30 - 100  

Hansenula anomala  5.0  500  

Brettanomyces versatilis  4.6  200  

Byssochlamys fulva  3.5  50 - 250  

Rhodotorula spec.  4.0 - 5.0  100 - 200  

Torulopsis holmii  4.6  400  

Torula I lipolytica  5.0  100 - 200  

Kloeckera apiculata  3.5 - 4.0  100 - 200  

Candida krusei  3.4  100  

Candida lipolytica  5.0  100  

 

Studime të shumta kanë vërtetuar efektivitetin e veprimit të sorbateve kundër këtyre 

specieve të myqeve që i përkasin gjinive të vijuara si: Alternaria, Ascochyta, 

Ascosphaera, Aspergillus, Botrytis, Cephalosporium, Chaetomium, Cladosporium, Kol-

letotrichum, Cunninghamella, Curvularia, Fusarium, Geotrichum, Gliocladium, 

Helminthospo-RIUM, Heterosporium, Humicola, Monilia, Mucor, Penicillium, Phoma, 

Pepularia, Pestalotiopsis, Pullularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Rosellinia, Sporotrichum, 

Trichoderma, Truncatella, Ulocla-dium,       

Speciet bakteriale që inhibohen nga sorbatet i përkasin gjinive të Acetobacter, 

Achromobacter, Acine-tobacter, Enterobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Alteromonas, 

Arthrobacter, Bacillus, Campylo-bacter, Clostridium, Escherichia, Klebsiella, 

Lactobacillus, Micrococcus, Moraxella, Mycobacte-RIUM, Pediococcus, Proteus, 

Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Staphylococcus, Vibrio, Yersinia, dhe të tjerë 

(SOFOS J. N,   2000; KoodieL. dhe Dhople A. M., 2001). Shtesa e acidit sorbik prej 

0.05% rezultoi të pengojnë rritjen e E. coli O157: H7 në musht molle (KoodieL. dhe 

Dhople A. M., 2001). Megjithatë, është  treguar se Sorbati i kaliumit ose benzoati  i 

natriumit nuk ndikojnë në mbijetesën e E. coli O157: H7 gjatë ruajtjes së mushtit të 

mollës. Disa shtame bakteriale nuk inhibohen nga sorbatet .(SOFOS J. N,   1989)   

Në përgjithësi, acidi sorbik konsiderohet në praktikën e industrisë ushqimore  si një 

inhibues më efektiv i majave dhe myqeve  se sa i baktereve.   

 

3.2.4.Mekanizmi i veprimit  

Inhibimi mikrobial nga sorbatet varet kryesisht nga speciet, presioni, përbërja e substratit, 

pH, shtesat e  pranishme, temperatura e ruajtjes, llojet e gazeve që përmban atmosfera 

rrethuese e produktit, trajtimet që i jane kryer  gjatë  përpunimit të ushqimit ,tipi i 

paketimit, përqëndrimi i sorbatit. etj,  Në kushte të caktuara sorbatet kanë ndryshuar 

morfologjinë dhe pamjen e qelizave mikrobiale. 
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Mekanizmi i cili i atribuohet  inhibimit nga sorbatit është i bazuar në teorinë  lipofilike, 

ku konservantët që janë acide të dobëta organike  si acidi sorbik i ngordhin  nga uria 

qelizat mikrobiale duke penguar transportin  e komponimeve të cilat transportoheshin në 

mënyrë aktive me forcën protonmotore nëpër membranat qelizore (Sofos, J. N. and Busta, F. 

F. 1993).  

Për të kuptuar funksionin e  aciditetit  dhe konservuesve në lëngjet e frutave dhe në  

ushqime të ndryshme , është e rëndësishme të bëhet dallimi në mes të pH të ushqimit (pH 

të jashtëm) dhe atij të ashtuquajturit "efektit të acidit të dobët", e cila ndikon në pH-në e 

qelizave të mikroorganizmave (Citoplazma pH).  

Së  pari  mikrorganismat  që prishin  ushqimin rriten në diapazonet e pH nga  4 deri në 8. 

Thjeshtësisht na shkon në mendje  që rritja mikrobiale mund të kufizohet duke ulur pH e 

një ushqimi dhe duke shtuar aciditetin me acide  të tilla si acid acetik, citrik, malik, laktik 

etj.  Megjithatë, shtimi i aciditetit është i kufizuar nga një sërë faktorësh. 

Më  i rëndësishëm se pH i mjedisit të jashtëm rreth mikroorganizmit është pH brenda 

qelizës së mikroorganizmit, pH  i citoplazmës. Për të ndikuar pH i citoplazmës në qelizën  

e mikroorganizmit është e  nevojshme  që acidi  të hyjë në qelizë. Acidet e forta të cilat 

janë të disociuara  në H
+
 dhe anion A

-
  nuk kalojnë lehtë membranën e qelizës 

fosfolipidike. Por acidet e dobëta të tilla si acidi benzoik dhe acidi sorbik hyjnë nëpër 

membranën qelizore në citoplazmë nga difuzioni  i thjeshtë i acidit të padisociuar .  Në 

paragrafi 3.2.2 shpjeguam  që  ndikimi inhibues i acidit sorbik është më i madh  kur ai 

është në formë të pa shpërbashkuar. Efekti i pH në disocimin  e acidit sorbik është treguar 

në Tabelën 3.8.  

Ne dimë që pH i citoplazmës është afër neutrales, që do të thotë se brenda qelizave acid i 

dobët do të çlirojë  H
+
 dhe anion A

-
.  Anionet do të grumbullohen në qeliza dhe protonet 

H
+
 do të absorbojnë kapacitet buferike  dhe përfundimisht do të ulin  pH  e citoplazmës, e 

cila rezulton në efekte bakteriostatik ose baktericide. Kryesore  për mekanizmin  e te 

ashtuquajturit efekt acid i dobët është prania e acidit të dobët të pa shpërbashkuar në 

mjedisin e jashtëm rreth mikroorganizmit, që do të thotë se pH i jashtëm i ushqimit është 

mundësisht nën vlerën e pKa së rruajtjes. 

Nga studimet e kryera  mendohet që sorbatet gjithashtu mund të kenë një efekt të 

drejtpërdrejtë inhibues mbi ndarjen e qelizave vegjetative të baktereve. Ndalimin e 

metabolizimit të qelizave mikrobiale nga acidi sorbik dhe kripërat e tij mund t'i atribuohet 

disa mekanizmave,  ku kemi pengimin e transportit qelizor dhe depërtimi e lëndëve  

ushqyese, ndryshimet negative të morfologjisë, integritetit, funksionin e membranave 

qelizore dhe ndalimin e aktivitetit enzimatik (Sofos, J.N.etj, 1998).  Pengimi për të  marë 

qeliza lëndët ushqyese të domosdoshme për jetesë  mund të jetë për shkak të neutralizimit 

të forcës lëvizëse të protoneve , ndalimin e sistemit të transportit, pengimin e enzimave të 

transportit, shterimin e ATP (triphosphate  adenozinës) , pasi ajo është enzima më e 

rëndësishëme në qelizat e mikroorganizmave , përgjegjëse për kontrollin e pH celular, 

ushqyesve dhe transportit jon  (Walker 1998), pengimi i sintezës,  dhe ndalimin e 

shfrytëzimit të energjisë metabolizmit nga sistemet e transportit amino acideve. (SOFOS 

J. N,   1989) (Brula , S., Cooteb P.1999.)  

Acidi sorbik dhe kripërat e tij pengojnë veprimtarinë e disa sistemeve enzimatike, që 

mund të shpien  në anomalitë e proceseve të përfshira në funksionet vitale të transportit, 

riprodhimit metabolizimit qelizor dhe  rritjes  (Sofos, J.N., 1989). Studime kanë treguar  
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se Acidi sorbik dhe kripërat e tij pengojnë marrjen e glukozës dhe aminoacideve në 

qeliza, dhe të ndërhyjë në sistemin e transportit të saj. 

Efektet e Acidit sorbik dhe kripërave të tij mbi bakteret spor-formuese  mund të ndikojnë 

në drejtim të mbirjes së  sporeve, nga rritja, dhe ndarja qelizore (Sofos, J. N. and Busta, F. F. 

1993).  

 

Fig.3.10.Mekanizmi i veprimit i acidit sorbik në qelizat e majasë në mjedis me pH të 

ulët. 

Të dhënat e publikuara kanë sugjeruar se Acidi sorbik dhe kripërat e tij veprojnë si 

inhibues të mbirjes. Ndalimin e mbirjes së sporeve mund të jetë duke vepruar  përmes 

inhibimit të enzimave të përfshira në sporeolitikun e mbirjes ose nëpërmjet ndërveprimit 

të sorbatit me membranat e sporeve të cilat çojnë në rritjen e fluiditetit të membranave 

(Sofos, J. N. and Busta, F. F. 1993).  

3.2.5. Impakti në shëndet 

Acidi sorbik dhe Sorbati i kaliumit  janë konservues shumë të efektshëm në ushqime, të 

njohura ndërkombëtarisht, të sigurta dhe jo helmues. Sorbati i kaliumit  e cili merr pjesë 

në metabolizmin normal yndyror  në trupin e njeriut, oksidohet  në dioksid karboni dhe 

ujë, pra përfundimisht dhe nuk akumulohet  në trupin e njeriut. Acidi sorbik si një acid 

yndyror natyral i pangopur është i sigurt në lidhje me shëndetin dhe ka potencial më të 

ulët alergjik se sa të gjithë konservuesit që përdoren në  ushqimet e ndryshme.  
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Për sa i përket impaktit në shëndet Organizata Botërore e Shëndetësisë ka vendosur  si 

normë  të përditshme të pranueshme për sorbatin një masë prej 25 mg / kg peshe trupore 

në ditë. Janë kryer  mjaft  studime  duke  ushqyer specie e kafshë të ndryshme me këto 

kompozime  për përcaktimin e toksicitetit akut , ndikimi në metabolizëm, pas ekspozimit 

afatshkurtër ose afatgjatë. Në përgjithësi, këto studime demonstruan parrezikshmëri  
relative të sorbateve dhe epërsi relative në siguri në krahasim me konservuesit e tjerë 

kimike. 

Studimet e toksicitetit akut  me minjtë kanë përcaktuar (dozë vdekjeprurëse) vlerat për 

sorbatet dozën prej  4,2-10,5 g / kg peshe trupore . Për krahasim, (dozë vdekjeprurëse) 

për kripën  (NaCl) është 5 g / kg peshë trupore. Kështu, në bazë të toksicitetit akut, 

sorbatet janë konsideruar si konservuesit pak të dëmshëm në përdorim. 

Studimet e kryera  duke  ushqyer minj me ushqime që  përmbajnë sorbate  kanë treguar 

se doza e acidit sorbik 10% në dietë  mund të tolerohet për 40 ditë. 

Studime e kryera  duke  ushqyer minj  dhe qen me ushqime që  përmbajnë sorbate  si 

shtesë  nuk kanë treguar asnjë dëm me 5% acid Sorbic për 90 ditë, por  me 8% acid 

sorbik rezultoi  një rritje në peshë  të  mëlçisë (Lück, E. 1976.) 

Studimet ne lidhje  me toksicitetin kronik duke  ushqyer minj të një apo dy gjeneratave 

me ushqime që  përmbajnë sorbate  si shtesë  me acid sorbik 90 mg / kg peshë trupore  e 

asnjë anomali nuk është vërejtur, Nuk ka efekte kancerogjene ose janë vërejtur mutagjene  

vetëm me sorbate. (Lück, E. 1980; Sofos, J. N. and Busta, F. F. 1981, 1993; Sofos, J. N. 

1994.etj.) 

Përqendrimet mesatare  të acidit Sorbik  rezultojnë si irritant për lëkurën te cilat sipas 

studimeve janë në gamën e përqëndrimit  prej 1%. Disa individë shumë të ndjeshme 

mund të tregojnë  shenjat e irritimit edhe në nivele më të ulëta (Lück, E. 1976.)). Duke 

marrë parasysh nivelet mesatare të përdorimit të 0.10% deri në 0.30% në përpunimin e 

ushqimeve, mund të themi që  iritimet me  këto përqëndrime  të përdorura në ushqime  

mund të konsiderohen gjurmë  minore. 

Së fundi mund të themi që asnjë konstatim në lidhje me toksicitetin akut nuk është 

zbuluar për kombinimet  e acidit sorbik me shtesa të ndryshme të tjera,  duke përfshirë  

këtu  dhe parabenin, Benzoatet , dhe propionatet  (SOFOS J. N, 1989). Sorbatet  

megjithatë, nuk  na mbrojnë  kundër efekteve toksike të substancave të tjera (Daoud, A. 

H. and Griffin, A. C. 1980.). Derivatet e acidit sorbik janë gjithashtu relativisht jo 

toksike. Në përgjithësi, sorbatet duket se janë konsideruar si një nga konservuesit 

ushqimorë më të sigurt që kemi në dispozicion..  

 

3.2.6. Aplikimet  në lëngjet e frutave  dhe pijeve jo alkolike.  

Acidi sorbik dhe kripërat e tij janë përdorur gjerësisht që nga vitet 1950  si konservues 

ushqimorë dhe janë përhapur në të gjithë botën. Format më të përdorura zakonisht 

përfshijnë acid sorbik dhe kripën e tij sorbatin e kaliumit. Acidi sorbik dhe kripërat e tij 

gjejnë aplikim në ushqimet për  njerëzit  dhe kafshëve, në produktet farmaceutike, në 

produktet kozmetike, në materialet e paketimit,  si një ruajtës i suksesshëm  

Si një frenues i suksesshëm  për majatë dhe myqet, acidi sorbik 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, produkteve 

të veçanta të mishit dhe të peshkut, emulsione yndyrore  dhe prodhime te pastiçerisë 

(Sofos, J. N. 1989) 
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Mënyrat me të cilat aplikohet acidi sorbik dhe kripërat e tij për ruajtjen e ushqimeve  janë 

shtimi i drejtpërdrejtë në përgatitjen ushqimore,  shtimi ne formën e tretësirave  te 

përgatitura  më pare , me spërkatje , zhytje  të produkteve ushqimore në një solucion  te 

përgatitur me sorbate  , dhe së fundi lyerje  me një shtresë të materialeve paketuese apo 

tapave te ndryshme. Përzgjedhja e metodës më të përshtatshme varet nga, lloji i ushqimit, 

objektivave për të cilat  kryhet, procedurat e përpunimit, pajisjet dhe teknologjinë që 

kemi  në dispozicion, dhe mundësia e përdorimit  (Sofos, J.N., 1989). Sasitë  e sorbatit të 

përdorura në ushqimet janë të rangut të 0,02% deri në 0.3%.  Edhe pse  përqëndrimet e  

acidi sorbik dhe kripërave të tij  nuk kane asnjë ndikim të madh në cilësinë e ushqimit, 

nivelet e larta mund të shkaktojnë disi ndryshime të padëshirueshme në shijen e 

ushqimeve e cila po ashtu është një nga kërkesat  në teknologjinë ushqimore. 

Ajo  që duhet të theksojmë është  se acidi sorbik dhe kripërat e tij janë mjaft të 

përshtatshëm për përdorim 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 cilat  

janë shumë të rëndësishëm në ruajtjen e lëngje të frutave , pijeve freskuese  , dhe një sërë 

pijesh të tjera.  

Acidi sorbik dhe kripërat e tij janë përdorur kryesisht në fazën e  përpunimit të lëngut të 

frutave dhe të përpunimit të pijeve freskuese, Në ruajtjen e tyre ai përdoret i kombinuar 

edhe me dyoksidit të squfurit dhe me pasterizim. Kombinimet e acidit sorbik dhe 

dyoksidit të squfurit janë përdorur edhe në ruajtjen e lëngjeve të frutave me pulpë. 

Shpesh,  sorbatet janë përdorur në kombinim me benzoatet në ruajtjen e lëngjeve të  

frutave dhe të pijeve jo alkoolike. 

 

3.3. Velkorini   (Dikarbonati i dimetilit) 

3.3.1. Historiku i Velkorinit   (dikarbonatit të dimetilit) 

Dikarbonati i dimetilit u sintetizua për herë të  parë në 1952 nga Kovalenko 

Në Shtetet e Bashkuara, u shfaq si një zëvendësim për dikarbonatin e dimetilit (DMDC) 

një tjetër ruajtës, dikarbonati i dietilit (DEDC). Ky i fundit kishte një aktivitet të fuqishëm 

fungicid, duke u përdorur që nga viti 1960. FDA - Food and Drug Administration - në 

vitin 1972, ndalohet përdorimi i këtij fungicidi për shkak se gjatë hidrolizës së tij u 

formuan komponime kancerogjene të tilla si karbamat etili dhe madje edhe urethane të 

tjera. Me tërheqjen nga tregu, autoritetet u detyruan të përdorin një tjetër komponim  me 

të njëjtat karakteristika si më sipër, por pa qenë e dëmshme për konsumatorët duke dalë 

kështu DMDC. Përdorimi i këtij ruajtësi u miratua në Gjermani dhe Zelandën e Re (nga 

viti 1978) Në Shtetet e Bashkuara, FDA (Food and Drug Administration,) ka aprovuar 

përdorimin e saj në verë në vitin 1988( FDA 1988) me maksimumin e lejuar për të 

vendosur për 200mg / L dhe vetëm nëse ka më pak se 500 qeliza maja / ml në kohën e 

dozimin. Dikarbonati i dimetilit është miratuar nga (Food and Drug Administration, 

2002) jo vetem si një frenues të majave në verë, por dhe në pije të gatshme të tipit të 

cajrave në masën  ≤ 250 mg / L në pijet e gazuara ose jo të gazuara, në masën  ≤ 250 mg / 

L, në pije të gazuara, që përmbajnë lëng holluar, shije frutash me më pak se 50%  lëng ,në 

masën  ≤ 250 mg / L dhe më së fundi lëng 100%. 

Në vitin 1996, DMDC u miratua si konservues në pije jo-alkoolike, të gazuara dhe jo të 

gazuara  nga Australia pastaj e Zelanda Re.( Australia, New Zealand   2011) 
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Në Bashkimin  Evropian DMDC lejohet nga Direktiva e BE 95/2/EC, si një ushqim 

shtues në pije jo-alkoolike, verë pa alkool dhe lëngje-çaji në një sasi prej 250 mg / L, me 

kërkesat që mbetja DMDC nuk diktohet  në ushqim. DMDC është e lejuar edhe në verë, 

në nivele jo më shumë se 200 mg / L me kërkesat që mbetja DMDC nuk diktohet në 

verën e vendosur në treg'.( European Parliament Directive 1995) 

Për më shumë se 10 vjet, Velcorin  është përdorur për te mbrojtur verërat, pijet  alkoolike 

dhe joalkoolike. 

Në Shqipëri  mbështetur  në urdhrin  Nr.16, Datë 29.8.2011 te Ministrit  të Bujqësisë, 

Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  mbi përdorimin e aditivëve ushqimor u aprovua 

dhe përdorimi i DMDC, citojmë: 

“Dimetil dikarbonati lejohet të përdoret në  pije të aromatizuara  jo alkoolike dhe Verë 
pa alkool 250 mg/l sasia fillestare, e mbetje nuk diktohet” 

 

Figura 3.11. Regjistrimet e DMDC miratuar në Botë. (Lanxess,2008) 

Në  botë DMDC aktualisht përdoret në vende të ndryshme  me kërkesa të veçanta në 

Evropë, Shtetet e Bashkuara, Afrika e Jugut dhe Australi, siç mund të shihet në figurën 

3.11.. 

3.3.2. Kimia  dikarbonatit të dimetilit(Velkorinit) 

Velkorini ose Dikarbonati i dimetilit (DMDC)  (E242)  icili njihet dhe me sinonimet e 

tjera Esteri dimetilik i acidit dikarbonik, Pirokarbonati i dimetilit (DMPC). Ai është një 

lëng pa ngjyrë me një erë të mprehtë. Formula empirike është  C4H6O5  ndërsa formula e 

strukturës është si ne figurën 3.12  (Ash M. and  Ash I, 2008) 
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Figura 3.12. Formula e strukturës së Velkorini ose Dikarbonati i dimetilit 

 

Tabela 3.11. Karakteristikat fiziko – kimike te Velkorinit. 

Formula molekulare C 4 H 6 O 5 

Masa molekulare 134,09 g /mol  

Gjendia agregate(20 ° C) I lëngshëm 

Dendësia 1,25 g / ml 

Pikë e shkrirjes  
16-18 ° C, K 289-291, 

61-64 ° F 

Pikë vlimi  
172 ° C, 445 K, 342 ° F 

Viskoziteti 2.1 Pa · s (20 ° C) 

Toksiciteti  Toksik 

Veprimi ne lekure e sy Irrituese 

Djegshmeria I djegshëm 

 

Përdorimi i tij kryesor është si një ruajtës dhe stabilizues i një tërësi pijesh ose ndihmës 

sterilizant .Velkorini  është ekstremisht efektiv kundër mikroorganizmave siç janë majatë 

e kërpudhat, myqet, bakteret, sidomos edhe nëse ato janë në një përqendrim shumë të 

vogël. Velkorini shpërbëhet pasi është shtuar në pije. Ai shpërbëhet në formë dyoksid 

karboni dhe metanoli të cilët që të dy janë përbërës natyral te çdo pije. Velkorini e humb 

vetinë e tij mbasi është shpërbërë në lëngun ujor të pijeve. DMDC përdoret  në ruajtjen e 

verës si një zëvendësues i dyoksidit të squfurit,  

 

Reaksionet që zhvillohet në tretësirën e lëngut të frutave me dikarbonatin e dimetilit.    

Përveç  CO2 dhe metanolit  formohen dhe  produkte të tjera në sasi të vogla, të tilla si 

karboksimetil derivate nga veprimi me aminat, aminoacidet, karbohidratet, acidet e 

frutave  (acid laktik, acid citrik dhe acid Askorbik) (Benoit Divol P.S.2005),  

Në praninë e amoniakut dhe NH4
+ 

 formohen karbamate në sasi shumë të ulëta, si dhe 

produktet e tjera të identifikuara të reagimit me metanol dhe etanol si karbonati i dimetilit 

e karbonati i etilit dhe metilit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Density
http://en.wikipedia.org/wiki/Melting_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_point
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity
http://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_second
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DMDC + H2O → 2 CH3OH + 2 CO2 

DMDC + Etanol → karbonati i etilit dhe metilit 

DMDC + NH3 → karbamat metili  

DMDC + Amino acid→karboksimetil derivate      

 

3.3.3. Aktiviteti Antimicrobial 

Velkorin është ekstremisht efektiv kundër mikroorganizmave siç janë majatë, myqet, 

bakteret, edhe  nëse ato janë në një përqëndrrim shumë të vogël. Sidoqoftë prezenca e 

sporeve duhet që të hiqet përpara se të shtohet Velcorin në pije.( LANXESS 2008 

Energizing Chemistry-Velcorin) Velcorini shpërbëhet pasi është shtuar në pije. Ai nuk 

mbetet në pije por shpërbëhet duke formuar dioksid karboni dhe metanol, që të dy janë 

përbërës natyral të cdo pije. Sfida është që të shkatërrojë shpejt mikroorganizmat, para se 

hidroliza të ketë përfunduar. Si i tille, Velcorini nuk mund të veproje kundër organizmave 

të mbijetuar pas hidrolizës (Davidson P. M., 2005). 

Në tabelat .3.12,  3.13, 3.14 po paraqesim  bakteriet, myqet dhe majatë  kryesore mbi të 

cilat vepron Velcorini si dhe sasitë e eksperimentuara të tij për veprim mbi këto 

mikroorganizma.  

 

Tabela .3.12. Llojet e baktereve dhe përqendrimet minimale vepruese te Velkorinit 

në  mg/L  pije. 

Llojet e baktereve Injektimi cfu/ml Përqendrimet minimale 

vepruse te DMDK mg/L  pije 

Acetobacter pasteurianus 250 190-250 

Gluconobacter oxydans 150-5000 250 

Acetobacter aceti 50 250 

Lactobacillus brevi Aprox.500 200 

Lactobacillus buchneri Aprox.500 30 

 

Tabela .3.13. Llojet e myqeve dhe përqendrimet minimale vepruese te Velkorinit në 

mg/L  pije. 

Llojet e myqeve Injektimi 

cfu/ml 

Përqendrimet Minimale 

vepruse te DMDK në 

 mg/L  pije 

Penicillium citrium* 3000 250 

Byssochlamys fulva**  500 100 

Botrytis cinerea  500 100 

Fusarium oxysporum  500 100 

Schimmelmix*** 70-110 100-200 

*Në pije jo të gazuara, çajra te  aromatizuar 

**Conidia (spore jo seksuale) 
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*** Conidias nga Aspergillus niger, Penicillium italicum, Paecilomyces variotii Në pije 

jo të gazuara, çajra , salca. 

 

Tabela .3.14. Llojet e majave dhe përqendrimet minimale vepruese te Velkorinit në 

mg/L  pije. 

Nr Llojet e majave Përqendrimet minimale vepruse 

te DMDK  mg/L  pije 

1              saccharomyces diastaticus 50-200 

2 zygosaccharomyces bailli 50-150 

3 Saccharomyces cerevisiae 25-100 

4 Saccharomyces globysum 25-50 

5 Rhodotorula rubra 50-100 

6 Candida krusei/C. famata 50-100 

7 Candida stellata/C.versatilis 50-100 

8 Candida utilis 150-200 

9 Ymadazyma farinosa 50-100 

10 Endomuces lactis 50-100 

11 Kloesckera apiculata 25-50 

12 Hansenula anomala 25-50 

injeksioni i mikroorg.(qeliza vegjetative) aproks.500 cfu/ml leng 

 

3.3.4. Mekanizmi i veprimit i dikarbonatit të dimetilit(Velkorinit) 

Veprimi kryesor i Velkorinit (DMDC) është përmes inhibimit të enzimave, duke 

depërtuar murin qelizor të mikroorganizmit, duke shkaktuar kështu inaktivizimin e tyre. 

Mekanizmi kryesor i veprimit ndodh përmes inhibimit të enzimave glikolitik nga 

Velkorini të grupeve me natyrë nukleofilike (të tilla si ato të tipit imidazolike, aminike 

dhe tiolike) (Vicent -Renouf, P.S.etj, 2007) 

 
Figura 3.13. Mekanizmi i veprimit tëVelkorinit në qëndrat imidazolike të qelizës. 

Velkorini pas hyrjes në qelizë të mikroorganizmit, mund të pengojnë enzimat glikolitike, 

zëvendësimin e joneve hidrogjen dhe lidhjen e grupit iminik me substratin imidazolik të 
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oksiduar, e cila më pas reduktohet, normalisht NAD +. Ky substrati i oksiduar do të 

reagojë me Velkorinin, siç tregohet në Figurën3.14 

 

Figura.3.14.Iinhibimi i enzimeve glikolitik . 
 

Siç shihet atakohet një prej atomeve të karbonit qendror tek bërthama imidazolike. Pjesa 

e mbetur e dikarbonate është e paqëndrueshme dhe dekompozohet shpejt. (Davidson P. 

M.2005) 

Ky lloj i reagimit ndryshon rrënjësisht natyrën e komponimeve kimike e shkaktojnë 

ndryshime konformacionale të enzimave, reduktojë në mënyrë dramatike aftësinë e 

enzimave për të kryer funksionin e tyre. Në këtë mënyrë, organizmi humb 

qëndrueshmërinë e tij dhe përfundimisht vdes. ( Lanxess, 2008) 

 

 
 

Figura 3.15. Mekanizmi i veprimit të Iinhibimit të enzimeve glikolitike në qelizë. 

 

Velkorini mund të reagojnë me komponimet e tjera të pranishme në ushqim dhe në 

praninë e amoniakut të formojnë komponime me natyrë karbamati (uretane) janë mjaft të 

paqëndrueshme konsiderohen kancerogjene. Megjithatë, FDA  Amerikane ka konstatuar 

se dëmet nuk lindin si pasojë e konsumimit të pijeve të trajtuara me Velkorin. 

 

3.3.5. Hidroliza e Velkorinit   (Dikarbonatit të dimetilit) 

 
Konservanti Dikarbonati i dimetilit (Velcorin) shpërbëhet me hidrolizë ujore pasi është 

shtuar në pije. Ai shpërbëhet në dyoksid karboni dhe metanol. Si rrjedhim i hidrolizës së 
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Velcoriit me ujin i cili ndodh gjatë procesit teknologjik të prodhimit te lëngjeve  

formohen për çdo  250 mg velkorin  120 mg metanol  dhe 164 mg  dyoksid karboni ose  

per 200 mg velkorin  96 mg metanol  dhe 131 mg  dyoksid karboni (Davidson P. M., 

2005) 

 

Figura 3.16. Skema e hidrolizës së Velkorinit. 

Konservanti Dikarbonati i dimetilit (Velcorin) vepron kundër mikroorganizmave të 

dëmshme në pije jo-alkoolike dhe verë pa ndikuar në erën, shijen apo ngjyrën e tyre. 

Velcorini shtohet në pije gjatë prodhimit. Ai kryhen funksionin e tij antimikrobial 

menjëherë dhe pastaj shpërbëhet plotësisht në sasi të vogla të metanol dhe dioksidit të 

karbonit, të cilat janë dhe komponentët natyrore të frutave të freskëta. Kur ai arrin te 

konsumatori , velcorini nuk është më i pranishëm në pije. 

Aktiviteti dhe hidroliza e Velcorinit mund të ndryshoje  nga ndryshimi i disa parametrave 

fizike e kimike gjatë trajtimit të produkteve. Parametra të tilla janë temperatura, pH, 

përbërja kimike e produktit, dhe sasia e substancave të tjera reaktive në materialin e 

trajtuar. 

Ndikimi i pH  

Për sa i përket ndikimit të vlerës së  pH në normën e hidrolizës se Velcorinit nuk ishte 

vënë re ndonjë ndikim i dukshëm  në intervalin e pH 2 – 4 në të cilën ndodhen pijet  në 

përgjithësi. Reagimi i grupeve (alkilaminike RNH-) me Velcorinit është i varur  nga 

shkalla e jonizimit të aminës. Në intervalin të pH 3,0-4,0, kjo lidhje tregohet nga reagimi 

i Velcorinit me amoniak për të formuar karbamate (Figura 3.17). Siç shihet në pH të ulët, 

reagimi është i pakët (Ough, C. S. and Langbehn, L. 1976;  Davidson P. M. Etj 2005) Kjo 

sjell atë që pH i punës së  Velcorinit e duhet të jetë në  intervalin pH 2- 4. 
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Figura 3.17. Ndikimi i pH, amoniakut, dhe Velcorinit për të formuar karbamate, 

Velcorini në  mg / L : 50 (trekëndëshat); 100 (hekzagonet); 200 (drejtkëndëshat); 

400 (qarqet) (Davidson P. M. Etj. , 2005) 

Ndikimi i temperaturës 

Ndikimi i vetëm i dukshëm në normën e hidrolizës së Velcorinit është temperatura në 

pije. Shpejtësia dhe shkalla e hidrolizës se Velcorinit varet nga temperatura. Sa më e lartë 

të jetë temperatura aq më shpejt hidrolizon dimetilbikarbonati. Pavarësisht nga hidroliza 

më e shpejtë në temperatura relativisht të larta, është vënë re se në temperatura të larta 

rritet efektiviteti i Velcorinit si një sterilizant. Pikërisht për keto arsye është studiuar  

vartësia e hidrolizës së Velcorinit  nga temperatura dhe koha e hidrolizimit  në mënyrë që 

të zgjidhet për proceset e domosdoshme si koha e nevojshme për të kryer proceset  e 

mbushjes ashtu dhe temperatura e lëngut që do të përdoret për këto procese. 

 

Tabela 3.15. Vartësia e hidrolizës së velkorinit nga koha dhe temperatura. 

Temperatura Gjysëm 

koha/min 

Hidroliza 

e 

plotë/ore 

4
o 

C 70 7.5 

10
o 

C 40 4.5 

20
o 

C 17 2 
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Fig .3.18. Hidroliza e Velcorinit në vartësi të kohës  për temperatura të ndryshme. 

3.3.6. Toksiciteti dhe impakti në shëndet 

Dikarbonati i dimetilit ( Velcorin) është e vetmja lëndë që shpërbëhet dhe nuk mbetet në 

pijet, Velkorini i humb vetitë e tij mbasi është shpërbërë në lëng, ne metanol dhe në 

dyoksid karboni. 

Por  në gjendje reagenti  sipas LANXESS (Lanxess, 2008 )është toksik edhe i rrezikshëm 

për jetën prandaj duhet: 

• Nëse Velkorini ka kontaminuar ajrin, është shumë I dëmshëm për shëndetin edhe duhet 

evituar prania e tij. Përqëndrrimi i Velcorinit nuk duhet që ti kalojë më shumë se 0,04 

ppm. 

• Kontaminimi i ajrit me Velcorin, shfaq irritime të lëkurës, të fytit, të syve dhe vështirësi 

në frymëmarje. Personat që kanë probleme me fymëmarjen, nuk duhet të punojnë me 

Velcorinin. 

• Velcorini është shumë i dëmshëm për shëndetin  nëse futet në organizmat e gjallë. 

• Pijet dhe lëngjet të cilat janë trajtuar me Velcorin nuk duhet që të konsumohen përpara 

se të jetë shpërbërë Velkorini. Kjo është e vlefshme edhe për testin  organoleptik. Koha e 

shpërbërjes së Velcorinit është 8 orë. 

• Velcorini mund të shkaktojë djegie të lëkurës. 

• Avulli I Velcorinit me koncentrim të lartë mund të shkaktojë dëmtime të retinës së syve. 

Eshtë shumë e rendësishme që Velcorini të pedoret nga njerrëz me eksperiencë dhe të 

trajnuar për këtë proces. 
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3.3.7. Aplikimet  në lëngjet e frutave  dhe pijeve jo alkoolike.  

Bashkimi Evropian, shtimin e Velcorinit e ka lejuar në verërat , lëngje frutash dhe pijet jo 

alkoolike (Regulation EC No. 643/2006 ). Në vende të tjera, të tilla si Amerika, përdorimi 

i këtij konservuesi është lejuar edhe në pije të buta, pije freskuese, çajra të ndryshëm, 

salcë frutash, ujëra, pijet energjetike, kafe dhe pije të tjera me përjashtim të kakaos. Sipas 

LANXESS (Lanxess, 2008), Velcorini  lejon stabilizimin në të ftohtë të pije jo-alkoolike 

e freskuese, në një maksimum prej 250 mg / L (Codex Alimentarius.  2008)   

 

Fig .3.19.  Skema parimore teknologjike e mbushjes së shisheve të pijeve të buta 

nëpërmjet një  sistemi dozimi preciz të Velcorinit. 

 

Fig .3.20. Sistemi dozimit preciz te DMDK. 
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Prishja e pijeve të buta  gjatë kohës së ruajtjes është një rrezik i përhershëm. Përbërës të 

ndryshëm që i shtohen pijeve të tilla si lëngje, koncentrate,  sheqer, stabilizantë dhe 

shumë përbërës të tjerë sipas recepturave, janë shpesh burim  e lëndë ushqyese, e shumë 

mikroorganizmave të tilla si majatë, myqet dhe bakteret. Rezultati i këtij aktiviteti nuk 

është vetëm përkeqësimi i karakteristikave shqisore të pijeve, por gjithashtu mund të jetë, 

nën rrethana të caktuara, një rrezik për shëndetin e konsumatorëve.                           

Prodhuesit, kanë në dispozicion procese të ndryshme konservimi të  pijeve si pasterizimin 

në temperatura të larta, shtimin e konservantëve kimik klasik etj , por ka edhe një produkt 

të ri në treg që lejon sterilizimin në të ftohtë  që është Velcorini. Aplikimi i Velcorinit 

bëhet para mbushjes së shisheve të pijeve të buta nëpërmjet një  sistemi dozimi shume të 

sakte. Në Fig .3.19 po paraqesim skemën teknologjike të një impianti pijesh  ku paraqiten 

me ngjyra risqet dhe produkti normal pas trajtimit me Velcorin si dhe në veçanti skemën 

e dozimit  të tij në lëng para mbushjes. 

 

 

Fig .3.21. Histograma  e diapazoneve të sasisë së DMDK që përdoren për pije të 

ndryshme. 

 

Këto produkte të trajtuara me këtë teknologji të re dhe moderne paraqesin  një risk të ulët 

dhe  produktet ofrojnë  një numër  avantazhesh. Avantazhet e DMDK  janë: 

 Mund të përdoret në të gjitha pijet jo-alkoolike (sipas legjislacionit); 

 Zbërthehet plotësisht; 

 Nuk ndikojnë në vetitë organoshqisore të pijeve; 

 Ka një  spektër të gjerë të aktivitetit kundër mikroorganizmave që përmbahen në pije; 

 Pajtueshmëri me të gjitha materialet e paketimit (të tilla si qelqi, plastike, dhe 

materialeve të aluminit). 

 Madje edhe në doza shumë të ulëta, DMDC është efektive kundër mikroorganizmave 

më të zakonshme që prishin pijet. 
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3.4. Vitaminë C (Acidi askorbik) 

3.4.1. Historiku i Acid askorbik në shëndetin njerëzve 

Për asnjë vitaminë tjetër nuk është harxhuar aq shumë kohë  dhe nuk është ‘derdhur’ aq 

shumë bojë shkrimi  sa për vitaminën C (Acidin askorbik). Sepse skorbuti i shkaktuar 

nga mungesa e vitaminës C në ushqim ka qenë një nga sëmundjet më korrëse jetësh të 

njerëzimit . (Aleko Xoxa, 1980) 

Në vitet 1920 Drumondi propozoi që substanca antiskorbut të quhej vitamina C . Acidi  

askorbik u vecua për herë të parë në 1920-1930  në fillim në gjëndra mbiveshkore, lakër, 

portokall, limon dhe spec i kuq, në laboratorin e  Hopkinsit  në Kembrixh, më vonë u 

gjet në fruta të tjera dhe perime (Bauernfeind, 1982).  Sent Giorgi shkruante :  “Pasi 

arita te identifikoj substancën kimike që fshihej nën emrin Vitaminë C e ndjeva veten 

moralisht të detyruar që ta veçoja në sasi të mëdha . Që një loje e rastit që në atë kohë 

unë ndodhesha  pikërisht në Szeged që është qendra e krahinës hungareze të 

specializuar në prodhimin e piperkës së kuqe . Ndodhi që kjo bimë ishte e vetmja ndër 

bimët e kultivuara që jep acid  askorbik në sasi të mëdha . Kështu munda të fitoj disa 

kilogramë vitaminë C  të kristalizuar  të cilën e shpërndava në të gjithë botën”. 

Së bashku me vitaminën C shkencëtarët murrën dhe emrin që i kishte vëne asaj Sent 

Giorgi  Acidi  askorbik  emër që mban kujtimin e skorbutit të tmerrshëm. (Aleko Xoxa, 

1980)  

3.4.2. Kimia struktura efektet dietetike të Acid askorbik 

Termi vitaminë C  (E300) i referohet si acidit askorbik dhe acidit dehidroaskorbik 

(DHA), është një lëndë ushqyese e domosdoshme për njerëzit dhe disa lloje të caktuara 

kafshësh që nuk kanë aftësinë për ta biosinteitizuar atë. (Dietary Reference Intakes, 

2000) Askorbik kryen funksione të shumta fiziologjike ne trupin e njeriut. Acidi 

Askorbik mbështet absorbimin e hekurit dhe formimin e kolagjenit. 

 

Fig .3.22 Acidi L. Askorbik                            Fig .3.23.  Acidi.dehidroaskorbik(DHA) 

Acidi askorbik është i tretshëm në ujë, dhe është konstatuar në pjesën ujore të frutave, 

sot ai sintetizohet. Kripërat e acidit askorbik (E300) janë askorbat natriumi (E301) 

askorbat kalciumi (E302) dhe përdoren  në industrinë ushqimore të pijeve jo alkoolike  

duke parandaluar oksidimin e produkteve që ato përmbajnë. 
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Tabela.3.16.  Treguesit fizikë dhe kimikë të acid askorbik. 

Vetitë 

 

Acid Askorbik 

Emërtimi Acidum ascorbinicum 

Emërtimi simbolik tjetër Vitamina C,  (E 300) 

Formula molekulare C6H8O6 

Masa molekulare 176,12 g mol 
-1

 

(pKa)  ne 25 °C 4.10 (para),  11.6 (dyta) 

Pika e shkrirjes  190-192 °C 

Dendësia në 20°Cg/cm
3 1.65 g/cm

3
 

Tretshmëria në ujë 330 g/L 

 

Acidi askorbik funksionon fiziologjikisht si një antioksidant i tretshëm  në ujë për shkak 

të energjisë së lartë të reduktimit. Të dhënat për funksionet jetësore antioksidante të 

askorbateve përfshijnë, shkatërrimin e agjentëve oxidantë gjatë aktivizimit të 

leukociteve, të mushkërive dhe mukozave të stomakut dhe zvogëlon lipoidet e 

peroxiduar. Për shkak se pirja e duhanit e rrit stresin oksidativ kërkesat për Acidi 

askorbik nga duhanpirësit është rritur 35 mg / dite. (Dietary Reference Intakes 2000) 

Acidi askorbik rrit thithjen e hekurit nga organizmi dhe është pjesë e trajtimeve kundër 

kancerit e shumë e shumë funksione të tjera.  

Dieta mesatare me përmbajtie të acidit askorbik e rekomanduar për kategoritë, moshat 

dhe gjinitë paraqitet në tabelën 3.17. ( DRI Vitamin C 2000)( FAO/WHO 2001) 

 

Tabela.3.17.  Dieta mesatare me përmbajte të acidit askorbik. 

Kategoria e personave 
Dieta e rekomanduar 

(mg)/ditë 

Femije 1–3 vjec. 15 

Femije 4–8 vjec. 25 

Femije 9–13 vjec. 45 

Djem14–18 vjec. 75 

vajza 14–18 vjec. 65 

Burra 19≤ vjec. 90 

Gra 19≤ vjec. 75 

Burra duhanpires 125 

Gra duhanpirese 110 

Gra shtatzana18≥ vjec. 80 

Gra shtatzana 19≤ vjec. 85 

Gra me femije ne gji 

19≤vjec. 

120 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_formula
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


64 
 

 

Sigurimi i Acidit askorbik në dietat bashkëkohore bëhet nëpërmjet frutave dhe perimeve. 

Në përgjithësi, frutat priren të jenë burimet më të mira ushqimore të Acidit askorbik dhe 

përbejnë burimin kryesor me më shumë se 90% të vitaminës C në dietat e njeriut. 

(Seung K. L., Kader A. A., 2000) Sidomos burime të pasura të Acidi askorbik janë 

luleshtrydhet (60 mg/100 g), dhe agrumet( 30-50 mg/100 g). Jo të gjithë frutat 

përmbajnë nivele të tilla, psh  mollët, dardhat, kumbullat  përmbajnë  vetëm një sasi 

shumë modeste të vitaminë C (3-6 mg/100 g). Një nga kontribuesit kryesorë për konsum 

të përditshëm të Acidi askorbik janë lëngjet e frutave (21% e totalit). (Pilar M.C.,Jozef 

B., 2008) 

 

3.4.3.Mekanizmi i veprimit 

Megjithëse Acidi askorbik nuk konsiderohet normalisht të jetë bakteriostatik, në 

tretësirat ujore në përqendrime të larta, ka aktivitetit të kufizuar antimicrobial 

(Bauernfeind, J.C., 1982).  Acidi Askorbik nuk ka të njëjtin lloj vetie antimicrobiale që 

kanë acide të tjera organike. Ai përgjithësisht pengon rrijen e mikrobeve për shkak të 

aftësisë së tij izoluese apo aftësinë për uljen e oksigjenit në dispozicion (Bauernfeind, 

J.C., 1982). Acid Askorbik është në gjendje të pastroj oksigjenin jashtë solucionit  në një 

raport prej 3,4-3,6 mg/cm
2
 në ajrin mbi sipërfaqe. Funksionet e Acidit askorbik si një 

antioksidant konsiston në konsumin e sasisë së oksigjenit dhe  mbrojtjen e lidhjeve 

dyfishe. (Bauernfeind, J.C., 1982). 

 

 

 

Fig .3.24 Mekanizmi i oksidimit të acidit askorbik. 

Pasterizimi zvogëlon ndjeshëm Acidin askorbik në lëng. Qëndrueshmeria e  Acidit 

askorbik gjatë ngrohjes është më e mirë, sidomos në pH të ulët. Acid askorbik është 

edhe më i qëndrueshëm në pH 3-4,5 në krahasim me pH 6,0-7,0 (Furia, T.E. 1986; 

Nobile S.etj., 1981) . Ekspozimi në dritë i pijeve në shishe transparente shkakton humbje 

deri 35% të Acidit askorbik në 3 muaj qëndrimi në temperaturën e dhomës. (Furia, T.E., 

1986). 

3.4.4.Acidi askorbik në fruta, në lëngjet e frutave dhe pijeve jo 

alkoolike. 

Acidi askorbik duke qenë se është substance e tretshme në ujë, në përgjithësi gjendet  në 

pjesën ujore të frutave,ndërsa tek mollët acidit askorbik gjendet më shumë në pjesën e  

lëkurës  në krahasim me tulin. (Nobile S.etj., 1981) 
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Acidi Askorbik në përgjithësi futet si përbërës  vitaminoz për ushqime të ndryshme, por 

gjithashtu shtohet edhe si një konservues, si një antioksidant, si një acidifikues. Studimet 

toksikologjike tregojnë se 4 g / ditë mund të konsumohen në mënyrë të sigurtë nga 

njerëzit. (Bauernfeind, J.C. 1982). 

Kur përdoret vetëm, acid Askorbik kemi vetëm nje aktivitet te dobët frenues të 

mikrobeve të shumta me përjashtim të Psuedomonas dhe Enterobacteriacae (Giannuzzi 

L., 1993) 

Acidi askorbik  shtohet përgjithësish në shumë ushqime e veçanërisht në lëngjet e 

frutave. Në tabelën 3.18. po paraqesim  përmbajtjen e Acidit  askorbik ne  disa fruta  

(Stešková A,2006) 

 

Tabela .3.18.   Përmbajtja e Acidit  askorbik në  disa frutae perime. 

Nr Fruta e perime Acidi  askorbik mg/100 g të frutave 

1 Kivi 90 

2 Limon 40 

3 portokall 50 

4 Luleshtrydhe 60 

5 Grejjfrut 30 

6 Mandarin 30 

7 Kajsi 10 

8 Pjeshkë 10 

9 Qershi 7 

10 Rrush 10 

11 Karotë 9 

12 Mollë  6 

13 Dardhë  4 

 

3.5. Kafeina  

3.5.1.Historiku i kafeinës 

Në sugjerimin e Johann Wolfgang von Goethe,  farmacistët dhe kimistë ekzaminua 

kokrat e  kafesë në mënyrë që të gjejnë substancën aktive në kafe. Në 

vitin1819,  kimisti gjerman Friedlib Ferdinand Runge për herë të pare izoloi kafeinë 

relativisht të pastër nga kokrat e kafese, ai e quajti atë "Kaffebase" . Në vitin 1832 nga 

Kristof Henrich Pfaff dhe Justus Von Liebig  u bë e mundur përcaktimi i formulës 

molekulare C 8 H 10 N 4 O 2 te saj. Formula e strukturës apo e konstitucionit u përcaktua 

në vitin 1875 nga Ludwig dhe është 1,3,7-trimetil xanthina. Emri i vjen nga latinishtja 

Coffeinum,.Në vitin 1895 u konfirmua sinteza e parë kafeinës  Deri në këto momente 

http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


66 
 

kafeina perftohej totalisht nga  lëndë e parë bimore, nga mbeturinat bimore të prodhimit 

të çajit  farat e kafesë etj(Haxhimihali Dh.,Fjalori i Kimise,  1984).Mekanizmi i veprimit 

deri në Shekullin 20 nuk ishte hulumtuar me sukses. Kafeina ka një përdorim të gjerë, ajo 

sot konsumohet gjerësisht nga njerëzit në përbërje të shumë ushqimeve. Kafeina është 

konsideruar si substancë psikoaktive e përdorur më shumë në botë (Lovett, 2005). 

3.5.2. Kimia e kafeinës   

Kafeina nga pikëpamja kimike është një  alkaloid i grupit të ksanthinës Ajo futet 

në substancat psikotrope dhe është një stimulues natyral sistemi nervor qendror. Në 

formën e pastër, është pluhur kristaltë i bardhë, pa erë, me një shije të hidhur. Struktura e 

kafeinës përbëhet nga një unazë të dyfishtë Kjo në thelb korrespondon me unazë të 

dyfishtë të strukturës bazë të purinës. Ai përbëhet nga dy unaza, një 6 dhe një 5-këndëshe 

secila prej të cilave përmban dy atome të azotit.  (Preedy R.V. 2012;Troja P.2008)                                             

Tabela. 3.19. Treguesit  fizikë dhe kimikë të kafeinës. 

 

Vetitë 

 

Kafeinë 

Emërtimi Coffeinum,. 

Emërtimi  sistematik  

( IUPAC) dhe ai i 

zakonshëm 

Dihydro-3,7-trimethyl-1,3,7-1H-purina-dione-2,6 ( IUPAC) 

Trimetil-1,3,7-ksanthine 

Metilteobromina 

Metilteofilina 

Teine 

Formula molekulare C 8 H 10 N 4 O 2    

Masa molekulare 194,19 g ·/mol   

Pika e shkrirjes  236
O
C  (Sublimon178 ° C)  

Pika e vlimit Zberthehet 

Dendësia në 20°Cg/cm
3 1.23 g /cm 

3 
 

Tretshmëria në ujë    (20 g · l 
-1

 në 20 ° C. ) 

 

Kafeina është një emër me marrëveshje që u dha për shkak të pranisë së substancave në 

kafe, por kjo nuk thotë asgjë në lidhje me përbërjen kimike. Formula e strukturës është 

paraqitur në figurën 3.25.     

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_formula
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  a      b            

Figura 3.25 a-Formula e strukturës dhe b-Format rezonante të kafeinës. 

Kafeina për shkak të polarizimit të saj të moderuar është pak e tretshme në ujë. 

Tretshmëria e kafeinës  në ujë të ftohtë e të ngrohtë  dhe në disa tretësa organike është 

paraqitur në tabelën 3.19 . 

Tabela. 3.19. Tretshmëria e kafeinës  në ujë e në disa tretësa organike. 

Tretshmëria e kafeinës. 

 

Në temperaturën normale të ujit 21.74 g / l 

Uji në 80 ° C 181,82 g / l 

Etanol në temperaturën normale 15,15 g / l 

Etanol në 60 ° C. 45,45 g / l 

Aceton 20,00 g / l 

Kloroform 181,82 g / l 

 

3.5.3. Impakti ë shëndet 

Kafeina pasi kalon në traktin gastro-intestinal e tejkalon lehtësisht barrierën hemato-

encefalike në 45 minutat e para pas gëlltitjes, e shpërndahet në të gjithë lëngjet e trupit. 

Ajo është e njohur për të vepruar kryesisht duke  bllokuar  receptorët e adenozinës në tru. 

Ky veprim antagonist i efektit suppressive i adenozinës mbi veprimtarinë nervore 

rezulton në stimulim (Nehlig, Daval, dhe Debry, 1992; Fisone, Borgkvist, Usiello, 2004). 

Efekti megjithatë është i përkohshëm sepse ajo është nga inhibimi konkurrues e cila 

zvogëlohet me zvogëlimit e koncentrimit të kafeinës. 

 

Figura 3.26. Struktura e kafeinës dhe adenozinës. 
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Kafeina ka edhe efekte të tjera të cilat mund të jenë të palidhura me adenozinë dhe disa u 

atribuohen metabolitëve: paraksantinë, teobrominë dhe teofilinë. 

Këto efekte përfshijnë rritjen e presionit të gjakut, rritjen e diurezes, sheqerit në gjak, 

rritjen e aciditetit të stomakut dhe sekretimit pepsinës, nivele të rritura plazmatike të 

acideve yndyrore, kortizonit dhe epinefrinës, presionin intraokular i ngritur dhe humbjen 

e kalciumit që çon në dobësimin e eshtrave. (Klang, Wang dhe Meoni., 2002; 

Higginbotham et al, 1989)  

Metabolizimi  

Kafeina metabolizohet në mëlçi nga sistemi enzimë oksidaze-citoxrom  ku ajo është 

konvertuar në tre dimetilksantine, sic i përmendëm më sipër, të cilat ndihmojnë për të 

rritur efektin e kafeinës fig3.27  : 

- Paraksantinë (84%): stimulon lipolizen dhe të çon në një përqendrim më të madh të 

glicerines  dhe acideve yndyrore   në gjakun e muskujve . 

- Teobrominë (12%): është një vazodiletator  që rrit sasinë e oksigjenit  dhe ushqyesve të 

trurit  dhe muskujve përfshirë e bronket. Teobrominë është edhe alkaloid kryesor në 

kakaos.  

- Teofilinë (4%): Së bashku me adrenalinën kontribuon në rritje të ritmit të zemrës , 

rritjen e presionit të gjakut stimulimin në qendrën e frymëmarrjes së sistemit nervor 

qëndror.  Të tre metabolitët u  nënshtrohen fazave të mëtejshme metabolike duke u 

sekretuar në urinë. (Safranow, K. and Machoy, Z., 2005). 

 

Figura 3.27. Metabolizimi i kafeinës. 
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Kafeina mund të nxisë  zhvillimin e sëmundjeve të caktuara apo përkeqësojë ekzistueset, 

prandaj kafeina nuk mund të përdoret nga të gjithë njerëzit njëlloj. Kështu, kategori të 

caktuara të njerëzve duhet  të evitojnë, ose ta kufizojnë marjen e kafeinës nëpërmjet 

ushqimeve e pijeve që e përmbajnë atë. Këtu përfshihen gratë shtatzëna dhe njerëzit që 

vuajnë nga hipertensioni apo sëmundjet e tjera kardiovaskulare, diabeti, glaukoma, 

pagjumësi, etj. Për këta njerëz, kafeina mund të jetë me rreziqe shëndetësore. 

Maria normale e kafeinës nga njerëzit normale mund të konsiderohet ≤ 400 mg 

(ekuivalent me 6 mg/kg/ditë për një person 65 kg) dhe nuk është  e lidhur me ndonjë 

efekt negativ (Nawrot, P. etj., 2003). Megjithatë, duhet të bëhet kujdes në lidhje me 

sasinë e kafeinës që ne konsumojmë me produkte të ndryshme në ditë. Kafeina ka një 

histori të gjatë në përdorim sidomos me produktet natyrore qe përmbajnë atë  dhe dëshmi 

të shumta shkencore vërtetojnë se  kur konsumohet e moderuar  (300-400 mg / ditë / 

rritur) nuk ka efekte anësore  (Heckman, M. A.,etj., 2010). Gjithashtu, përmbajtja kafeina 

e pijeve energjetike mund të ndryshojnë në masë të madhe. Në 250 ml pije energjike 

mund të ketë 50-160 mg kafeinë (dmth 20-66 mg/100 ml). Relativisht, një filxhan 

kafe250 ml ka rreth 100 mg kafeinë (IFICF, 2009). 

Konsumimi i sasive të mëdha të kafeinës të çon në gjendjen e njohur si kafeinizëm, kur  

bëhet fjalë për  konsum më shumë se 400 mg në ditë. Kafeinizmi zakonisht kombinon 

varësisë kafeinës me një spektër të gjerë të efekteve të pakëndshme fizike dhe mendore të 

tilla si, nervozizëm, problem nervore pagjumësi  dhimbje koke  dhe probleme të zemrës 

pas përdorimit të kafeinës. 

Mbidozë e kafeinës mund të shkaktojë simptoma të cilat janë të krahasueshme me ato të 

drogave të tjera deri në halucinacione psikoza depresion etj. 

Rezultatet ekstreme mbidozë në vdekje varen nga ndjeshmëria individuale, por është 

vlerësuar të jetë rreth 150-200 mg / kg të peshës trupore.( Noever, D. A. et al 1995) 

 

 

3.5.4. Aplikimet e kafeines ne pijet jo alkolike.  

Kafeina është një komponent përbërës  natyral apo i shtuar i produkteve të tilla si çaj, 

kafe, cola, guarana, pije energjitike, dhe (në sasi të vogël) ne kakao etj   

Pijet  energjike janë lloj pijesh të buta jo alkoolike  që përmbajnë stimulues mendor ose 

fizik, kryesisht kafeinë. Ato mund të jenë të gazuara ose jo, dhe në përgjithësi përmbajnë 

sasi të mëdha të kafeinës dhe të stimuluesve të tjerë. Gjithashtu përmbajnë,  sheqer 

konservantë, ekstrakte bimore etj. 

Produktet me përmbajtje kafeinë natyrore:( Werner B.,2007:) 

 Një filxhan kafe (150 ml e 4 g fasule kafeje) përmban rreth 40 deri 120 mg.  

 Një filxhan kafe ekspres (30 ml), rreth 40 mg kafeinë. 

 Një filxhan i çajit të zi, në varësi të përgatitjes mund të përmbajë deri në 50 mg, 

zakonisht një filxhan çaj ka 1g gjethe çaji. Në 100 g gjethe çaji të thata përmbahen më 

shumë kafeinë se sa në të njëjtën sasi kafe e pjekur. 

 Kakaoja përmban rreth 6 mg kafeinë për gotë.  
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Produktet me përmbajtje kafeinë të shtuar : 

Produktet e mëposhtme përmbajnë zakonisht kafeinë të prodhuar në mënyrë sintetike, por 

edhe kafeinë natyrale. 

 Pijet  energjike  të tilla si "Red bull " përmbajnë (rreth 32 mg/100 ml), si dhe shumë 

pije të tjera me emërtime nga më të ndryshmet  dhe përmbajte sasie kafeine të ndryshme .  

 Cola (pije me kafeinë natyrale nga arra cola ) "Coca cola" dhe "Pepsi Cola": 10 

mg/100 ml etj. 

 Shumica e prodhuesve të pijeve nuk specifikojë në etiketën e tyre sasinë e kafeinës që ka 

produkti i tyre. Prandaj ekziston nevoja për një analizë të produkteve të ndryshme për 

përmbajtjen e kafeinës në mënyrë që njerëzit mund të bëjnë zgjedhjen e duhur të pijes që 

duhet të marin. 
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PJESA EKSPERIMENTALE 

KAPITULLI   IV 

4.Eksperimenti 1: Monitorimi i vetive fiziko–kimike dhe mikrobio-

logjike, të vitaminës C dhe metanolit që përmbahet në frutat e 

prodhuara në rajonin e Korçës 

4.1. Objekti dhe qëllimi i eksperimentit. 

Studimet e kryera në botë kanë zbuluar një gamë të gjerë  vlerash ushqyese që kanë frutat 

dhe që i bëjnë ato  pjesë të rëndësishme të një dietë ushqimore. Studimet e fundit tregojnë 

se antioksidantët janë të shumtë në lëng e frutave dhe ndikojnë direkt në përmirësimin e 

funksionit jetësor. Shumë studime dietologjike nga më të ndryshmet  i japin frutave  

shumë atribute shëndetësore. 

Disa nga përbërësit kryesore të tillë  janë: Uji që është një ndër përbërësit më të bollshëm, 

karbohidratet (fruktozë, glukozë etj), proteina dhe lipide në përmbajtje të limituar, fibrat 

dhe acidet organike të cilat ndihmojnë në thithjen e kalciumit të hekurit e të magnezit, 

pektinat, substancat fitocide që shërbejnë si substanca antibakteriale, pigmente, 

karrotenoide, asteroide, eteret të cilat i japin aromën e saj karakteristike etj.( Troja 

R.,2005.) 

Së pari studimit të vlerësimit të cilësisë dhe sigurisë së lëngjeve te frutave , të prodhuar  

në zonën  e Korçës, duhet  ti paraprijë studimi i lëndëve të para që janë dy varietetet e 

mollëve granismith dhe starking dhe tre varietetet e qershive belicë, napolon dhe buliat. 

Treguesit kryesorë që janë objekt i studimit tonë për keto lëndë të para për prodhimin e 

lëngjeve të frutave janë :  

Lënda e thatë që është e lidhur direkt me përmbajtjen e mono dhe disakarideve, si dhe 

përmbajtjen e karbohidrateve totale në to. 

Aciditeti dhe pH i cili janë tregues shumë të rëndësishëm që ka lidhje me ruajtjen  e 

lëngjeve të frutave si dhe me përdorimin e shtesave konservuese kimike që përdoren në 

këto raste, që ka të lidhje të ngushtë me mekanizmin ruajtës të tyre.  

Përmbajtja në vitaminë C e frutave të prodhuara në rajonin e Korçës që është një tregues 

i rëndësishëm në cilësinë e lëngjeve që do të prodhohen nga këto fruta. Ky tregues është 

një tregues i brishtë dhe  që ndryshon me kohën, me mënyrën e ruajtjes, me temperaturën 

e ruajtjes prandaj në studimin tonë do ti kushtohet një vëmendje e veçantë. 

Termi vitaminë C i referohet kryesisht Acidit askorbik dhe Acidit dehidroaskorbik 

(DHA). Kjo lëndë ushqyese është e domosdoshme për njerëzit dhe disa lloje të caktuara 

kafshësh që nuk kanë aftësinë për ta biosinteitizuar atë (Dietary Reference Intakes, 2000). 

Sigurimi i  vitaminës C në dietat bashkëkohore bëhet veçanerisht nëpërmjet frutave dhe 

perimeve. Në përgjithësi, frutat priren të jenë burimet më të mira ushqimore të vitaminës 

C dhe perbejne burimin kryesor me më shumë se 90% të vitaminës C në dietat e njeriut 

(Seung K. L., Kader A. A., 2000). Burime të pasura të vitaminës C janë luleshtrydhet (60 

mg/100 g), dhe agrumet( 30-50 mg/100 g). Jo të gjithë frutat përmbajnë nivele të tilla, për 

shembull  mollët, dardhat, kumbullat  përmbajnë vetëm një burim shumë modest të 

vitaminës C(3-5 mg/100 g). Një nga kontribuesit kryesorë për konsum të përditshëm të 
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vitaminës C janë lëngjet e frutave që përbëjnë deri në 21% të totalit te dietës ( Pilar 

M.C.,Jozef B., 2008). 

Numri i formolit një tjetër indeks interesant që reflekton kryesisht sasinë e aminoacideve 

te tretura ne lëngun e mollës .  

Një tregues të veçantë që do të studiojmë në këtë punim është dhe përmbajtja e metanolit 

natyror në këto fruta  tregues i cili do te lidhet ngushte me një metode ruajtje te  lëngjeve 

te frutave. Në eksperimentin tonë ne do të zgjerohemi  me tepër, krahas treguesve të 

mësipërm, do të përcaktojmë edhe përmbajtjen e metanol në lëngjet e frutave të 

prodhuara në rajonin e Korçës. 

Për studimin e këtyre lëngjeve është zgjedhur monitorimi i  metanolit tek frutat që 

prodhohen në rajonin e Korçës të tilla si mollë e qershi si dhe në lëngjet  frutave të 

prodhuara në këtë rajon 

Metanoli është një alkool që ka një toksicitet të lartë tek njerëzit, dozat nga 0.1 g metanol 

për kg të peshës trupore janë të rrezikshme, rreth 1 g për  1 kg  peshë, 

kërcënuese për jetën. Një person i shëndetshëm  metabolizon 1500 mg 

metanol/orë pa asnjë problem fiziologjik (Garcia Hector D., 2008).  

Metanoli ndodhet natyrshëm në fruta dhe perimet (World Health 

Organization, 1997). siç tregohet dhe ne figurën 4.1. Metanoli është i pranishëm edhe kur 

frutat dhe perimet janë të trajtuara  fizikisht për konsum me metoda që përfshijnë, prerje 

në feta, pure dhe lëng i shtrydhur (Anthon GE and Barrett D.M .,2010).   

 

Fig.4. 1 . Përmbajtja  e metanolit natyror në lënugun e frutave të fresketa 

 

Sasia e metanolit të lirë në të gjitha këto raste është rezultat i hidrolizës së estereve 

metilike të pektinave që janë komponente kryesore e mureve të qelizave bimore. (Anthon 

G.E. and Barrett D.M.,2010; Lund E.D. etj.,1981)  Pektinat do të çlirojë metanol kur 

muret e qelizave bimore çahen, siç mund të ndodhë përmes proceseve fizike të përgatitjes 

së ushqimit. Metanoli konstatohet edhe kur pektina është prekur nga mikroorganizmat në 
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aparatin e tretjes, pasi frutat ose perimet janë ngrënë (Lindinger W. etj., 1997). Është 

gjetur se mollët përmbajnë përafërsisht 1% pektinë, dhe se konsumimi i një kilogram 

mollë zakonisht rezulton në lirimin e 0.5 g  metanol në trupin  e njeriut (Lund E.D., 

etj.,1981), sepse eteret metilike të pektinave të frutave dhe perimeve do të zbërthehen për 

të prodhuar metanol gjatë përgatitjes së ushqimit apo gjatë tretjes në organizëm 

(California  E.P.A.,2012). 

Tab.4.1. Përmbajtja  e metanolit ne disa pije  (Garcia Hector D., 2008) 

Nr           Pije Perqëndrimi    mg/L 

1 Lëngje frutash të freskëta e të konservuara   Mesatarisht 140mg/L 

2 Pije te gazuara ~56 mg/L 

3 Birrë 6-27 mg/L 

4 Vere 96-329 mg/L 

5 Pije alolike të distiluara 15-220 mg/L 

 

4.2.Materiale dhe metoda 

 
Studimi "Monitorimi i metanolit në mollët, qershitë dhe lëngjet e frutave të prodhuara në 

rajonin e Korçës" u krye në Laboratorin e Agroushqimit  të Fakultetit të Bujqësisë  në 

Universitetin “Fan S. Noli” Korçë dhe në laboratorin e mikrobiologjisë të Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës. 

Mostrat nga plantacionet e mollëve  e qershive  në rajonin e Korçës  

Në këtë studim u përdor kampionatura e marë si më poshtë: Për studim u zgjodhën dy 

varietet e mollëve që sot në rajonin e Korçës përdoren për prodhimin e lëngut të mollës  

të cilat janë  granismith  dhe starking si dhe tri varietetet qershi Belicë, Napoleon e Buliat 

që kultivohen në rajonin e Korçës. Mostrat për këtë eksperiment u grumbulluan nga 

prodhimet e vitit 2011 për mollët dhe 2012 për qershitë. 

Mollët u grumbulluan ne pjekje teknike. Ato u përzgjodhën në mënyre të tillë që të 

përfaqësonin gjithë   rajonin e Korçës . Konkretisht u morën në sasi të barabarta  në katër 

zona ekstreme të fushës së Korçës dhe Devollit. Gjithashtu sasia e mollëve për 

eksperiment u morr në çdo zonë në 5-10 parcela të ndryshe, të gjitha këto të fundit u 

depozituan në frigoriferin e komunës Mollaj.  Këto zona janë dhe burimet e furnizimit të  

stabilimentit të lëngut të mollës. Sasia e mollëve të mara për eksperimentim ishte e 

barabartë  për të dy varietetet. Mollët e mara për eksperimentim  u përzierë  në mënyrë 

uniforme  dhe mendojmë se në këtë mënyrë përfaqësojnë një mostër mesatare të rajonit të 

Korçës për  këto dy varietete. Sasia e mostrës për eksperimentim  u konkludua në 100 kg 

mollë 

Qershitë e tri varieteteve Belicë, Napoleon e Buliat u grumbulluan vetëm  nga komuna 

Mollaj që është dhe prodhuesi kryesor  në rajon. Ato nuk u çuan në frigorifer  pasi u 

përdorën për studim të porsa vjela dhe të pjekura. 

Gjysma e mollëve të grumbulluara për studim u ruajt në frigoriferin e komunës Mollaj në 

kushte  e ruajtjes së thjeshtë në temperaturën 2-5
o
C. Ruajtja u bë për një periudhë kohe 

prej gjashtë muajsh. 

Varieteti  golden delicioz  nuk përdoret në këto stabilimente për prodhimin e lëngu të 

mollës kështu që ne nuk e morëm në studim. 
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Përgatitja e Mostrave dhe analiza e tyre 

Mostrat e marra u trajtuan si me poshtë: U mor një mostër prej  100gr fruta nga mostra 

fillestare e e copëtuar dhe mesatarizuar. Kjo sasi u gri në grirëse së bashku me 50ml ujë 

të distiluar. Pas grirjes, kullohet me napë duke e shpëlarë  me pak porcione prej 10 ml ujë 

të distiluar  dhe më pas çohet ne vëllimin përfundimtar 100ml në balon të taruar. 

Për përcaktimin e metanolit mostrat prej 100 ml u distiluan ne distilator automatik me 

avuj uji dhe u mor një sasi e njëjtë distilat sa mostra fillestare. Në këtë mënyrë ruhet 

koncentrimi fillestar i metanolit në lëng. 

Për analizat mikrobiologjike frutat shpëlahen me ujë për largimin e pjesëve të huaja 

mekanike ose fshihen me peshqir të pastër. Indi i shëndoshë i frutave është steril, prandaj 

analiza duhet të bëhet vetëm në pjesën e dëmtuar. Vendi i caktuar për analizë pastrohet 

mirë me një tampon të njomur me alkool. Pastaj me anën e një skalpeli steril pritet një 

pjesë e indit dhe me anzë sterile meret material nga kufiri midis pjesës së vrarë dhe pjesës 

së padëmtuar. Materiali përhapet në një pikë uji që është hedhur mbi një xham 

objektmbajtës steril, mbulohet me xham mbulues dhe vëzhgohet në mikroskop. Në 

qoftëse materiali është i lëngët atëherë nuk është e nevojshme të hidhet ujë në lëng. Për të 

veçuar mikroorganizmat  që shkaktojnë sëmundje pritet nga pjesa e vrarë një copë frut 

dhe shtypet në havan. Pastaj nga masa e bluar merret një pikë dhe hidhet mbi një pjatë 

petri me teren MPA të ngurtësuar. Për grumbullimin e kulturave hidhet një copë e vogël e 

indit të vrarë ose një apo  dy anza lëngu indor në një provëz me MP. Pjatat e petrit 

vendosen 2-3 ditë në termostat në temperature 22-25 gradë celsius. Meret nga provëza një 

anzë suspension mikrobik dhe kultivohet me metodën e mbjelljes në pjata petri me teren 

MPA. Pjatat vendosen përsëri në termostat dhe pas inkubimit bëhet veçimi i mikroflorës 

në kultura të pastra. Në kulturat e pastra përcaktohen karakteristikat kulturore e 

morfologjike  si dhe grupet , gjinitë e bëhet identifikimi i tyre deri në specie. Përgatiten 

preparate nga secili grup të cilat vëzhgohen në mikroskop për të përcaktuar bakteret 

cilindrike me spore, koke, kërpudhat etj. Frutat e padëmtuara lahen me ujë të zakonshëm 

dhe pastaj me ujë steril. Me anën e një skalpeli priten frutat. Në një kristalizator hidhet 

pak uje steril , ku vendosen dy shufra qelqi të shpëlara me ujë dhe të përcëlluara. Mbi 

shufrat e qelqit vendosen frutat me anën e një skalpeli ose një thike sterile  bëhen në 

sipërfaqen e prerë të hapur të frutit, gërvishtje për së gjati mjaft të thella në të cilat hidhen  

me ansën bakterologjike kultura të pastra për analizë. Kristalizatori mbyllet me kapak dhe 

vendoset për disa ditë në termostat në temperaturën 28-30 gradë . 

 

Fig.4.2. Përgatitja e mostrës ; distilimi automatik;spektrofotometri 
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Metodikat e analizave  kimike 

 Përcaktimi i acidit askorbik  u krye duke përdorur me përpikmëri procedurat  e metodës 

standarte analitike  me diklor 2,6  indofenol (FAO, 1991) 

 Si metodë për përcaktimin e metanolit u përdor metoda spektrofotometrike ku metanoli 

oksidohet deri në aldehid formik dhe më pas ky i fundit përcaktohet në mënyrë sasiore   

me formimin e një kompleksi ngjyrë violet nga bashkëveprimi me acid kromotropik. 

Përcaktimi u krye në  spektrofotometër në gjatësinë 575 nm  (OIV-MA-AS312-03BR, 2009)   

 Percaktimi i aciditetit total  te titrueshëm u krye duke përdorur me përpikmëri procedurat  

e metodës standarte analitike( AOAC  Official method.,1980) 

 Përcaktimi sheqernave reduktuese (%)u krye duke përdorur me përpikmëri procedurat  e 

metodës standarte analitike lane Eynon ,metodë (AOAC, 1984). 

 Përcaktimi i lëndës së thatë u krye me refraktometrin e tavolinës ABBE në temperaturën 

20
o 
C. 

 Metoda e përdorur për përcaktimin analitik të karbohidrateve totale  është metoda me 

Fenol e Acid sulfurik për karbohidratet totale prej S.S. Nielsen,( Nielsen S.S.,2010) 

metodë me spektrofotometër për përcaktimin e karbohidrateve totale  në spektrofotometer  

në gjatësinë e valës 490nm. Fillimisht u përgatit  një seri standartesh  nga një solucion 

standard 100mg/L glukozë. Me këtë  krijuam një lakore standarte në spektofotometer  

nga e cila rezultoi ekuacioni i vartësisë së koncentrimit me A- absorbancën: 

 C =92.0739xA+1.6343 dhe faktori i regresionit  = 0.996248 

 

 Metoda e përdorur për përcaktimet mikrobiologjike (Feng  P., etj.,2002) 

4.3 Rezultate dhe diskutime 

 

4.3.1. Për monitorimin i metanolit në mollët , qershitë dhe lëngjet e 

frutave të prodhuara në rajonin e Korçës 

 
Së pari u ndërtua lakorja e kalibrimit për metanolin sipas metodikes standarde (OIV-MA-

AS312-03BR, 2009).  

Në një seri balonash volumetrike të taruara 50 ml, vendosëm 1, 2.5, 5, 10, 15, 20, 25 mL 

respektivisht methanol, nga solucioni stok i përgatitur më parë me koncentrim 0,5 g/L, 

solucion në etanol 5%. Çohet në volum me solucion etanoli 5%. Këto solucione 

përmbajnë 10, 25, 50, 100, 150, 200 dhe 250 mg metanol për litër. Përcaktohet 

absorbanca e këtyre solucioneve në gjatësinë e valës 570 nm, të përshkruar sipas 

metodikës standarde. 

Grafiku i absorbancës të solucioneve standarde si funksion i koncentrimit rezultoi me një 

linearitet shumë të mirë për metanolin në diapazonin e përqendrimeve  të marra, dhe me 

një faktor regresionit të mire  (R
2 

= 0.998639). Ekuacioni që i përgjigjet kësaj lakoreje  

ishte: 

 

Konc. = 251.9124 A 
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Fig.4.3. Lakorja e Kalibrimit për metanolin 

 

Po me të njejten metodikë u përcaktua koncentrimi i metanolit, të shprehur në mg/L në 

distilatet e lenjgjeve nga grafiku i Absorbancës  dhe ekuacioni.  U kalkuluan përmbajtjet 

e metanolit të cilat ju nënshtruan përpunimit statistikor.  

Rezultatet e mesatarizuara, të përftuara prej analizave të përmbajtjes së metanolit 

paraqiten në tabelën 4.2 :  

Tabela .4.2.  Përmbajtja e metanolit në frutat e rajonit të Korçës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rezultatet e mesatarizuara, të përftuara prej analizave të përmbajtjes së metanolit 

paraqiten edhe në formë e histogramave në figurën 4.4.   
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A- Absorbanca 

Nr Loji i mostres se frutave Metanol 

mg/l 

1 Mollë grany smith e freskët 40 

2 Mollë starking  e freskët 35 

3 Mollë grany smith (6 muaj ne ruajtje) 233 

4 Mollë starking  (6 muaj  ne ruajtje ) 165 

5 Qershi Belicë  e freskët 234 

6 Qershi Napoleon  e freskët 141 

7 Qershi Buliat  e freskët 164 



77 
 

 
Fig.4.4. Histograma : Përmbajtja e metanolit në fruta( mollë e qershi) të  Rajonit 

Korce  në mg/L 

Sikurse shihet nga tabela 4.2. dhe Fig 4.4, frutat me kalimin e kohës gjate ruajtjes  

pësojnë një rritje të sasisë së metanolit. Kjo tregohet në mollët e ruajtura në frigoriferë. 

Rritja e metanolit vjen për shkak të veprimit të enzimës metilesterazë që shkakton 

hidrolizën enzimatike të metanolit nga substancat pektike (Anthon GE and Barrett 

D.M.,2010; Lund E.D. etj.,1981). Ndërkohë qershitë janë fruta delikate dhe  kanë nivele 

relativisht të larta  të sasisë së metanolit. Kjo shihet për të tria varietetet qershive Belicë, 

Napoleon e Buliat qe kultivohen në rajonin e Korçës. 

 

 
 

Fig.4 .5. Vartesia e përmbajtjes së metanolit në mollët gjatë ruajtjes 6 muaj në mg/L  

Në figurën 4.5 paraqitet edhe niveli i metanolit në mollë gjatë periudhës së ruajtjes. 

Sikurse shihet dhe nga figurat e mësipërme vihet re rritja e  përmbajtjes së metanolit në 

frutat e ruajtura me ftohje, konkretisht në të dy tipet e mollëve. Kjo do të thotë se nuk 

mund të bazohemi  në frutat e ruajtur gjatë në frigoriferë për  prodhim të lëngjeve të 

frutave.  
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Për sa i përket qershive zakonisht për prodhim lëngjesh nuk ruhen në frigoriferë dhe nuk 

u bënë objekt studimi   për ruajtje të gjatë në frigorifer. 

Si përfundim mund të themi  se në frutat e konservuara në frigorifer vihet re rritja e 

metanolit për shkak të veprimit të enzimës metilesterazë që shkakton hidrolizën 

enzimatike të metanolit nga substancat pektike, prandaj frutat për prodhimin e lëngjeve 

duhet të jenë sa më të freskëta, apo të përdoren teknologji të tjera që ruajnë  parametrat e 

frutit të freskët. 

 

4.3.2. Monitorimi i acidit askorbik (Vitamines C) në mollët , qeshitë dhe 

lëngjet e frutave të prodhuara në rajonin e Korçës 

Më poshtë po paraqesim sasitë mesatare të përmbajtjes së vitaminës C analizuar sipas 

metodikës standarte analitike  me diklor 2,6  indofenol (FAO, 1991) si dhe disa tregues  

të tjerë fiziko-kimikë . 

Në histogramën Fig. 4.6 janë paraqitur sasitë e vitaminës C në lëndët e para, qershi dhe 

mollë  që përdorin stabilimentet e lëngjeve të frutave të rajonit të Korçës. Në të dallohet 

qartë që sasitë e vitaminës C për frutat e freskëta te cilat janë normale ndërsa nivelet e 

vitaminës C për mollët e konservuara për 6 muaj në frigorifer vetëm me ulje të 

temperaturës (2-5
o
C)  janë shumë të ulëta  gati gjurmë. 

 

 

Fig.4.6. Histograma e permbajtjes së acidit ackorbik në mollë e qershi të rajonit të 

Korçës. mg/100 ml 

Sikurse shihet dhe nga figura 4.7. vihet re një ulje e ndjeshme e koncentrimit të acidit 

ackorbik (vitaminës C ) në frutat e konservuara vetëm me  ftohje për 6 muaj, konkretisht 

në të dy tipet e mollëve ulet sasia 83% deri 92% të sasisë fillestare. Kjo do të thotë se nuk 
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mund të bazohemi  në frutat e ruajtura gjatë në frigoriferë  vetëm me ulje të temperaturës,  

për  prodhimin e lëngjeve të frutave.  

Tabela .4.3.  Përmbajtja në vlera mesatare e acidit ackorbik (vitaminës C )në frutat 

e Rajonit të Korçës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.7. Vartesia e përmbajtjes së acidit ackorbik  në mollët të ruajtura 6 muaj në 

frigorifer. 

Teknologji të tjera për  ruajtjen e frutave në frigorifer duhen përdorur për shembull nga 

konsultimi me literaturën bashkëkohore rezulton se zvogëlimi i sasisë së vitaminës C 

gjatë ruajtjes në kushte  me atmosferë të kontrolluar për  rreth 7 muaj  është në një normë 

prej 10-20% (Stešková A., etj., 2006; Calu M.,etj., 2009). Për këto arsye firmave 

përkatëse ju janë bërë sugjerimet e duhura  që për frutat e konservuara në frigorifer vihet 

re ulje e ndjeshme e koncentrimit të vitaminës C, prandaj për prodhimin e lëngjeve frutat 

duhet të jenë sa më të freskëta,  me kohë ruajtje  minimale, apo të përdoren teknologji të 

tjera që ruajnë  parametrat e frutit te freskët . 

 

4.3.4. Treguesit fiziko kimike të mollëve dhe qershive të prodhuara në 

rajonin e Korçës 

Tabelat më poshtë japin rezultatet mesatare të përftuara sipas metodikave të 

lartpërmendur për disa tregues fiziko-kimikë të domosdoshëm për studimin tonë në 

vazhdim.  

0

1

2

3

4

5

Mollë grany smith Mollë starking

4.6 4.8 

0.78 
0.39 

Vit C mg/100 ml  e freskët 6 muaj në ruajtje

Nr Loji i mostrave të frutave Vit C,  

mg/100 ml lëng 

1 Mollë grany smith e freskët 4.6  

2 Mollë starking e  freskët 4.8  

3 Mollë grany smith (6 muaj konservim) 0.78 

4 Mollë starking  (6 muaj konservim) 0.39 

5 Qershi Belicë  e freskët 5.75 

6 Qershi Napoleon  e  freskët 3.082 

7 Qershi Buliat  e freskët 7.045 
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Tabela.4.4. Treguesit kimikë të mollëve dhe qershive si lëndë të para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura .4.8. Vartësia e pH të mollëve lëndë e parë granismith dhe starking të 

freskët dhe të ruajtur në frigorifer nga koha. 

Siç shihet  tabela 4.4. dhe figura 4.8 që jep vartësinë e pH  nga koha tregohet se  mollët e 

freskëta apo të ruajtura pak në frigorifer janë mjaft të përshtatshme për prodhimin e  

lëngut të mollës (pH  2.5 - 4) dhe plotësojnë mjaft mirë dhe parametrat e nevojshëm që 

nevojiten për: 

 Vlerat organoshqisore e shijen e nevojshme për lëngjet e mollës.   

 Vlerat e pH janë ato që duhen për të arritur mbrojtjen maksimale me aditivët kimike. 

Për sa i përket vlerave të pH në mollët e ruajtura gjatë në frigorifer përveç problemeve të 

tjera që përmendëm vërehet që këto vlera janë në caqet kritike për të arritur mbrojtjen 

maksimale me aditivët kimike. 

Në përgjithësi treguesit fiziko kimike të frutave të freskëta janë mjaft të përshtatshëm 

për  përdorimin e prodhimit të lëngjeve të frutave . 

 

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

Mollë grany

smith  fresket

Mollë starking

fresket

Mollë grany

smith (6 muaj

kons)

Mollë starking

(6 muaj kons)

3.6 
3.68 3.71 

4.18 pH 

pH

Lloji i mostrës se frutave Lënda e 

thatë 

Bx 

Karbohidrate

totale në lëng 

g/L 

Vit C,  

mg/100 ml 

pH Ac.Tot. % 

ac. malik 

Mollë grany smith  e 

freskët 

 13 114.3 4.6  3.6 0.4 

Mollë starking   e freskët  13 114.3 4.8  3.68 0.42 

Mollë grany smith 

 (6 muaj konservim) 

12.9 114.3 0.78 3.71 0.315 

Mollë starking  

(6 muaj konservim) 

12 103.6 0.39 4.18 0.18 

Qershi Belicë e freskët 22 214.8 5.75 4 0.603 

Qershi Napoleon e   

freskët 

15 136 3.082 3.75 0.663 

Qershi Buliat   e freskët 15.2 138.2 7.045 4 0.536 
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4.3.5. Prania e mikroorganizmave tek frutat e  mollëve të prodhuar në 

rajonin e Korçës 
Nga studimi mikrobiologjik i këtyre mollëve ka rezultuar se: 

Ka ngarkesë mikrobiale të  përgjithshme tek të dy llojet e mollëve, tek të 4 pjatat. Ka 

mikroorganizma epifite, dyshohet për Leuconostoc  mesenteroides. Maja shumë të 

zhvilluara, formon pseudomicel, me degëzime. Qeliza të mëdha, një pjesë ovale , një 

pjesë të stërgjata  me bulëzim monolateral ku bulëzat kanë tendencë të rriten  dhe 

zgjaten dhe të formojnë degëzime.  Nga vrojtimi  i kolonive të izoluara dhe të pastruara 

në teren PDA u arit në përfundimin që kulturat mbizotëruese në mollët Starking dhe ato 

Gran smith janë: Maja me këto karakteristika  morfologjike të kolonive ngjyrë bezhë  në 

qumësht me një zhvillim të madh, me anë  të kurbuara  dhe koloni  të ngritura në mesin 

e tyre. Vetëm në njërin rast është  vrojtuar një bashkëjetesë midis kulturave të izoluara të 

majave dhe baktereve me ngjyrë bezhe në rozë të zhvilluara, koloni të ngritura dhe të 

qullura. Fotot e mara nga mikroskopi dëshmojnë për këto veti, për karakteristikat 

morfologjike të zhvillimit të këtyre dy specieve. Bacile të vogla, formojnë spore bacile 

të vendosura në vargje dyshe.  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Fig.4.9. Maja të izoluara nga mikroflora epifite e mollëve për prodhim lëngjesh. 

Fig.4.10. Bashkëjetesa e  majave me bakteret.                                                                        

 

Fig.4.11. Pjatat e petrit me materialin në studim. 
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Lëngu i mollës u kontrollua për sa i përket ngarkesës së përgjithshme mikrobiale dhe 

ngarkesën me myqe pas 24 orësh dhe 7 ditësh, rezultoi me vlerat e paraqitura në tab. 4.5.  

Tabela.4.5. Rezultatet e ngarkesave mikrobiale tek molla pas 24 orësh dhe pas 7 

ditësh. 

     

                                Pas 24 orë                                                    Pas 7 ditësh 

 

Numri i përgjithshëm  i 

mikroorganizmave (mo) 

coloni/ml 

Myqe 

coloni/ml 

Numri i përgjithshëm  i 

mikroorganizmave (mo) 

coloni/ml 

Myqe 

coloni/ml 

Tereni PDA PCA 

PD

A 

PC

A PDA PCA PDA PCA 

Mollë 

Starking 0.06x10
3
 0.066x10

3
 0 0 0.06x10

3
 0.066x10

3
 0.005x10

3
 0.008x10

3
 

Mollë 

Starking 

pastër 0.036x10
3
 0.0314x10

3
 0 0 0.038x10

3
 0.036x10

3
 0 0.001x10

3
 

Mollë 

Gran 

smith 0.106x10
3
 0.154x10

3
 0 0 0.11x10

3
 0.156x10

3
 0.006x10

3
 0.003x10

3
 

Mollë 

Gransmit

h pastër 0.06x10
3
 0.06x10

3
 0 0 0.06x10

3
 0.054x10

3
 0.002x10

3
 0.001x10

3
 

 

Nga shqyrtimi i rezultateve të analizave mikrobiologjike të mollëve nxjerrim dhe një 

konkluzion tjetër të rëndësishëm  për procesin teknologjik që: frutat duhen ti nënshtrohen 

rigorozisht procesit të larjes pasi diferenca midis mollëve  të pa lara me të lara është e 

dukshme. 

Nga ana e teknologjisë së ruajtjes së lëngjeve të frutave natyrshëm ndihmohet ruajtja  kur 

numri i mikroorganizmave në lëndët e para është më i ulët. Proporcionalisht dhe sasia e  

konservantëve  që nevojiten për inaktivizimin e tyre është më e vogël. Pra në  frutat e lara 

mirë ritet koeficienti i sigurisë  për lëngjet që do të prodhohen me to . 

 

 

Fig.4.12.Ngarkesat e përgjithëshme të mikroorganizmave pas 24 orë inkubimi 
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Fig.4.13. Ngarkesat e përgjithëshme të mikroorganizmave pas 7 ditësh  inkubimi 

 

Fig.4.14.  Numri i myqeve tek mollët në eksperiment pas 7 ditësh 

4.4. Përfundime të eksperimentit 1 

Në frutat e konservuara në frigorifer vihet re rritja e sasisë së metanolit për shkak të 

veprimit të enzimës metilesterazë që shkakton hidrolizën enzimatike të metanolit nga 

pektina, prandaj frutat për prodhimin e lëngjeve duhet të jenë sa më të freskëta, apo te 

përdoren teknologji të tjera që ruajnë  parametrat e frutit të freskët. 

Në frutat e konservuara në frigorifer vihet re ulje e ndjeshme e koncentrimit të vitaminës 

C ,prandaj për prodhimin e lëngjeve të frutave ato duhet të jenë sa më të freskëta  me 

kohë ruajtje  minimale apo të përdoren teknologji të tjera që ruajnë  parametrat e frutit te 

freskët . 

Për sa i përket vlerave të pH në mollët e ruajtura për një kohë të gjatë në frigorifer përveç 

problemeve të tjera përmendim edhe faktin që vlerat e tij arrijnë limitet kritike për të 

arritur mbrojtjen maksimale me konservantet  kimike. 

Në përgjithësi treguesit fiziko kimike të frutave te freskëta  ishin mjaft të përshtatshëm 

për  përdorimin e prodhimit të lëngjeve të frutave . 

Frutat duhen ti nënshtrohen rigorozisht procesit të larjes efektive pasi diferenca midis 

mollëve të pa lara me ato të lara është e dukshme. Pra në frutat e lara mirë ritet 
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koeficienti i sigurisë  për lëngjet që do të prodhohen me to, ulet sasia e konservantëve dhe 

rritet efektiviteti mbrojtës i tyre. 

 

KAPITULLI   V 

5. Eksperimenti 2. Efekti i Pasterizimit dhe konservantëve  kimike në 

cilësinë  dhe afatin e qëndrueshmërisë së lëngjeve të frutave  të rajonit 

të Korçës të ruajtura me metoda të ndryshme konservimi. ( eksperi-

mentimi me lëng molle). 

5.1. Objekti dhe qëllimi i eksperimentit. 

 
Eksperimentimi i dytë  ka të bëjë me e efektin e pasterizimit dhe konservantëve  kimikë 

në cilësinë  dhe afatin e qëndrueshmërisë së lëngjeve të frutave  të rajonit të Korçës.  Për 

këtë qëllim eksperimentimi u realizua me lëng molle .  

Studimet e kryera në botë kanë zbuluar një gamë të gjerë të vlerash ushqyese që kanë 

frutat dhe që i bëjnë ato një pjesë të rëndësishme të dietave ushqimore.  Studimet e fundit 

tregojnë se antioksidantët janë të shumtë në lëngun e mollës dhe ato ndikojnë për 

përmirësimin e funksioneve jetësore. Shume studime dietologjike, i japin mollës dhe 

sidomos asaj jeshile, që është pjese e studimit tonë shume atribute shëndetësore. Lëngu i 

mollës  dhe frutat ndihmojnë:  në  procesin e tretjes së përgjithshme,  në normalizimin e 

vlerës së kolesterolit të keq, reduktojnë probleme të mëlçisë dhe të ndihmojë në 

parandalimin e problemeve të traktit tretës, parandalojnë  forma të ndryshme të kancerit, 

si dhe dëmtimin e ADN-së për shkak të pranisë së flavonoideve, polifenoleve të cilat 

funksionojnë si antioksidantë. Produktet e mollës konkretisht lëngjet përmbajnë 

karbohidrate  që shërbejë si një burim energjisitik në organizëm. Lëngjet e mollës kanë 

shije të mirë, ato konsumohen të gatshme nga foshnjat dhe fëmijët. Ato gjithashtu 

shërbejnë si një mjet i shkëlqyer për të siguruar lëngjet e domosdoshme të trupit dhe nuk 

ka gjasa të shkaktojë reaksione alergjike. Një studim i kohëve të fundit i profesionistëve 

të shëndetit pediatrik ka konfirmuar se lëng molle është i rekomanduar si lëng i parë për 

foshnjat. Dhe kështu vazhdon një listë e gjatë e funksionesh  shëndetësore dhe i vlerave 

ushqyese  të lëngut të mollës  dhe i frutave të saj. 

Disa nga përbërësit kryesore të lëngut të mollës janë:  Uji: është një ndër përbërësit më të 

bollshëm të saj mesatarisht 87.93; karbohidrate: 5 -15% fruktozë , glukozë etj;  proteina : 

përmbajtje shumë e varfër; Lipide: përmbajtje shumë e varfër; fibra dhe acide organike: 

të cilat ndihmojnë në thithjen e kalciumit, hekurit, magnezit; pektinat; substancat fitocide: 

shërbejnë si substanca antibakteriale;  pigmente: karrotenoide;  esteret: të cilat i japin 

aromën e saj karakteristike. Vlerat mesatare të  treguesve kimik e fizik  për lëngun e 

mollës janë paraqitur ne tabelën 1.1 të kapitullit të parë . 

Problematika kryesore në industrinë e lëngjeve të frutave është ruajtja për një kohë të 

gjatë e tyre.  Lëngjet e frutave  pësojnë ndryshime për arsye të faktorëve të ndryshëm si 

drita, ajri, mikroorganizmat, kështu që duhen përdorur te gjitha strategjitë që pengojnë 

veprimin e faktorëve që veprojnë në to, të përdorura vetëm ose te koordinuara mes tyre. 

Sot, teknikat e konservimit synojnë të zgjasin kohën e përdorimit të lëngjeve  duke lejuar 

mbajtjen sa më të gjatë të karakteristikave ushqyese dhe organoleptike. Metodat bazë  për  
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të realizuar  këtë janë dy  1- Metoda termike (pasterizim , sterilizim). 2- Metoda kimike 

duke përdorur konservantë kimik. 

1. Metoda fizike( metoda termike). 

 

 Mbushje të nxehtë. 

 Pasterizimi klasik. 

 Pasterizimi i shpejtë HTST. 

 Pasterizimi komplet (d.m.th. aparat pasterizimi tunel). 

 

2.Metoda kimike 

 

Rruajtja me metoda kimike e lëngjeve të frutave është bërë një praktikë gjithnjë e më e 

rëndomtë në  teknologjitë  moderne të prodhimit të pijeve jo alkoolike dhe të lëngjeve të 

frutave. Këta ruajtës  kimik  janë shtuar qëllimisht për të ndaluar ose për  të frenuar 

prishjen e tyre. Ruajtësit kryesorë dhe qe përdoren sot ne stabilimentet e rajonit te Korçës 

janë: Ruajtësit klasik si  acidi sorbik dhe kripërat e tij (E200 / E201 / E202 / E203) Acidi 

benzoik dhe kripërat e tij (E210 / E211 / E212 / E213) Ruajtësi i ri si bikarbonati i 

dimetilit ( Velcorini). 

Sorbatet dhe benzoatet dhe velcorini janë të lejuara nga ligjet kombëtare dhe 

ndërkombëtare si ruajtës ushqimore, por përmbajtja e tyre duhet të deklarohet dhe nuk 

duhet të tejkalojë kufijtë e përcaktuar nga legjislacioni. Nivelet maksimale të përdorura 

që i referohen produkteve gati për konsum sipas  legjislacioneve të Komuniteti Evropian 

dhe Republikës së Shqipërisë për Sorbatet dhe benzoatet janë Sorbatet 300mg/L , 

benzoatet 150mg/L, kur shtohen së bashku janë (Sorbat 300mg/L +benzoat150mg/L) Për 

sa i përket përdorimit të  Velcorinit  në Shqipëri  mbështetur  në urdhrin  Nr.16, Datë 

29.8.2011 te Ministrit  të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  mbi 

përdorimin e aditivëve ushqimor “Dimetil dikarbonati lejohet të përdoret në  pije të 

aromatizuara jo alkoolike dhe Verë pa alkool 250 mg/l si sasia fillestare, e mbetje nuk 

diktohet.”( MBUMK, udhezim16 , 2011) 

Përpara këtij udhëzimi  për limitet e konservantëve kimik  sasia limit e benzoatit  shkonte 

deri në 1000 mg/L. Studimet e fundit kane  shprehur shqetësime  se acidi benzoik dhe 

kripërat e tij mund të reagojnë me acidin askorbik (vitaminë C) në disa pije jo alkoolike, 

duke formuar sasi të vogla të benzenit (CICAD, 16., 2000; FDA, 2006) Mendohet se kjo 

qe një nga arsyet  që Brukseli (BE) si rrjedhojë dhe Shqipëria ulën kufirin limit të 

përdorimit në mënyrë drastike. Kjo e fundit solli dhe probleme në ruajtjen e lëngjeve  

pasi këto nivele të ruajtësve  pa u kombinuar me metoda të tjera  nuk mund të ruanin 

produktin. Pikërisht për këto industri u shtruan detyra studimore për të përcaktuar  

metoda të kombinuara  me metoda fizike ruajtje apo me konservantë të tjerë. Edhe 

studimi i jonë i shërben këtyre objektivave të kohës. 

 

5.2. Materialet dhe metodat e Eksperimentit 2 

Studimi  për eksperimentin e dytë “Efekti i Pasterizimit dhe i konservantëve  kimike në 

cilësinë  dhe afatin e qëndrueshmërisë së lëngjeve të frutave  të rajonit të Korçës të 

ruajtura me metoda te ndryshme konservimi” u krye në Laboratorin e Agroushqimit të 
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Fakultetit të Bujqësisë të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë dhe në laboratorin e 

mikrobiologjisë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës.   

 

5.2.1 Mostrat e mollëve  

Për ketë qëllim janë marë mostrat e  mollëve të freskëta, të pjekura dhe të pa dëmtuara  

nga pemëtoret e  zonës të Korçës dhe Devollit. Për studim u zgjodhën dy varietet  që sot 

në rajonin e Korçës përdoren për prodhimin e lëngut të mollës  te cilat janë  gransmith  

dhe starking. Mostrat për këtë eksperiment u grumbulluan nga prodhimet e vitit 2012. 

Mollët u përzgjodhën në mënyre të tillë që të përfaqësonin gjithë rajonin e Korçës. 

Konkretisht u morën  në katër zona të ndryshme të fushës së Korçës e Devollit  në sasi të 

barabarta. Gjithashtu sasia e mollëve për eksperiment u morr në çdo zonë në 5-10 parcela 

të ndryshme, të gjitha këto të fundit u depozituan në frigoriferin  për një kohë të shkurtër 

pranë stabilimentit të prodhimit të lëngjeve të frutave ( F) në komunën  Mollaj.  Këto 

zona janë dhe burimet e furnizimit të  stabilimentit të lëngut të mollës. Sasia e mollëve të 

mara për eksperimentim ishte e barabartë për të dy varietetet. Mollët e mara për 

eksperimentim  u përzienë  në mënyrë uniforme  dhe në këtë mënyrë përfaqësojnë për  

këto dy varietete një mostër mesatare të rajonit të Korçës. Sasia e mostrës fillestare për 

eksperimentim  ishte  100 kg mollë. 

5.2.2. Përgatitja e testeve të lëgut të mollës për eksperiment. 
Mollët  e të dyja varieteteve u dërguan në fabrikën e lëngjeve të frutave dhe ju nënshtruan 

proceseve  të larjes, grirjes, presimit dhe filtrimit. Lëngut ju shtua dhe një sasi e vogël  

acidi askorbik 1 mg/100ml si antioksidant. Lëngu i përfituar u nda  në shishe qelqi  në 13 

grupe mostrash me nga katër shishe secila si dhe një mostër fillestare  të freskët. Këto 

mostra u etiketuan me germën T dhe indeksin përkatës sipas renditjes dhe recepturës së 

përdorur për eksperimentim.  

Testet  u  përgatitën me përmbajtjet e mëposhtme:  

1. Lëng molle Test  kontrolli fillestar (T0),  

2. Lëng molle i pasterizuar në 82 ° C për 20 min (T1) pa konservant 

3. Lëng molle i pa  pasterizuar +500mg/L benzoat natriumi (T2)  

4. Lëng molle i pasterizuar + 500mg/L benzoat natriumi (T3), 

5. Lëng molle i pa -pasterizuar + 500mg/L Sorbat kaliumi, (T4), 

6. Lëng molle i pasterizuar + 500mg/L Sorbat kaliumi, (T5),  

7. Lëng molle i pa-pasterizuar + 500mg/L benzoat natriumi +500mg/L Sorbat kaliumi,(T6), 

8. Lëng molle i pasterizuar + 500mg/L benzoat natriumi +500mg/L Sorbat kaliumi,(T7),  

9. Lëng molle i pasterizuar + 250mg Velkorin +150mg/L benzoat natriumi, (T 8). 

10. Lëng molle i pasterizuar + 250mg/L Velkorin (T9).  

11. Lëng molle i pa pasterizuar +150mg/L benzoat natriumi (T 10). 

12. Lëng molle i pasterizuar +150mg/L benzoat natriumi (T 11). 

13. Lëng molle i pa-pasterizuar+150mg/L benzoat natriumi+250mg/L Sorbat kaliumi,(T12). 

14. Lëng molle i pasterizuar + 150mg/Lbenzoat natriumi +250mg/L Sorbat kaliumi, (T 13). 
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Lëngu i mollës i mbushur në shishe qelqi  në nivelin 90% të volumit  lëng dhe 10% ajër , 

u mbyll  me kapakë hermetik. Pasterizimi u krye në 82
o
C  për mostrat që ishin përcaktuar  

të pasterizoheshin  Shishet  me mostrat u ruajtjen  në temperaturën e  dhomës (20 ± 3°C). 

Kjo temperaturë ruajtje mendojmë se i përgjigjet  dhe parametrave të ruajtjes së këtyre 

produkteve edhe nga bizneset  aktuale të kësaj fushe. 

 

 

 

Fig. 5.1.Pamje nga larja, shtrydhjae lëngut,  përgatitja e testeve të eksperimentit 2. 

5.2.3.Analizat  kimike të testeve të lëgut të mollës. 

Testet e përgatitura më sipër ju nënshtruan përcaktimeve kimike, mikrobiologjike dhe 

vlerësimin shqisore në  intervalin  prej  3 muaj. 

Testet e përgatitura në këtë mënyrë u analizuan për çdo muaj  për përmbajtje në vitaminë 

C, Aciditetin, pH, sheqerna reduktues, sheqerna totale ,Numuri i formolit,  Numërin e 

përgjithshëm  bacterial, vlerësimin për myqet dhe majatë, vlerësimin për bakteriet E 

koli, koliform, vlerësimin  ndijor dhe ngjyrës. 

Në këtë mënyre ne do të studiojmë  ndryshimet, ecurinë, stabilitetin e këtyre treguesve  

dhe do të cilësojmë metodën më të mirë për ruajtjen e lëngjeve të mollës. 

Metodikat e analizave  kimike dhe mikrobiologjike  

 Përcaktimi i acidit askorbik  u krye duke përdorur me përpikmëri procedurat  e 

metodës standarte analitike  me diklor 2,6 indofenol (FAO, 1991) 
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 Përcaktimi i aciditetit total  te titrueshëm u krye duke përdorur me përpikmëri 

procedurat  e metodës standarte analitike( AOAC  Official method,1980) 

 përcaktimi sheqernave reduktues (%)u krye duke përdorur me përpikmëri procedurat  

e metodës standarte analitike lane Eynon metodë (AOAC, 1984). 

 Përcaktimi i lendes së thatë u krye me Refraktometrin e tavolinës ABBE në 

temperaturën 20
o 
C. 

 Metoda e përdorur për përcaktimin analitik të karbohidrateve totale  është metoda 

me Fenol e Acid sulfurik për karbohidratet totale prej S.S. Nielsen,( Nielsen S.S.,2010,) 

metodë  me spektrofotometër 
 Metodat e përdorura për përcaktimet mikrobiologjike janë: (Feng  P., etj.,2002) 

  

 

Figura .5.2. Pamje nga puna për analizimet kimike e mikrobiologjike e e testeve të 

eksperimentit 2. 

 Ngarkesa  totale mikrobiale 

Lëngu i mollës i mbushur në shishe qelqi  në 13 Testet e përgatitura si më sipër pas çdo 

muaji u hapën dhe u pipetua drejt për drejtë nga çdo mostër dhe u përgatitën mostrat me 

tre hollime  1:10, 1:100, dhe 1:1000. Përgatitja u krye si më poshtë: 1- U morën nga 10ml 

mostër fillestare dhe u shtua në   enë me  90 ml ujë të distiluar steril  2- nga hollimi i parë 

1:10  u mor 1 ml dhe u shtua  në një tub me 9 ml ujë të distiluar steril 3- Nga hollimi i 

dytë 1:100  u mor 1 ml dhe u shtua  në një tub me 9 ml ujë të distiluar steril Kjo e fundit 

përkon me hollimin 1:1000. Pas përzierjes të çdo tubi me hollime,1 ml e saj u transferua 
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në një pjatë sterile për mbjellje . Mbjellja u bë në tre paralele në terrenet ushqyese (PCA) 

për të përcaktuar ngarkesën totale mikrobiale. U aplikua metoda klasike e kultivimit me 

mbulim (me derdhje). Pjatat e Petrit u inkubuan në termostat në 30°C në kushte aerobike 

për të mundësuar zhvillimin e kolonive. Leximi i pjatave u krye në bazë të rregullave të 

përgjithshme mbi kohën e inkubimit për mikroorganizmat përkatës, (24 orë, 48 orë dhe 5-

7 ditë).  

 Ngarkesa  totale e myqeve 

Lëngu i mollës i mbushur në shishe qelqi  në 13 Testet e përgatitura si më sipër pas çdo 

muaji u hap dhe u pipetua drejt për drejtë nga çdo mostër dhe u përgatitën mostrat me 

hollime  1:10, U morën nga 10ml mostër fillestare dhe u shtua në   enë me  90 ml ujë të 

distiluar steril Pas përzierjes të çdo tubi me hollime,1 ml e saj u transferua në një pjatë 

sterile për mbjellje. Mbjellja u bë në tre paralele në terrenet ushqyese (Çapek) për të 

përcaktuar ngarkesën totale. 

 Ngarkesa  totale E coli 

Lëngu i mollës i mbushur në shishe qelqi  në 13 Testet e përgatitura si më sipër pas çdo 

muaji u hap dhe u pipetua drejt për drejtë nga çdo mostër dhe u përgatitën mostrat me 

hollime  si në ngarkesa  totale mikrobiale  Pas përzierjes të çdo tubi me hollime, nga 1 ml 

nga çdo prej tre hollimeve të saj u transferua në tre tuba që përmbajnë 10 ml bujon LSD 

secili Inkubohet për 48 ore ne 37
o 

 dhe vërehen nëse kanë prodhuar gaz në bujonin LSD . 

Nëqoftëse vërehet prodhimi i gazit vijohet për përcaktimin sasior  në një bujon BGB  dhe 

ujë të peptonuar (PW) 

 Terrenet ushqyese dhe reagentët.  

Terrenet ushqyese që u përdorën ishin terrene të përgjithshëm, Çapek (myqe); (MPA) - 

(PCA) - Plate Count Agar - ngarkesa totale, bakteriale; Tereni dhe reagentët për E-coli 

(LSD) Laurel sulfate triptoze broth n
o 
A7, (BGB) Brillante green bile laktoze broth n

o 
A8,  

(PW) ujë te peptonuar, Reagent indole n
o 
C4 

5.3. Rezultate dhe diskutime të Eksperimentit 2 

 
5.3.1. Qëndrueshmëria e acidit askorbik në  lëngun e mollës i prodhuar 

në rajonin e Korçës i ruajtur me metoda të ndryshme konservimi gjatë 

ruajtjes për 3 muaj. 

Ndryshimi i sasisë së acidit askorbik (vitaminës C) gjatë ruajtjes së  lëngut të mollës. 

Rezultatet e mara gjatë analizimit të përmbajtjes së Acid askorbik në 14 mostrat  për të 

tria periudhat po i paraqesim në tabelën 5.1 dhe në figurën  5.3. 

Siç e përmendëm që në fillim  qëllimi i këtij hulumtimi ishte për të përcaktuar stabilitetin 

dhe qëndrueshmërinë e acidit askorbik në lëngun e mollës në vartësi të kohës së ruajtjes 

(në ditë). Hulumtimi u krye në mostra të pasterizuara dhe të pa pasterizuara , me  ruajtës 

kimik të ndryshëm si  benzoate, sorbate, velkorin  dhe  me  kombinime midis tyre. 

Hulumtimi u krye edhe për të përcaktuar metodën me të mirë për këtë qëllim. Acid 
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askorbik që përmbahet tek lëngu i mollës zvogëlohet gjatë proceseve teknologjike dhe  

me kalimin e kohës. Kjo duket qartë në studimin tonë me 14 teste të ndryshme  të 

cilësuara më sipër . 

 

Tabela 5.1. Përmbajtja e Acidit askorbik në mg/100ml në testet e ndryshme gjatë  

ruajtjes për një periudhë kohe  90 ditore. 

Trajtimet 0dite 30dite 60dite 90dite renia(%) 

     T0 6.6 - -     

T1 6.6 5.57 3.52 2.29  65.3 

T2 6.6 5.87 3.74 2.52  61.8 

T3 6.6 5.57 3.67 2.42  63.3 

T4 6.6 6.16 4.1 2.29  65.3 

T5 6.6 5.8 3.3 2.2  66.6 

T6 6.6 5.8 3.08 2.79  57.7 

T7 6.6 5.72 3.37 2.2  66.6 

T8 6.6 5.87 3.82 2.92 55.7 

T9 6.6 5.72 3.52 2.72  58.7 

T10 6.6 6.02 3.08 2.79  57.7 

T11 6.6 5.57 3.23 2.64  60 

T12 6.6 5.87 3.82 2.29  65.3 

T13 6.6 5.72 3.23 2.2  66.6 

 

 

Fig. 5.3. Histograma. Ndryshimi i sasisë së Acidit askorbik në mg/100ml në 14 testet 

e ndryshme gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë kohe  90 ditore. 
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Fig. 5.4.  Histograma.  Përqindja e ndryshimit të sasisë së Acidit askorbik në 13 

testet e ndryshme gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë kohe  90 ditore. 

Acid askorbik që përmbahet tek lëngu i mollës zvogëlohet gjatë proceseve teknologjike 

dhe  me kalimin e kohës (gjatë ruajtjes). Kjo duket qartë nga studimi i jonë me 13 teste të 

ndryshme të cilësuara në fig.5.4. Acidi Askorbik  në të gjitha rastet  pavarësisht  metodës 

apo përmbajtjes  së ruajtësve kimik në sasi dhe në lloj ka pësuar një degradim të 

ndjeshëm  nga 55.7 %  ne 66.6 %  për një periudhe ruajtje 90 ditore. Shkaqet e këtij 

ndryshimi janë  të ndryshme. Rezultatet ishin statistikisht të rëndësishme për të dy 

proceset:  

1-Për proceset e  trajtimeve të ndryshme në lidhje me metodën e ruajtjes së mostrave. 

2- Në  lidhje me kohështrirjen e ruajtjes dhe të magazinimit . 

Së pari po përmendim temperaturën e lartë prej 82
o
C   të përdorur për testet  që kanë në 

procedurën e tyre  pasterizimin.  Në Testet  T1 T3 T5 T7 T11 T13 Fig. 5.3. tek të cilat është 

përdorur pasterizimi  vërehet qartë diferenca  me testet e tjera që nuk është përdorur 

pasterizimi  dhe degradimi i Acidit askorbik është me i madh. Për të ilustruar më mirë 

këtë u ndërmor dhe një eksperiment tjetër  duke ndjekur degradimin e acidit askorbik 

gjatë kohës së pasterizimit.   Gradienti i rritjes së temperaturës  shkonte në 15 minutat e 

para 4
o
C /minute. Vlerat u vendosën në figurën 5.5, siç shihet temperatura kishte një 

ndikim më të madh dhe degradimi  ishte më i shpejtë në temperatura të larta.  Degradimin 

e favorizon dhe  koha e gjatë  që nevojitet në  metodën konvencionale të pasterizimit. Me 

këtë mund të nxjerrim konkluzion që degradimi gjatë procesit të pasterizimit  është në 

vlerë të konsiderueshme dhe përbën  mesatarisht një degradim prej 10% të Acidit 

askorbik. 

Së dyti  degradimi i Acidit askorbik ndodh gjatë procesit  të ruajtjes së lëngut të  mollës i 

cili është shtrirë në kohë  dhe ka një sërë arsyesh për të cilat ndodh. Ky degradim vërehet 

në Fig.5.3. për të 13 mostrat  e ndërtuara me lëng molle. 

Në përgjithësi, rezultatet tregojnë se ka pasur një degradim të shpejtë të Acidit askorbik 

që në muajin e parë të magazinimit. Rezultatet të njëjta janë gjetur edhe  nga studiues të 

tjerë për produkte të frutave e perimeve të llojeve të tjera  (Kennedy, J.F.et al,1992; 

Soares, N.F.F. and Hotchkiss H. 1999; Safdar, N.M.,et al1999) dhe ky degradim mund t'i 

atribuohet kryesisht oksigjenit që është tretur në lëng para mbushjes së shisheve dhe ajrit 
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në hapësirën boshe të shishes. Gjithashtu mund t'i atribuohet aktivitetit të, citokrom-

oksidazës dhe peroksidazave. (Abbasi A., Niakosusari M., 2008). 

 
                                                           

 

Fig. 5.5. Degradimi i acidit askorbik gjatë pasterizimit në 82
o
C të lëngut të mollës           

Është kryer dhe një eksperiment tjetër me një nga mostrat e mara në konsideratë 

konkretisht me testin T9  por me ndryshimin që hapësira mbi sipërfaqen e lëngut  u 

mbush me azot duke përdorur azotin e lëngshëm. Rezultatet ishin shumë më të mira dhe  

degradimi i acidit askorbik u ul në 32% për të njëjtën periudhë kohe. 

 

 

Fig. 5.6. Histograma. 3  Përqindja e ndryshimit të sasisë së Acidit askorbik në T9 

gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë kohe  90 ditore me hapësirën mbi 

sipërfaqen e lëngut të mbushur  me azot krahasuar me atë me ajër. 

Ai aspekt  i cili na intereson  tek ky studim është se cila mostër e ka degradimin më të 

ulët. Në  testet e bëra më lart mund të themi  që  T6, T8, T9 ,T10 kanë një degradim më të 

vogël   se  mostrat e tjera  Metoda e ruajtjes së përshkruar sipas T6 bie sepse bie në 

kundërshtim me legjislacionin e ri të Bashkimit Evropian dhe të Shqipërisë për 

përmbajtje të lartë  të benzoatit dhe të sorbatit. Metoda e ruajtjes së përshkruar sipas  T10 

pati fermentim që në muajin e parë dhe nuk mund të konsiderohet si metodë ruajtje. 
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Fig. 5.7. Degradimi i Acidit askorbik në T9, T9 ,T13 gjatë ruajtjes të lëngut të mollës 

për një periudhë kohe  90 ditore. 

 

Përfundimisht do të merren në konsideratë për një stabilitet më të mirë të acidit askorbik  

T8, T9 të cilat përdorin dhe një nga konservantët më të rinj sic është bikarbonati idimetilit 

( velcorini). 

Degradimin e Acidit askorbik në T8, T9 ,T13 gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një 

periudhë kohe  90 ditore po e paraqesim dhe në formën grafike në fig 5.7 ku T8, T9 janë 

mostrat e mara në konsiderate dhe T13  është mostër me degradim të larte si dhe me 

përmbajtje të benzoatit dhe sorbatit  sipas limiteve te legjislacionit. 

Përfundimisht do të konkludojmë që acidi askorbik që përmbahet tek lëngu i mollës 

zvogëlohet gjatë proceseve teknologjike dhe  me kalimin e kohës edhe gjatë ruajtjes në të 

gjitha metodat e përdorura nga studimi. Përdorimi i Velcorinit si konservat i kombinuar 

me pasterizimin e shpejtë jep rezultate më të mira në mënyrë që degradimi i acidit 

askorbik të jetë sa më i ulët. Hapësira mbi sipërfaqen e lëngut në ambalazhimet e lëngut 

të mollës duhet të  mbushen me azot  duke larguar oksigjenin e ajrit i cili ndikon 

negativisht në shpërbërjen e acidit askorbik.  

 

5.3.2.Aciditeti total  dhe pH në testet e lëngjet e mollës gjatë 3  muaj 

ruajtje. 

Aciditeti  total në lëngjet e mollës u përcaktua për 14 mostrat  në  katër  periudha të 

ruajtjes  0,  30,   60 dhe 90 ditë.  Metoda e përdorur për përcaktimin analitik të aciditetit 

është ( AOAC  Official method 942.15 Acidity titratable  of fruit products. B. Glass 

elektrode method .1980) metodë me titrim  potenciometrik. Aciditetin  total në lëngjet e 

mollës  është shprehur në acid malik. 

Aciditeti  në lëngjet e mollës ka një rëndësi  të madhe  për një sërë arsyesh  të lidhura me 

vetitë organoshqisore  por më e rëndësishmja për studimin tonë është sepse aciditeti 

reflektohet në vlerat e pH, e siç dihet nga teoria  për konservantë të tillë si  acidi benzoik 

dhe  benzoatet, acidi sorbik dhe sorbatet kërkojnë një ambient acid  me një diapazon të 

caktuar të pH për të vepruar maksimalisht  kundër mikroorganizmave që lëviz nga 3 -6. 
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Rritjet  apo uljet e ndjeshme të aciditetit tregojnë që në lëngun e mollës zhvillohen 

procese biokimike dhe mostra të cilat kanë këto luhatje të mëdha tregojnë që nuk janë të 

përshtatshme për tu ruajtur mirë.  

 

 
 

Fig. 5.8. Pamje të paisjeve të përdorura për përcaktimi i aciditetit total. 

Tabela. 5.2. Përmbajtj e aciditetit total të titrueshëm në testet e ndryshme gjatë  

ruajtjes në (Ditë) dhe të shprehur në % . 

Trajtimet 0dite 30dite 60dite 90dite ritja(%) 

T0 0.41 - -  - - 

T1 0.41 0.448 0.449 0.441 9.5 

T2 0.41 0.444 0.517 0.308 26.09 

T3 0.41 0.443 0.444 0.449 9.51 

T4 0.41 0.433 0.315 0.476 16.09 

T5 0.41 0.429 0.43 0.433 5.61 

T6 0.41 0.437 0.446 0.448 9.26 

T7 0.41 0.424 0.43 0.432 5.36 

T8 0.41 0.415 0.42 0.425 3.65 

T9 0.41 0.415 0.424 0.428 4.39 

T10 0.41 0.407 0.479 0.711 73.41 

T11 0.41 0.436 0.44 0.444 8.29 

T12 0.41 0.456 0.277 0.407 11.21 

T13 0.41 0.444 0.444 0.448 9.26 

 

Gjatë përcaktimeve të bëra në përgjithësi vërehet një rritje  e aciditetit të lëngut të mollës 

gjatë ruajtjes. Konkretisht vlera e aciditetit total  në lëng molle është rritur  nga 0,41 në  

0,711 % gjatë ruajtjes(sipas Tabelës 5.2.). 

Normalisht duhet të vërehet rritje graduale ose stabilitet i aciditetit gjatë ruajtjes. Rritja 

më e ulët është vërejtur në T5, T7,T8, T9, te cilat janë statistikisht të rëndësishme për 

ruajtjen e lëngut te mollës , ndërsa rritje më të lartë përqindjeje e aciditetit në lëng molle 

është regjistruar në T2, T4, T10,  T12, tek këto të fundit është vënë re dhe fermentim me 
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çlirim gazi dhe rrjedhimisht nuk janë statistikisht të rëndësishme për ruajtjen e lëngut të 

mollës . Gjatë analizimit të testeve T2, T4, T10,  T12, është vënë re një ulje e aciditetit në 

periudhën e kohës kur  në këto teste ka filluar procesi i fermentimit. Konkretisht në  T10 

vërehet në muajin e parë , ne T4 dhe T12 në muajin e dytë  dhe T2 në muajin e tretë të 

ruajtjes. Me tej përsëri është konstatuar rritje nivelit të aciditetit në këto teste (sipas 

Tabelës 5.2.). Këto luhatje të aciditetit  janë të lidhura me proceset biokimike  te 

fermentimit  në këto mostra . 

Rezultate të ngjashme janë dhënë edhe nga Khan (Khan, N.R., 1987) në ruajtjen lëngut të 

portokallit. Nga Safdar (Safdar, N.M.,1999) vërehet rritje graduale e aciditetit gjatë 

ruajtjes së koncentratit të domates në 3 temperatura të ndryshme.  Kjo rritje e aciditetit 

mund të jetë për shkak të formimit të acideve nga fermentimi i karbohidrateve dhe nga 

oksidimi i sheqernave reduktues. Ahmed (Ahmed A., 1997) dhe Ikbal (Iqbal, S.etj., 2001; 

Mehmood Z, 2008)të cilët konstatuan se rritja graduale e aciditet mund të jetë edhe për 

shkak të degradimit të substancave pektike etj.               

 

Fig. 5.9. Përmbajtj e aciditetit total të titrueshëm në testet e ndryshme gjatë  

ruajtjes në (Ditë) dhe të shprehur në %. 

 

Fig. 5.10. Histograma, Përqindia maksimale e rritjes  të aciditetit total të titrueshëm 

në 13 testet e ndryshme gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë 90 ditore. 
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Ndryshimi  i aciditetit total të titrueshëm në T8, T9 ,T13 gjatë ruajtjes të lëngut të mollës 

për një periudhë kohe  90 ditore po e paraqesim dhe ne formën grafike në fig 5.11 ku T8, 

T9 janë mostrat e mara ne konsiderate dhe T13  është mostër me rritje  të larte si dhe me 

përmbajtje të benzoatit dhe sorbatit  sipas limiteve te legjislacionit. 

 

 

Fig. 5.11. Ritja e aciditetit total në testet T9, T9 ,T13 gjatë ruajtjes të lëngut të 

mollës për një periudhë kohe  90 ditore. 

Siç është përmendur lëngjet e mollës kërkojnë për ruajtje një ambient acid me një 

diapazon të caktuar të pH nga 3 -6 në mënyrë që  konservantet kimik që ne kemi përdorur 

të kenë eficencë maksimale. Nga eksperimentet e kryera nga studiues më parë. Është 

gjetur se efekti antimikrobial është më efektiv në kushte acide me pH  3 - 4. Kjo i 

atribohet dhe formës së padisociuar  të acideve  sorbik e benzoik të cilët në këtë diapazon  

pH  kanë përqindjen maksimale. Është pikërisht  forma e padisociuar e tyre që sipas 

mekanizmit të veprimit  kryen efektin mbrojtës  për ruajtjen e lëngjeve të frutave. Ne për 

ruajtjen e mostrave  kemi përdorur kripërat e këtyre acideve  si sorbat kaliumi dhe 

benzoat natriumi pasi ato janë më të tretshme dhe më komode për përdorim praktik por 

siç dihet në këtë nivel pH kriprat  shndrohen në acidet përkatëse. Pra ne mund të themi që  

lëngu i mollës në testet tona është një sistem  kompleks  ku përveç përbërjes natyrale  ka 

acidet  sorbik e benzoik kryesisht të pa disocuar e  kripërat  në formën e tyre të jonizuar 

etj. Tabela 5.3. tregon se pH ka rënë gjatë ruajtjes dhe vlerat mesatare bëhet midis 3,92 

dhe 3,53.  

Në përgjithësi  vlerat e pH  kanë një stabilitet me ulje dhe ngritje te lehta. Rënie minimale 

të pH e lëngut të mollës është vërejtur në muajin e parë të ruajtjes ndërsa  rënie shumë të 

lehtë ka në muajt e dytë dhe të tretë,  shih  në T8,  T9 e cila është dhe mostra që duhet 

marë në konsideratë. 
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Tabela .5.3. Ndryshimet e pH në testet e ndryshme gjatë  ruajtjes së lëngut të mollës 

në (Ditë). 

Trajtimet 0dite 30dite 60dite 90dite 

T0 3.64 - -  

T1 3.64 3.52 3.56 3.53  

T2 3.64 3.56 3.62 3.82 

T3 3.64 3.63 3.63 3.63 

T4 3.64 3.58 3.85 3.62 

T5 3.64 3.58 3.66 3.67 

T6 3.64 3.59 3.69 3.69 

T7 3.64 3.59 3.78 3.78 

T8 3.64 3.63 3.62 3.61 

T9 3.64 3.62 3.61 3.61 

T10 3.64 3.65 3.73 3.62 

T11 3.64 3.6 3.63 3.61 

T12 3.64 3.61 3.92 3.71 

T13 3.64 3.65 3.69 3.66 

 

Gjithashtu nga tabela  5.3. vërehet se në muajin e dytë një ngritje e lehtë e pH për mostrat 

që përmbajnë sorbate si duket rrjedhojë e formimit të sistemeve buferike të acideve 

organike të dobët me kripërat e tyre përkatëse apo si rrjedhim i proceseve biokimike me 

fermentim në mostrën T10. Është rëndësishme të themi se vlerat mesatare të pH  mund të 

konsiderohet relativisht të stabilizuara dhe të krahasueshme me vlera që i përgjigjen 

kërkesave për ruajtje. 

 

 

Fig. 5.12. Ndryshimet e pH në 13 testet e ndryshme gjatë ruajtjes së lëngut të mollës. 
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5.3.3. Karbohidratet totale në testet e lëngjeve te mollës gjatë 3  

muaj ruajtje 

Karbohidratet në mollë dhe fruta të tjera  ndodhen në formën e monosakarideve, 

oligosakarideve të tretshme dhe në formën e polisakarideve. Në karbohidratet e tretshme 

më kryesoret janë glukozi, fruktozi, saharozii etj. Nga polisaharidet më të rëndësishme 

janë amidoni, celuloza. Substanca të ngjashme me polisaharidet janë dhe  pektinat  të 

cilat në shumë fruta  ndodhen në sasi të konsiderueshme  siç është dhe molla. 

Karbohidratet janë burimi kryesor i kalorive që kanë pijet e buta dhe lëngjet e frutave, 

duke dhënë 4Kal/g karbohidrate. (Troja R.,2005; Frasheri M.etj., 1973) 

Përcaktimi i sasisë së karbohidrateve në lëngjet e frutave ka një rëndësi të madhe. Metoda 

e përdorur për përcaktimin analitik është (Metoda me Fenol e Acid sulfurik për 

karbohidratet totale prej S.S. Nielsen, Food Analysis Laboratory Manual,2010) 

Parimi i Metodës të përdorur nga ne qëndron në atë që karbohidratet (monosakaridet, 

oligosakaridet, polisaharides, dhe derivatet e tyre) reagojë në prani të acidit të fortë dhe 

ngrohjes për të gjeneruar derivativët të furanit që kondensohen me fenol për të formuar 

komponime të qëndrueshme me ngjyrë të verdhë-ari dhe që intensiteti i ngjyrës  mund të 

përcaktohet me spektrofotometri. (Nielsen S.S., 2010) 

Në këtë eksperiment, për përcaktimin e karbohidrateve totale me spektrofotometer  në 

gjatësinë e valës 490nm fillimisht u përgatit një seri standartesh nga një solucion standard 

100mg/L glukozë. Me këtë  krijuam një lakore standarte në spektofotometer  nga e cila 

rezultoi ekuacioni i vartësisë së koncentrimit  me A- absorbancën:  

 C =92.0739xA+1.6343  

dhe faktori i regresionit = 0.996248 

Këto te fundit u përdoren automatikisht nga spektrofotometri për të përcaktuar 

përqendrimin karbohidrateve  në lëngun e mollës.  

Karbohidratet totale në lëngjet e mollës u përcaktuan për 14 mostrat  në katër periudha të 

ruajtjes  0,  30,   60 dhe 90 dite.   

Analizimi i përqindjes së lëndës së thatë  u krye me refraktometerin e tavolinës  te tipit 

ABBE. 

Nga përcaktimet e mësipërme  u morën rezultatet e vendosura në tabelën 5.4 

 

 

Fig. 5.13.  Pamje nga përcaktimi i karbohidrateve totale dhe lëndës së thatë 
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Tabela. 5.4 Përmbajtja e karbohidrateve totale dhe lëndës së thatë në testet e 

ndryshme gjatë  ruajtjes në (Ditë).  

Trajti

met 
0 ditë 30 ditë 60 ditë 90 ditë 

   
Refrakto

metri % 

Karb tot. 

g/l 

Refrakto

metri % 

Karb tot. 

g/l 

Refrakto

metri % 

Karb tot. 

g/l 

Refrakto

metri % 

Karb tot. 

g/l 

T0 13 114.3 - - - -   

T1 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T2 13 114.3 13 114.3 13 114.3 12.8 112 

T3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T4 13 114.3 13 114.3 13 114.3 12.8 112 

T5 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T6 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T7 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T8 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T9 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T10 13 114.3 12.9 114.3 7.2 52.3 6 0 

T11 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

T12 13 114.3 13 114.3 13 114.3 12.6 109.8 

T13 13 114.3 13 114.3 13 114.3 13 114.3 

 

Siç shihet nga tabela 5.4 karbohidratet totale kanë ndryshuar  në  testin T10 që në muajin 

e parë të ruajtjes, në T2, T4, T12 në muajin e tretë të rruajtjes. Ky ndryshim i atribuohet  

fillimit të fermentimit  të këtyre  mostrave si rezultat i aktivizimit të majave. Në T10 në 

muajin e tretë të ruajtjes karbohidratet janë konsumuar. Si rrjedhim mund të konkludojmë 

që  këto mostra nuk mund të ruhen me këto përbërje  dhe janë mostra që nuk do të meren 

në konsideratë për këtë qëllim. 

 

5.3.4. Karbohidratet reduktuese në testet e lëngjeve të mollës gjatë 3  

muaj ruajtje. 

Karbohidratet reduktues në lëngjet e frutave dhe në lëng molle janë pjesa kryesore e 

karbohidrateve që përmbajnë ato. Për përcaktimin sasior të karbohidrateve reduktues  

mënyra më e përshtatshme është mënyra kimike e përcaktimit sidomos kur përbërjet që 

analizohen gjenden në një sistem me substanca të tjera si proteina yndyrna lëndë 

ngjyruese etj. Mënyrat kimike mbështeten kryesisht  në vetinë reduktuese që kanë 

përbërjet e mono dhe oligosakarideve të cilat duke u oksiduar reduktojnë substanca të 

tjera, si p.sh. bakrin nga dy valent në një valent(Cu
+2 

→Cu
+1 

) etj. Pikërisht për analizimin 

e ecurisë së qëndrueshmërisë të karbohidrateve reduktues në 13 Testet e lëngjeve të 

mollës të përgatitura si më sipër, u përdor metoda kimike Lein Ejnon. Kjo metodë  e 



100 
 

përcaktimit të karbohidrateve reduktues mbështetet në  reduktimin e tretësirave të 

Fehlingut. Ajo përdoret mjaft dendur në analizat e produkteve ushqimore (Frasheri M , 

Bimbashi H.,  1973). 

Mbas përcaktimit të karbohidrateve reduktues në lëngjet e mollës për 14 mostrat  në  

katër  periudha të ruajtjes 0, 30, 60 dhe 90 ditë u morën rezultatet  të  pasqyruara në 

tabelën 5.5.   

 

 

Fig. 5.14. Pamje nga përcaktimi i karbohidrateve reduktues me metoden kimike Lein 

Ejnon 

Tabela .5.5. Përmbajtja në g/L e karbohidrateve reduktues  në testet e ndryshme 

gjatë  ruajtjes së lëngut të mollës në (Ditë) 

Trajtimet 0 ditë 

Para 

trjtimeve 

30 ditë 60 ditë 90 ditë ritja(%) 

T0 66.9 - -   

T1 66.9 76.8 79.2 79.2 18.38 

T2 66.9 78 93.6 97.1 45.14 

T3 66.9 66.9 73.6 80.5 20.32 

T4 66.9 79.2 81.7 83.1 24.21 

T5 66.9 76.8 80.5 83.1 24.21 

T6 66.9 79.2 93.6 93.6 39.91 

T7 66.9 73.6 76.9 90.3 34.97 

T8 66.9 80.2 80.5 80.7 20.62 

T9 66.9 79.2 80.2 80.5 20.32 

T10 66.9 80.5 22.3 0 0 

T11 66.9 73.6 72.5 81.7 22.12 

T12 66.9 78 84.4 88.8 32.73 

T13 66.9 79.2 79.2 80.5 20.32 
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Tabela 5.5. tregon se   gjatë periudhës së rruajtjes  në të gjitha mostrat tona kemi një  

rritje graduale  të sasisë së karbohidrateve reduktuese  (Tabela 5.5.). Vlera  më e ulët 

është vërejtur në T10 pasi është vënë re dhe fermentim me çlirim gazi.  Në T10, në 

muajin e tretë të ruajtjes, karbohidratet janë konsumuar. Mostrat që kanë një stabilitet pas 

fazës së parë janë T1,  T8 ,T9, T13 të cilat janë dhe mostrat që duhet marë në konsideratë  

për ruajtjen e lëngut të mollës. 
 

 

Fig. 5.15. Histograma. Ndryshimet e sasisë së karbohidrateve reduktues  në 13 testet 

e ndryshme gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhe kohe  90 ditore. 

 

Fig.5.16 .  Histograma. Rritja e sasisë në % e karbohidrateve reduktues në 13 testet 

e ndryshme gjatë ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë kohe  90 ditore. 
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Rritja e karbohidrateve reduktuese mund të jetë për shkak të zbërthimit  të karbohidrateve 

jo reduktues në karbohidrate reduktuese. Një diferencë e vogël në rritjen graduale të 

sasisë së karbohidrateve reduktuese është vënë re midis mostrave të pasterizuara dhe 

mostrave të papasterizuar tek këto të fundit kanë një ritje më të madhe.  

Këto rezultate janë në përputhje me gjetjet e studiuesve të tjerë (Mehmood Z. etj., 2008; 

Bajwa E.etj., 2003) dhe (Rhiz-Nielo A. etj., 1997), që konstatojne rritje të përmbajtjes së 

glukozës dhe fruktozës  në lëngun e frutave . 

 

 

Fig. 5.17. Rritja e karbohidrateve reduktues në testet T2,T8, T9 ,T12, T13 gjatë 

ruajtjes të lëngut të mollës për një periudhë kohe  90 ditore. 

 

Siç tregohet dhe në figurën 5.17  mostrat që meren në konsideratë për metodën e rruajtjes 

së lëngut të mollës janë T8 dhe T9 pasi kanë një stabilitet në vazhdimësi për ruajtjen e 

strukturës së karbohidrateve 

 

5.3.5.Analiza mikrobiologjike e testeve të lëngjet e mollës gjatë 3 muaj 

ruajtje.  
 

Prishja e një produkti ushqimor është një proces metabolik që e shndron produktin në të 

padëshirueshëm apo në të papranueshëm apo të dëmtuara për njeriun për shkak të 

ndryshimeve që ndodhin në karakteristikat e tij sensoriale, kimike, fizike, si psh 

(ndryshimi i konsistencës, shijes, erës, apo pamjes së jashtme). Në funksion të konceptit 

të prishjes së lëngut u krye dhe ky studim, ku u analizua në detaj varësia midis ngarkesës 

mikrobiale të produkteve dhe disa parametrave kryesore. 

Duke qenë se lëngjet e frutave kanë përqindje të lartë karbohidratesh dhe pH të ulët, ato 

janë një terren i përshtatshëm për zhvillimin kryesisht të majave, myqeve dhe baktereve 

acid-toleruese. Prishja e një lëngu mund të diktohet nga prania në sipërfaqe e shtresave të 

qullta të majave apo shtresave fibroze të myqeve, formimi i turbullirës si dhe aromave jo 

të zakonshme. Saccharomyces spp, dhe Zygosaccharomyces spp, janë maja rezistente 
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ndaj trajtimeve termike dhe gjenden zakonisht në lëngjet e prishura(Silva FVM et al. 

2004).   Alicyclobacillus spp., është një bakter acidofil dhe termofil sporo formues i cili 

ka rezultuar së fundmi si bakter i pranishëm në lëngjet e pasterizuar (Siegmund B. et al. 

2006.). Propionibacterium cyclohexanicum, që është një bakter acid tolerant, jo 

sporoformues, i mbijeton trajtimeve me nxehtësi dhe rritet në një seri të gjërë lëngjesh 

frutash (Walker M et al. 2007). Bakteret laktike, Enterobacteriaceae spp, dhe 

Pseudomonas spp, mund të prishin lëngjet por kanë probabilitet të ulët të gjënden duke 

qënë se nuk janë rezistente ndaj trajtimeve me nxehtësi. 

 

 

 

Fig. 5.15. Pamje nga përcaktimet mikrobiale. 

Tabela .5.6. Përcaktimi i numrit të  përgjithshëm të mikroorganizmave tek lëngjet e 

mollës  gjatë ruajtjes e magazinimit  në kohë (ditë) në koloni/ml. 

Trajtimet 0 ditë 

Para trjtimeve 

30 ditë 60 ditë 90 ditë 

T0 45 - - -  

  T1 45 0 0 100 
T2 45 800 2000 2560 
T3 45 0 0 4 
T4 45 720 1760 2508 
T5 45 0 0 4 
T6 45 72 300 440 
T7 45 0 7 40 
T8 45 0 0 0 

T9 45 0 0 0 

T10 45 1200 920 2000 
T11 45 0 8 5 
T12 45 1624 2768 4844 
T13 45 0 2 11 
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Analizat mikrobiale e lëngjeve  të mollës kanë një rëndësi  të madhe  për një sërë arsyesh  

të lidhura me  sigurinë ushqimore, me anën organoshqisore por më e rëndësishmja për 

studimin tonë  qëndrueshmëria e  lëngjeve të frutave dhe përcaktimi final i  metodës më 

të përshtatshme  që duhet rekomanduar për këtë qëllim .  

 

Fig. 5.16.Histograma e  numrit të  përgjithshëm  të  mikroorganizmave tek lëngjet e 

mollës  gjatë ruajtjes e magazinimit  në  kohë. 

Nga analizat e kryera për të përcaktuar ngarkesën totale bakteriale, myqeve e majave dhe 

bakterieve E koli për 14 mostrat  në  katër  periudha të ruajtjes 0, 30, 60 dhe 90 ditë u 

morën rezultatet e paraqitura në tabelat 5.6, 5.7, dhe 5.8 si dhe istogamat e këtij paragrafi 

me vlerat e mesatarizuara. Siç shihet nga tabela, .5.6. në pjesën më të madhe të pjatave 

vihet re një mikroflorë e përgjithshme për një pjesë të pjatave. Mostra T3 T5 T7 T8 T9 

T11T13 nuk kanë ngarkesë mikrobiale përgjatë kohës së ruajtjes, kjo sepse këto mostra 

janë të pasterizuara. Kjo ndodh dhe sepse ato kanë një sasi të madhe të sorbatit ose të 

benzoatit. Ndërsa mostrat T8 T9 kanë plus edhe  konservantin Velkorin. 

 

Fig. 5.17. Pamje nga Analizat mikrobiale të disa mostrave të lëngjeve. 
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Mostrat që kanë ngarkesë mikrobiale më të lartë  T2 ,T4, T6, T10, T12, janë kryesisht ato 

mostra që nuk janë të pasterizuara dhe  kanë sasi më të vogël të sorbatit apo benzoatit të 

domosdoshëm për konservim . Acidi benzoik parandalon rritjen e baktereve. Kur sasia e 

acidit benzoik ishte 150 mg tek T10 sasia e mikroorganizmave ishte më e lartë krahasuar 

me sasi më të madhe të acidit.benzoik. 

Mostra T3 T5 T7 megjithëse nuk kanë ngarkesë mikrobiale përgjatë kohës së ruajtjes, 

nuk do të meren parasysh si metoda ruajtje pasi kanë sasi të benzoatit dhe sorbatit mbi 

limitet e kërkuara  Po ashtu dhe mostrat T11, T13 janë brenda limiteve të legjislacionit 

por janë të dyshimta pasi kanë filluar të shfaqin kolonitë  në  to . 

Mostrat T8 dhe T9 janë  mostra që duhet të meren në konsideratë për metodën e rruajtjes 

së lëngut të mollës dhe kanë T8 Lëng molle Pasterizuar + 250mg Velkorin +150mg/L 

benzoat natriumi, ndërsa  T9 Lëng molle I pasterizuar + 250mg/L Velkorin . 

 

Tabela .5.7. Përcaktimi i numrit të kolonive të myqeve e majave  dhe bakterieve 

koli,  tek testet e lëngjeve  të mollës gjatë  ruajtjes (ditë).  

Trajtimit    0 ditë 
Para trjtimeve 

30 ditë 60 ditë 90 ditë 

     myku 

koloni/ 

ml 

coli/ml myku 

koloni/ml 

coli/ml myku 

koloni/

ml 

coli/ml myku 

koloni/

ml 

coli/ml 

T0 2 
 

- - - 
 

  

T1 2 0 0 0 3 0 2 0 

T2 2 0 688 0 260 0 424 0 

T3 2 0 0 0 8 0 0 0 

T4 2 0 0 0 28 0 92 0 

T5 2 0 0 0 3 0 0 0 

T6 2 0 0 0 34 0 96 0 

T7 2 0 0 0 5 0 0 0 

T8 2 0 0 0 0 0 0 0 

T9 2 0 0 0 0 0 0 0 

T10 2 0 1376 0 850 0 392 0 

T11 2 0 0 0 40 0 0 0 

 T12 2 0 0 0 456 0 356 0 

T13 2 0 0 0 25 0 0 0 
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Nga rezultatet e analizave për E colin  të  paraqitura në tabelën 5.7 nuk u vu re në asnjë  

rast  çlirimi i gazrave në tubat e provave dhe si rrjedhim  në të gjitha testet rezultati do të 

konsiderohet që numri i përgjithshëm i E colit është i barabartë me 0. Lëngjet në studimin 

tonë jenë të  favorshme për konsumin sepse nuk  kanë treguar praninë e koliformeve  

Sic shihet nga tabela 7 numri i colonive të  myqeve dhe majave  kanë ndryshuar   në  

testin T2, T10 që në  muajin e parë  të ruajtjes, në, T4, T6,  T12 në muajin e tretë të 

rruajtjes  tregojnë praninë e organizmave fermentative. Pra ky ndryshim i atribohet 

fillimit të fermentimit të  këtyre  mostrave si rezultat i aktivizimit të majave(Kawo, 

A.H.,etj, 2009). Në T10 në muajin e parë të ruajtjes u shfaq myk i dukshëm mbi 

sipërfaqen e lëngut ndërsa muajin e tretë kishte  fermentuar plotësisht. Si rrjedhim mund 

të konkludojmë që këto mostra nuk mund të ruhen me këto përbërje  dhe janë mostra që 

nuk do të meren në konsideratë. 

 

     

 

Fig. 5.18. Pamje nga analizat e myqeve të disa mostrave të lëngjeve. 

Për të studiuar më hollësisht  rezultatet e ngarkesave mikrobiale tek lëngjet e frutave pas 

80 ditësh ruajtje  u mbollën  për NPM  në terene PCA  dhe u studiuan pas 24 ,48, 72  

orësh dhe 7 ditësh të mbjelljes mikrobiologjike. Vlerat  e mesatarizuara u paraqitën në 

tabelën 5.8 

Sikurse shihet nga tabela më sipër tek lëngjet e mollës në ruajtje ka kryesisht ngarkesa 

bakteriale të cilat edhe priten (mund të merren nga frutat por edhe nga proceset 

teknologjike si ngarkesa që paraqesin rezistencë). Ngarkesa në maja është pothuaj  e 

papërfillshme. Kjo është pozitive sepse ndryshe do të kishim një konsum karbohidrateve 

të frutit dhe tendencë për procese të padëshiruara fermentimi në lëng. 
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Tabela. 5.8.  Rezultatet e ngarkesave mikrobialee mesatare tek lëngjet e frutave pas 

24, 48, 72  orësh dhe 7 ditësh të mbjelljes të mostrave të ruajtura 80 ditë. 

Nr. Pas 24 orë Pas 48 orë 

Ngarkesa totale CFU /ml Ngarkesa totale CFU /ml 

PI PII Mesatare PI PII    Mesatare 

T1 23x8 19x8 0.168x10
3
 37x8 33x8 0.28x10

3
 

T2 232x8 268x8 2x10
3
 275x8 275x8 2.2x10

3
 

T3 0 0 0 0 0 0 

T4 328x8 321x8 2.596x10
3
 309x8 318x8 2.508x10

3
 

T5 0 0 0 0 0 0 

T6 21x8 54x8 0.3x10
3
 74x8 46x8 0.48x10

3
 

T7 3x8 7x8 0.04x10
3
 5x8 5x8 0.04x10

3
 

T8 0 0        0 0 0         0 

T9 0 0        0 0 0         0 

T10 105x8 108x8 0.852x10
3
 155x8 112x8 1.068x10

3
 

T11 9x8 5x8 0.056x10
3
 8x8 9x8 0.068x10

3
 

T12 583x8 620x8 4.812x10
3
 650x8 556x8 4.824 x10

3
 

T13 0 0 0 0 0        0 

 

Nr. Pas 72 orë Pas 7 ditë 

Ngarkesa totale CFU /ml Ngarkesa totale CFU /ml 

PI PII    

Mesatare 

PI PII    Mesatare 

T1 22x8 24x8 0.184x10
3
 27x8 38x8 0.26x 10

3
 

T2 309x8 279x8 2.352x10
3
 311x8 252x8 2.252x10

3
 

T3 0 0 0 7 8 0.008x10
3
 

T4 300x8 299x8 2.396x10
3
 332x8 347x8 2.716x10

3
 

T5 0 0 0 0 0 0 

T6 44x8 28x8 0.288x10
3
 53x8 33x8 0.344x10

3
 

T7 5x8 8x8 0.052x10
3
 7x8 8x8 0.06 x10

3
 

T8 0  0 0 0 0         0 

T9 0  0 0 2 4 0.003x10
3
    

T10 150x8 112x8 1.048x10
3
 145x8 159x8 1.216x10

3
 

T11 6x8 7x8 0.052x10
3
 6x8 8x8 0.056x10

3
 

T12 570x8 650x8 4.88 x10
3
 628x8 670x8 5.192 x10

3
 

T13 7x8 13x8 0.08x10
3
 13x8 11x8 0.096x10

3
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Fig. 5.19. Ngarkesat e përgjithëshme mikrobiale pas 24 orë inkubimi, të evidentuara 

tek mostrat e ruajtura  për 80 ditë. 

 

Fig. 5.20. Ngarkesat e përgjithëshme mikrobiale pas 48 orë inkubimi, të evidentuara 

tek mostrat e ruajtura  për 80 ditë. 

 

Fig. 5.21. Ngarkesat e përgjithëshme mikrobiale pas 72 orë inkubimi, të evidentuara 

tek mostrat e ruajtura  për 80 ditë. 

0

2000

4000

6000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

M
ik

ro
o

rg
an

iz
m

a 
C

FU
/m

l 

Testet 

0

1000

2000

3000

4000

5000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

M
ik

ro
o

rg
an

iz
m

at
 C

FU
/m

l 

Testet 

0

1000

2000

3000

4000

5000

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13M
ik

ro
o

rg
an

iz
m

at
 C

FU
/m

l 

Testet 



109 
 

 

Fig. 5.22. Ngarkesat e përgjithëshme mikrobiale pas 7 ditë inkubimi, të evidentuara 

tek mostrat e ruajtura  për 80 ditë. 

 

Figura. 5.23. Rezultatet e ngarkesave mikrobiale mesatare pas 24 ,48, 72  orësh dhe 

7 ditësh inkubimi,  tek mostrave e ruajtura  për 80 ditë. 

Siç shihet nga tabela, në pjesën më të madhe të pjatave vihet re një mikroflorë e 

përgjithshme për një pjesë të pjatave. 

Nga tabela mostra T3, T5, T7, T8, T9, T11, T13 nuk kanë ngarkesë mikrobiale përgjatë 

kohës së ruajtjes së pjatave të petrit në termostat pas 24 orësh, pas 48 orësh si dhe pas 3 

ditësh e 1 jave, kjo sepse këto mostra janë të pasterizuara. dhe sepse ato kanë një sasi të 

sorbatit ose të benzoatit. 

Mostrat që kanë ngarkesë mikrobiale më të lartë  T2, T4, T6 ,T10, T12, janë kryesisht ato 

mostra që nuk janë të pasterizuara dhe kanë sasi më të vogël te sorbatit apo benzoatit sesa 

sasia  e nevojshme  që nevojitet për  parandalimin e  rritjen e baktereve. Kur sasia e 

sorbatit apo benzoatit ishte sipas limiteve te legjislacionit  sasia e mikroorganizmave ishte 

më e larte krahasuar me  Testet që përmbanin  më shumë sasi të sorbatit apo benzoatit. 

Përveç mikroorganizmave të tjera vihet re prania e myqeve  kryesisht pas 7 ditësh,por 

edhe më përpara. Tek mostrat T2, T4, T10, T12 vihet re shfaqja e myqeve, kjo tregon se 

sasia e benzoatit dhe sorbatit nuk ka qenë e mjaftueshme, si dhe faktori pasterizim luan 

gjithashtu rol të rëndësishëm. 
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Një ndryshim cilësor na paraqesin mostrat T8, T9, të cilat nuk kane ngarkesa mikrobiale 

dhe  janë padyshim për tu marrë në konsideratë. Në to është  përdorur  koservanti i ri 

‘Velkorin’ . Mostrat T8, T9, janë të dyja të pasterizuara  ndërkohe që njëra T8 ka dhe 

koservant kimik klasik benzoat natriumi. Tek këto dy mostra shtesat e konservantëve janë 

brenda limiteve të legjislacionit  Rezultatet jepen dhe nëpërmjet fotografive: 

Nga analizat mikrobiale të 13 testeve të mara në eksperimentim nxjerrim një sërë 

konkluzionesh të rëndësishme për metodën më të mirë të ruajtjes së lëgjeve të mollës dhe  

që duhet të  meret parasysh  në konkludimin përfundimtar të eksperimentit. 

Duke qënë se legjislacioni  Europian dhe ai Shqiptar  nuk lejojnë përmbajtje  të benzoatit 

dhe sorbatit së bashku në nivele më të larta se 150mg/L benzoat natriumi +250 mg/L 

Sorbat kaliumi, metoda e ruajtjes së përshkruar sipas T3, T5, T7 megjithëse nuk kanë 

ngarkesë mikrobiale përgjatë kohës së ruajtjes bie sepse sasia e koservantit është në 

kundërshtim me legjislacionin. 

Mostrat T11, T13 janë brenda limiteve të legjislacionit por janë të dyshimta pasi kanë 

filluar të shfaqin kolonitë  në  to. 

Mostra T12 që ka përmbajtjen sipas legjislacionit nuk arriti të merrej në konsideratë si 

metodë ruajtje . 

Sasitë e konservantëve  klasike sipas limiteve të legjislacionit  në fuqi nuk mund të 

rruajnë dot lëngjet e frutave ne aspektin mikrobiologjik dhe nevojitet patjetër përdorimi i 

kombinimit të ruajtjes me metoda të tjera që na i mundëson dhe legjislacioni. 

Nga metodat e përdorura në eksperimentimin e mësipërm më rezultative konnkludoi T8 

dhe T9  ku është përdorur konservanti i ri ‘Velkorin’ i kombinuar me pasterizimin apo 

edhe me konservantët klasikë  në sasi brenda legjislacionit. 

 

 

 

Fig. 5.24. Pamje nga analizat mikrobiale të disa mostrave të lëngjeve pas tre muaj 

ruajtje. 
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5.3.6. Vlerësimi organoshqisor në testet e lëngjet e mollës gjatë 3  muaj 

ruajtje.  

Duke qenë se qëllimi i punës kërkimore është efekti i Pasterizimit dhe konservanteve  

kimike në cilësinë dhe afatin e qëndrueshmërisë së lëngjeve të frutave  u kryhen analiza 

organoshqisore të 14 testeve sipas një kalendari të përcaktuar. Kjo analizë e thjeshtë e 

përdorur nga ne ka rëndësi sepse në fund të fundit produkteve ushqimore ju testohet       

1-pamja,  

2- ngjyra,   

3- shija, 

4- era, 

5- konsistenca. 

Të dhënat e mara në të katër periudhat e ruajtjes u paraqitën në tabelën 5.9. Me shënimin  

‘Normale’  do kuptojmë  që të pestë  treguesit  janë ( SSH vol 11/3.,1989): 

1- Pamja : lëng i shtrydhur i kulluar ,pa farëra ,pjesë lëkure , e pa lëndë të huaja. 

2- Ngjyra  karakteristike e frutit  të pjekur të përdorur. 

3- Shija  e mirë karakteristike e frutit të përdorur  , pa shije te huaj. 

4- Era  e mirë karakteristike e frutit të përdorur  , pa erë të huaj. 

5- Konsistenca normale pa ndryshime të dukshme. 

Tabela. 5.9.  Rezultatet e vlerësimeve organoshqisore i  testeve të ndryshme  gjatë 

ruajtjes në kohë (ditë). 

Trajtimet 0 ditë 

Para 

trjtimeve 

30 ditë 60 ditë 90 ditë 

T0 Normale - - - 

T1 Normale Normale Normale Normale 

T2 Normale Normale Normale Fillim fermentimi 

T3 Normale Normale Normale Normale 

T4 Normale Normale Normale Fillim fermentimi 

T5 Normale Normale Normale Normale 

T6 Normale Normale Normale Normale 

T7 Normale Normale Normale Normale 

T8 Normale Normale Normale Normale 

T9 Normale Normale Normale Normale 

T10 Normale Fillim 

fermentimi 
Fermentim i plotë 

Myk mbi sipërfaqe 

 

Ndryshim organoshqisor 

T11 Normale Normale Normale Normale 

T12 Normale Normale Normale Fillim fermentimi 

T13 Normale Normale Normale Normale 

 

Mostrat T1 T3 T5 T7 T8 T9 T11 T13 janë të pasterizuara dhe ndryshojnë pak në ngjyre 

nga mostrat e tjera duke qenë shumë pak më të çelura në ngjyrë si rezultat i trjtimit 

termik. 
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Mostra T10 dallohet qartë  që në muajin e parë  ka  ndryshime organoshqisore pasi ka 

filluar fermentimin  , në muajin e dytë  mbi sipërfaqen e lëngut shfaqet dhe myk dhe në 

muajin e tretë është e transformuar. 

Mostrat T2, T4, T12 fillojnë të kenë ndryshime organoshqisore në muajin e tretë  pasi ka 

filluar fermentimin.   

Për sa i përket pamjes organoshqisore  mostrat T2, T4, T10 ,T12  përjashtohen si metoda 

ruajtje. Mostrat e tjera  në këtë aspekt konsiderohen të pranueshme.  

 

5.4. Përfundime të eksperimentit 2. 

Përfundime  

Nga eksperimenti 2 nxjerrim një serë konkluzionesh të rëndësishme në lidhje me 

metodikën e duhur  për ruajtjen e lëngut të mollës dhe lëngjeve në përgjithësi. Duke qenë 

se legjislacioni  Evropian dhe ai Shqiptar  ka ulur dozën e përdorimit  me disa fish dhe 

nuk lejojnë përmbajtje të benzoatit dhe sorbatit së bashku në nivele më të larta se 

150mg/L benzoat natriumi +250mg/L Sorbat kaliumi, eksperimenti i jonë i jep zgjidhje 

metodave të reja të konservimit të lëngjeve te frutave dhe pijeve jo alkoolike në 

përgjithësi.  

 

Nga studimi i kryer: 

 Acid Askorbik që përmbahet tek lëngu i mollës zvogëlohet gjatë proceseve 

teknologjike dhe  me kalimin e kohës edhe gjatë ruajtjes në të gjitha metodat e 

përdorura nga studimi. Për kompensimin e humbjeve të acidit askorbik  prodhuesit e 

lëngjeve duhet sasi të kontrolluara e kompesuese të tij .    

 Pasterizimi i lëngjeve duhet të kryhet me metodën e pasterizimit të shpejtë në mënyrë 

që degradimi i acidit askorbik të jetë  sa më i ulët. 

 Përdorimi i Velcorinit si konservat  i kombinuar me pasterizimin e shpejtë jep 

rezultate më të mira në mënyrë që degradimi i acidit askorbik të jetë sa më i ulët. 

 Ndër të tjera dhe  hapësira mbi sipërfaqen e lëngut në ambalazhimet e lëngut të 

mollës duhet të  mbushet me azot  duke larguar oksigjenin e ajrit i cili ndikon 

negativisht tek acidi askorbik. 

 Është rëndësishme të theksojmë se vlerat mesatare të pH  mund të konsiderohet 

relativisht të stabilizuara dhe të krahasueshme me vlera që i përgjigjen kërkesave për 

ruajtje. 

 Sasitë e konservantëve  klasike sipas limiteve të legjislacionit  në fuqi nuk mund të 

rruajnë dot lëngjet e frutave prandaj nevojitet  patjetër përdorimi i kombinimit të 

ruajtjes me metoda të tjera që na i mundëson dhe legjislacioni. 

 Nga metodat e përdorura në eksperimentimin e mësipërm më rezultative për ruajtjen e 

lëgjeve konnkludoi T8 dhe T9  ku është përdorur mbrojtësi i ri ‘Velkorin’ i 

kombinuar me pasterizimin apo edhe me konservantët klasikë në sasi të lejueshme 

brenda legjislacionit.  
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KAPITULLI   VI 

6. Eksperimenti 3. Përdorimi i Velkorinit në lëngjet e frutave të prodhuara 

në rajonin e Korçës, studimi i hidrolizës së tij dhe i metanolit mbetës. 

 

6.1. Objekti dhe qëllimi i eksperimentit. 

 

Në rajonin e Korçës, dy vitet e fundit është futur përdorimi i një konservanti të ri  

Velkorini ose Dikarbonati i dimetilit  ( DMDC ) (E 242). 

Funksioni i tij kryesor është si një ruajtës dhe stabilizues i një game të gjerë pijesh dhe 

ndihmës sterilizant. Velkorini është ekstremisht efektiv kundër mikro-organizmave siç 

janë majatë e kërpudhat, myqet, bakteret, edhe nëse ato janë në një përqëndrrim shumë të 

vogël. 

Veprimi kryesor i Velkorinit është përmes inhibimit të enzimave, duke depërtuar murin 

qelizor të mikroorganizmit, duke çuar kështu në inaktivizimin e tyre. Mekanizmi kryesor 

i veprimit të DMDC ndodh përmes inhibimit të enzimave glikolitike. (Vicent -Renouf, 

P.S.,2007) 

Në kapitullin e IV kemi përmendur  me hollësisht për metanolin i cili është një alkool që 

ka një toksicitet të lartë tek njerëzit dhe ndodhet natyrshëm në fruta dhe perimet(Garcia 

Hector D., 2008). Metanoli është i pranishëm edhe kur frutat dhe perimet janë të trajtuara  

fizikisht për konsum me metoda që përfshijnë, prerje në feta, pure dhe lëng i shtrydhur 

(Anthon GE and Barrett D.M .,2010).  Sasia e metanolit të lirë në të gjitha këto raste 

është rezultat i hidrolizës së estereve metilike që përmbahen në substancat pektinike. 

(Anthon G.E. and Barrett D.M.,2010; Lund E.D. etj.,1981) Substancat pektinike do të 

çlirojë metanol kur muret e qelizave bimore çahen, siç mund të ndodhë përmes proceseve 

fizike të përgatitjes së ushqimit. Metanoli konstatohet edhe kur pektina është prekur nga 

mikroorganizmat në aparatin e tretjes, pasi frutat ose perimet janë ngrënë (Lindinger W. 

etj., 1997). Është gjetur se mollët përmbajnë përafërsisht 1% pektinë, dhe se konsumimi i 

një kilogram mollë zakonisht rezulton në lirimin e 0.5 g  metanol në trupin  e njeriut 

(Lund E.D., etj.,1981), sepse eteret metilike të pektinave të frutave dhe perimeve do të 

zbërthehen për të prodhuar metanol gjatë përgatitjes së ushqimit apo gjatë tretjes ne 

organizëm (California  E.P.A.,2012). 

Në kapitullin e III paragrafi 3 kemi folur për  paqëndrueshmërinë e velkorinit në tretësirat 

ujore dhe se  ai shpërbëhet pasi është shtuar në pije.  Ai shpërbëhet në formë dyoksid 

karboni dhe metanoli.  

Nga ana tjetër për të ndjekur ecurinë e zbërthimit të velkorinit vetë  metodat analitike 

kërkojnë  një kohë të caktuar  për tu kryer  si dhe tretësirat analitike janë tretësira ujore . 

Që të dyja si koha dhe prania e ujit  çojnë në zbërthimin e mëtejshëm të velcorinit . 

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte për të përcaktuar  ecurinë e zbërthimit të velkorinit i cili 

është përdorur për konservimin  e lëngjeve të frutave. 

 

Shtrohen pyetjet: 

 Duke qenë toksik velkorini ,si shkon zbërthimi i tij? 
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 Duke qenë se zbërthimi i velkorinit varet nga koha dhe temperatura e lëngut ,a na 

mjafton  kjo për inaktivizimin e mikroorganizmave dhe cilat janë parametrat që duhen 

mbajtur? 

 Zbërthimi i velkorinit jep si produkt metanol , si dhe sa është niveli i tij në lëngjet 

para dhe pas përdorimit të velcorinit? 

6.2. Materiale dhe metodat e eksperimentit 3. 

Për studimin:‘ Metanoli  dhe përdorimi i velkorinit në lëngjet e frutave të prodhuara në 

rajonin e Korçës u analizuan mostrat në laboratorin shkencor të agroushqimit të Fakultetit 

të Bujqësisë në  Universitetin “Fan S.Noli”  Korçë. 

Për të përcaktuar  ecurinë e zbërthimit të velkorinit në lëngjet e frutave ne përdorëm  

metodikë me kohë të limituar, me kit teste  që tregojnë praninë e velkorinit, dhe metodën 

indirekte  duke përcaktuar  produktin e prodhuar nga reaksioni siç është metanoli. Nuk u 

zgjodh për përcaktim dyoksidi i karbonit si produkti tjetër i reaksionit pasi ai është më i 

vështirë për tu përcaktuar  si  rrjedhim i largimit të tij nga solucioni.  

U ndoq kjo radhë pune : 

 u përgatitën mostrat mesatare  të lëngjeve të frutave  mollë dhe qershi . 

 U analizuan  këto mostra për përmbajtjen e metanolit  të tyre natyral dhe pH para 

shtimit të velkorinit.  

 Pas shtimit të velkorinit  u analizua  me metodikën (OIV(Oeno 25/2004 modified by 

Oeno 4/2007) me dibutilamine ) Velkorini  në diapazone të ndryshme kohe.  

 Momenti i përfundimit të hidrolizës u  dedektua me  kit teste të përgatitura nga firma 

prodhuese e  velkorinit që tregojnë praninë e velkorinit afërsisht deri në 0,04 mg/L. 

 Së fundi pas zbërthimit të plotë të velkorinit u përcaktua përmbajtja e metanolit në 

pije dhe me diferencë me sasinë e metanolit që kishte pija para shtimit të velkorinit  është 

gjetur sasia e metanolit të prodhuar nga reaksioni. 

 Pajisjet e përdorura  Distilator automatik , spektrofotometër, banjo mari, mikrobyreta 

automatike digjitale. 

 

1-Mostrat u  morën fruta të freskëta  të pjekur dhe të pa dëmtuara nga  frigoriferët e 

grumbullimit të frutave të qarkut të Korçës. Për studim u zgjodhën dy varietet  që sot në 

rajonin e Korçës përdoren për prodhimin e lëgut të mollës  të cilat janë  grani smith, 

starking, Qershi Belicë, Qershi Napoleon dhe Qershi Buliat. Frutat u përzgjodhën në 

mënyrë të tillë që të përfaqësonin rajonin e Korçës. Mostrat u çuan në fabrikën e lëngjeve 

të frutave (F) dhe  ju nënshtruan proceseve  të larjes, grirjes, presimit  dhe filtrimit si në 

Eksperimentin 2. 

2-Përcaktimi i sasisë së metanolit  natyral dhe pH para shtimit të velkorinit  

Mostrat e përgatitura në këtë mënyrë u analizuan për përmbajtje e metanolit si në 

metodikën e përshkruar  në  Eksperimentin 1 pika 4.2. Monitorimi i metanolit në mollët , 

qershitë dhe lëngjet e frutave të prodhuara në rajonin e Korçës 

3-Shtimi i velkorinit, e përcaktimi i Velkorini gjatë zbërthimit në diapazone të ndryshme 

kohe  dhe në temperatura të ndryshme të sistemit. 
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 U përgatitën 2 grupe me nga 5 mostra me lëng molle dhe u vendosën në termostat 

universal dixhital një nga një në temperaturat 4
o
C, 10

o
C, 20

o
C , 30

o
C .  

 Pas stabilizimit të temperaturës u shtua me mikropipetë brenda grupit të parë të 

mostrave një sasi prej 1.6 ml/100 velcorin e cila është e barabartë me 2% duke pasur 

parasysh densitetin e tij i cili është 1,25 g/mL.  

 Pas stabilizimit të temperaturës u shtua me mikropipetë brenda grupit të dytë të  

mostrave  një sasi prej 200 µL/L  velcorin e cila është e barabartë me 250 mg/L 

 

 

Fig.6.1.Shtimi i velcorinit ne pije jo alkolike 

Për secilën mostër me temperatura të ndryshme u analizua velkorini me metodën 

(OIV(Oeno 25/2004 modified by Oeno 4/2007) me dibutilamine në diapazone kohe 

prej 15 minutash që nga momenti i hedhjes së velkorinit. Momenti i përfundimit të 

hidrolizës u dedektua me kit- teste për praninë e velkorinit afërsisht deri në 0,04 mg/L. 

 

Fig.6.2.Mekanizmi i hidrolizës së velkorinit( 250 mg velkorin) 
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4- Përcaktimi i sasisë së metanolit pas përfundimit të zbërthimit total të velkorinit  

Së fundi pas zbërthimit të plotë të velkorinit u përcaktua përmbajta e sasisë së metanolit 

në lëngjet. Si metodë për përcaktimin e metanolit u përdor metoda spektrofotometrike 

përshkruar në pikën 1.të këtij paragrafi. Me diferencë me sasinë e metanolit që kishte 

lëngu para shtimit  të velkorinit  gjejmë sasinë e metanolit të prodhuar nga reaksioni  për 

rrjedhojë dhe velkorinin e zbërthyer. 

6.3. Rezultate dhe diskutime të eksperimentit 3 
 

Tabela 6.1. e më poshtë jep rezultatet mesatare të përftuara sipas metodikave të 

lartpërmendura: 
 

Tabela 6.1. Përmbajtia e metanolit në lëng molle natyral dhe pH para shtimit të 

velkorinit. 

Nr Loji I mostrës  pH Metanol 

mg/L 

1 lëng molle  grani smith i 

freskët 

 3.6 40 

2 lëng molle  starking  i 

freskët 

 3.68 35 

3 lëng molle   miks 1:1 3.64 37.5 

4 Qershi Belicë e freskët 4 234 

5 Qershi Napoleon e  freskët 3.75 141 

6 Qershi Buliat  e freskët 4 164 

 

Nga analizimi  i sasisë së Velkorinit  gjatë zbërthimit në diapazone kohe prej 15 minutash  

që nga momenti i hedhjes së velkorinit  për temperatura të ndryshme të sistemit u realizua 

lakoret e paraqitura ne figurën 6.3. 

Nga rezultatet e analizimit nxorëm vlerat  e zbërthimit të plotë dhe të gjysëmzbërthimit  

të velcorinit të përdorur  në lëngjet e frutave Tabela 6.2. 

Tabela 6.2.Vartësia e vlerat  e zbërthimit të plotë dhe të gjysëmzbërthimit  të 

velcorinit nga temperatura. 

Temperatura e lëngut të 

mollës 0C 
gjus. Koha e zbërthimit të 
DMDC minuta 

Zbërthimi i  plotë të 
DMDC minuta 

4 70 450 

10 40 270 

15 26 180 

20 17 120 

30 8 60 
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Fig. 6.3. Diagrama e zbërthimit të velkorinit në temperaturat 4
o
C, 10

o
C,15 

o 
C, 20

o
C 

, 30
o
C . 

 

Fig.6.4. Histograma e Zbërthimit të plotë dhe të gjysëmzbërthimit  të velcorinit të 

përdorur  në  lëngjet e frutave. 

Së fundi pas zbërthimit të plotë të velkorinit u përcaktua përmbajtja e metanolit në 

lëngjet.  

U ballafaquan me rezultatet e mara para përdorimit të velkorinit. 

U bë diferenca për të parë sa ishte shtesa e metanolit. 

U kalkulua  kjo diference në DMDK ( velcorin) të zbërthyer.  
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Tabela.6.3.Rezultatet e përmbajtjes së metanolit para  e pas zbërthimit të plotë të 

velkorinit. 

Nr Loji i mostrës  Metanol mg/L para 

shtimit të DMDC 

Metanol mg/L  

pas shtimit të 

DMDC 

diferenca 

në mg 

Konvertimi 

në DMDC të 

zbërthyer në 

mg 

1 leng molle   

miks 1:1 

37.5 157.51 120.01 250 

2 Leng Qershi 

miks  

185 205 120 250 

 

 

Fig.6.5. Histograma e përmbajes së metanolit para  e pas zbërthimit të plotë të 

velkorinit. 

6.4. Përfundime të eksperimentit 3 

Dikarbonati i dimetilit (Velcorin) shpërbëhet edhe thuajse nuk mbetet në pijet, dhe nuk 

përbën asnjë rrezik. 

 pH i lëngjeve  u konstatua  nga 3.5- 4 një diapazon shumë i përshtatshëm për procesin që 

e do nga ( pH 2.0 - 4.0)  

 Grafiku i hidrolizës së  Velcorinit i ndërtuar nga ky studim mund të shërbejë fare mirë për 

të përcaktuar  parametrat  e temperaturës së lëngjeve  për rrjedhojë dhe kohën  që 

nevojitet në procesin teknologjik  të përdorimit  të velkorinit  me efikasitet  maksimal.  

 Lëngjet e frutave  kanë përmbajtie metanoli  natyral .Qershitë kanë nivele relativisht të 

larta  të sasisë së metanolit .  

 Përdorimi i Velcorinit nga prodhuesit e lëngjeve të frutave, e cila është e barabartë me 

250 mg/L megjithëse është në nivel të pranueshëm nga standardi shtetëror, përsëri ka një 

nivel të metanolit mbetës në lëngjet e frutave e barabartë me 120 mg/L. Duke pasur 

parasysh se këto lëngje konsumohen nga fëmijët, dhe nuk ka kufizim në përdorimin e 

tyre, atëherë rezulton një marrje e konsiderueshme metanoli dhe si rrjedhim duhet një  

kujdes i veçantë dhe shumë korrekt i përdorimit të këtij konservanti për këtë arsye.   

Për arsyet e mësipërme dhe firmave përkatëse ju janë bërë sugjerimet e duhura 
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KAPITULLI   VII 

7. Eksperimenti  4    Vlerësimi i niveleve  të konservantëve  dhe lëndëve 

energjetikë  në pijet jo alkoolike të prodhuara në rajonin e Korçës, duke 

përdorur teknika  të dedektimit instrumental(HPLC) 

7.1. Monitorimi i Benzoatit të natriumit dhe Sorbatit të  Kaliumi në 

pijet jo alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës duke përdorur 

kromato-grafinë në fazë të lëngët në presionit të lartë (HPLC) 

Rruajtja me metoda kimike është bërë një praktikë gjithnjë e më e rëndomtë në  

teknologjitë  moderne të prodhimit të pijeve jo alkoolike dhe të lëngjeve të frutave Në 

rajonin e Korçës, ka vite që prodhohen lëngje frutash nga dy stabilimente  dhe disa 

punishte duke u nisur nga koncentrate me përqendrime të ndryshme, dhe kohët e fundit 

me lëngje natyrore nëpërmjet shtrydhjes së frutave dhe qe përdorin si konservat kimik 

benzoatin e natriumit (DRBUMK Korçe, 2012).  

 

Acidi benzoik (E210), acidi sorbik (E200) dhe kripërat e tyre janë përgjithësisht efikase 

për të kontrolluar myqet, për të penguar rritjen e majave, si dhe kundër një gamë të gjerë 

bakteresh (Davidson P. M., etj., 2005). 

Mekanizmi i ruajtjes fillon me thithjen e acidit benzoic dhe acidi sorbik nga qeliza. Ai  i 

atribuohet  inhibimit nga benzoatet dhe sorbatet  duke u  bazuar në teorinë  lipofilike, ku 

konservuesit që janë acide organike të dobëta si acidi  si acidi  benzoik dhe acidi sorbik  i 

ngordhin  nga uria qelizat mikrobiale duke penguar transportin  e komponimeve të cilat 

transportohen nëpërmjet membranave  qelizore (Davidson P.M.,etj., 2005). Efikasiteti i 

tyre  është i varur nga  pH (Pastrorova I.etj., 2006) Në produktet ushqimore me një pH 

mbi 5 (pak acid apo neutrale) ata janë të paefektshëm dhe jo shumë e efektshme kundër 

disa baktereve.  Sorbatet dhe benzoatet janë të lejuara si ruajtes ushqimore  nga ligjet 

kombëtare dhe ndërkombëtare, por përmbajtja e tyre duhet të deklarohet dhe nuk duhet të 

tejkalojë kufijtë e përcaktuar nga legjislacioni.  Nivelet maksimale të përdorura qe i 

referohen produkteve gati për konsum sipas legjislacioneve të Komuniteti Evropian dhe  

Republikës  së Shqipërisë në lidhje me Sorbatet dhe benzoatet janë pasqyruar si më 

poshtë (MBUMK, udhezim16., 2011).   

 

Tabela. 7.1.  Sasitë e lejuara me ligj të Sa, Ba, PHB 

 

Produkti ushqimor 

Niveli maksimal (mg/kg ose mg/l sipas rastit) 

Sa Ba Sa+Ba 

 

Pijet joalkoolike të 

aromatizuara 

300 150 250Sa+150Ba 

        *Sa- Sorbatet 

        *Ba- benzoatet 
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Studimet e fundit kanë  shprehur shqetësime lidhur me çështjen se acidi benzoik dhe 

kripërat e tij mund të reagojë me acid askorbik (vitaminë C) në disa pije të buta, duke 

formuar sasi të vogla të benzenit. (CICAD, 16, 2000; FDA, 2006)  Në lidhje me njerëzit, 

OBSH Programi Ndërkombëtar për Sigurinë Kimike (IPCS) sugjeron se konsumi i 

tolerueshëm duhet të jetë 5 mg / kg peshë trupore në ditë. (CICAD,16, 2000) Prandaj, 

përcaktimi analitik i këtyre konservuesve nuk është i rëndësishme vetëm për qëllime të 

sigurimit të cilësisë, por edhe për mbrojtjen e konsumatorëve. Metoda më e zakonshme 

analitike për përcaktimin e acidit benzoik ose benzoatit te natriumit është ajo me HPLC. 

(Ali M.S., 1985;  Khosrokhavar R. etj., 2010)  

 

7.1.1.Materiale dhe metodat e eksperimentit 4. 

 

Metoda e përcaktimit të benzoatit të natriumit dhe sorbatit  të kaliumit në pijet e buta jo 

alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës u krye duke përdorur kromatografinë në fazë 

të lëngët në presionit të lartë (HPLC) 

 

Kimikatet  

Benzoat natriumi (> 99%), acid acetik glacial, acetat amoni, acetonitrile dhe Uji i 

përdorur për përgatitjen e buferit dhe solucioneve  standarde janë marrë nga ‘Merck’ dhe 

‘Sigma’ me cilësimin për HPLC.  

 

Aparatura 

Analizat kromatografike u kryen në një (HPLC) e tipit Varjan prostar model  240 e 

pajisur me një pompë terciare  dhe dedektor UV Varjan model 325 Kolona 

kromatografike analitike me cilën u kryen analizat ishte Mikrosorb MV 100-5  C18. 

150x4.6  me injektim manual të mostrës. Matjet e pH u kryen me një pH metër ‘HANA” 

të pajisur me një elektrodë qelqi të kombinuar. 

 

Kushtet kromatografike 

Ndarja Kromatografike u arrit duke përdorur si fazë të lëvizshme të përbëre  nga dy 

komponentë, A dhe B. Komponenti A është Acetonitrile (përbërës organik) dhe B bufer 

acetat amoni(tretësire ujore me pH 4.2). Sistemi Acetonitrile- bufer acetat amoni ishte A: 

B = 20:80 (v/v). Shpejtesia e fazës lëvizëse të lëngët ishte 0.75ml/min. Gjatësia e valës 

optimale për detektimin u vendos në 235 nm dhe sasia e injektimit të mostrës në sistemin 

kromatografik qe 20 μl. Analizimi u krye në temperaturën normale të ambientit. (Pylypiw 

H. M.,2000) 

 

Lakoret e kalibrimit të tretësirave standarde 

Tretësirat standarte u përgatiten me përmbajtje 1, 2, 4, 10, 20 mg/L benzoat natriumi dhe  

me përmbajtie 0.5,  1,  2.5,  5,  10 mg/L  , duke u nisur nga solucionet stok 1mg/ml . U 

matën zonat e pikut (y) përkundrejt  përqendrimit përkatës (mg/l) (x). U ndërtua lakorja  

dhe u përcaktua koeficienti i korrelacionit (Pylypiw H. M.,2000), ( Khosrokhavar R . etj, 

2010), (Dunn O.A, Clark V.A. 1987). 
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Fig.7. 1. Analizat kromatografike në (HPLC) e tipit Varjan 

 

Përgatitja e mostrave  

Për realizimin e monitorimit të  benzoatit të natriumit dhe sorbatit  të kaliumit në pijet e 

buta jo alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës u morën mostra nga tre kompanitë (F, 

XH dhe V) që operojnë  në ketë rajon. Konkretisht u morën mostra të lëngjeve të frutave,  

pijeve me gaz dhe pijeve energjetike. 

Mostrat e ndryshme, të pijeve të buta u filtruan në vakum në filtra  me madhësi të poreve 

0.45 μm si dhe u vendosën në një banje ultrasonike për 15 minuta për degazim. Meqenëse 

përqendrimi i benzoatit të natriumit dhe sorbatit  të kaliumit në mostra ishte më i lartë se i 

standarteve të lakores së kalibrimit u bë hollimi i tyre me ujë të marrë nga ‘Merck’ me 

cilësimin për HPLC.  

 

7.1.2. Rezultate dhe diskutimet e eksperimentit 4. 

 
a  -Se pari u ndërtua lakorja e kalibrimit për benzoatin e natriumit  mbi bazën e zonave të 

pikut të kromatogramsave te marra nga  përqendrime të ndryshme të solucioneve  

standarde, me përmbajtie 1, 2, 4, 10, 20 mg/L benzoat natriumi të përgatitura nga 

solucioni stok .Rezultatet qe u morren ishin : per përqendrimin 1 mg/l – lartësia e pikut  

qe 59.2 mAU ; për 2mg/l  - 111.6 ; për 4 mg/l – 212.1; për 10 mg/l – 529;  për 20mg/l  - 

1026.15 . Ajo rezultoi me një linearitet shumë të mirë për acidin benzoik në diapazonin e 

përqendrimeve  të marra, dhe me një faktor regresionit të shkëlqyer (0,999).Ekuacioni qe 

i përgjigjet kësaj lakoreje  ishte:  

 

y = 50.98x + 10.42 
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Tabela7.2. Rezultatet e marra nga kromatografi  për lakoren e kalibrimit për 

benzoatin e natriumit. 

Përqëndrimi  

mg/L 1 2 4 10 20 

Lartësia e pikut 

[mAU] 59.2 111.6 212.1 529.55 1026.15 

 

 

Fig.7.2 . Lakorja e Kalibrimit për benzoatin e natriumit. 
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Index Emri  Koha 

[Min] 

Lartesia e pikut 

[mAU] 

Siperfaqja e pikut 

[mAU.Min] 

 Benzoate 6.87 212.1 37.6 

 

Fig. 7.3. Kromatograma e një tretësire standarde, e cila përmban 4 mg/l e benzoat 

natriumi. 

 

b  -Së dyti u ndërtua lakorja e kalibrimit për sorbatin e kaliumit  mbi bazën e zonave të 

pikut të kromatogramsave të marra nga  përqendrime të ndryshme të solucioneve  

standarde, me përmbajtje 0.5,  1,  2.5,  5,  10 mg/l  , të përgatitura nga solucioni stok 

.Rezultatet që u morën ishin : për përqendrimin 0.5 mg/l – lartësia e pikut  qe 45.3 mAU ; 

për 1 mg/l  - 76.9 ; për 2.5 mg/l – 183.1; për 5 mg/l – 346.8;  për 10 mg/l  - 684.4 . Ajo 

rezultoi me një linearitet shumë të mirë për acidin benzoik në diapazonin e 

përqendrimeve  të marra, dhe me një faktor regresionit të shkëlqyer (0,999).Ekuacioni që 

i përgjigjet kësaj lakoreje ishte:  

 

y = 67.27x + 11.66 

Tabela7.3. Rezultatet e marra nga kromatografi  për lakoren e kalibrimit për 

sorbatin e kaliumit. 

Perqendrimi mg/L 0.5 1 2.5 5 10 

Lartesia e pikut [mAU] 
45.3 76.9 183.1 346.8 684.4 

 

 

Fig.7.4. Lakorja e kalibrimit për sorbatin e kaliumit. 
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Index Emri  Koha 

[Min] 

Lartesia e pikut 

[mAU] 

Siperfaqja e pikut 

[mAU.Min] 

 sorbat 7.66 346.8 80.157 

 

Fig.7.5 . Kromatograma e një tretesire standarde, e cila përmban 5 mg /l sorbat 

kaliumi. 

 

Duke marrë parasysh karakteristikat e HPLC teknikat dhe literaturën specifike për 

performancën analitike të metodave u përcaktuan Limiti i përcaktimit  (LOD   limit of 

detection) është koncentrimi më i ulët i një analyti në të cilin proçesi analitik mund të 

diferencohet besueshëm nga nivelet e sfondit. Disa analistë e llogarisin limitin e 

përcaktimit nga përcaktimi i devijimit standart të zhurmës së sfondit të përcaktuar nga 

analiza e mostrave të bardha dhe duke e shumëzuar këtë faktor me 3. LOD = 3 x SN , 

ndërsa Limiti i sasise (LOQ limit of quantization) është koncentrimi më i ulët i një analiti 

që mund të matet me një shkallë të konstatuar të besueshmërisë (95 %). Limiti i 

raportimit është shpesh i marre si 10 fishi i devijimit standart. LOQ = 10 x S. (Saad 

B,etj.2005) Më shumë detaje rreth validimit i kësaj metode do të jetë subjekt i një punimi 

të mëtejshëm. 
 

Tabele .7.4. Karakteristikat analitike të metodës së HPLC. 

Parameteri Benzoati i natriumit Sorbat kaliumi 

Limiti i përcaktimit (LOD) (mg/l) 0.05 0.005 

Limiti i sasise (LOQ) (mg/l) 0.1 0.01 

 

Tabela.7.5. Parametrat statistikore të regresionit për lakoren e kalibrimit Benzoatit 

e sorbatit. 

Parameteri Benzoati i natriumit Sorbat kaliumi 

Faktori i regresionit 0.999 0.999 
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Më tej në fazën e dytë u kryen përcaktimet e mostrave  të pijeve të buta  me një numër 

përcaktimesh paralele  n=5. U analizuan kromatogramat përkatëse dhe u  llogaritën 

përqendrimet përkatëse për çdo mostër mbi bazën e ekuacioneve te nxjerra nga lakoret 

standarte si dhe u krye përpunimi ststistikor  për SD  dhe RSD (Harvey D.  2000 ),(Vezi 

D. 2012 ). Rezultatet e mara po i paraqesim në Tabelën  7.6.. 

 

 

Fig.7.6. Kromatograma e lëngut të frutave me koncentrate e velcorin i kompanisë 

(F) 

 

Fig. 7.7. Kromatograma e pijes energjike të kompanisë (F) 
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Fig. 7.8. Kromatograma e pijeve me gaz të kompanisë (XH) 

 

 

Fig. 7.9. Kromatograma e pijeve limon  me gaz të kompanisë (V) 
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Tabele.7.6. Përcaktimi i benzoatit të natriumi në pije të buta (n = 5). 

 

Nr Lloji i pijes Përqendrimi 

mesatar ± SD    

(mg/l) 

RSD (%), 

n=5 

Përqendrimi 

limit i ligjit 

(mg/l) 

1 Lëng molle me velkorin(F) 149.8     ±2.26 1.5 150 

2 Lëng molle Ppast. UHT me 

velcorin(F) 

Nuk dedektoj  150 

3 Lëng frutash me koncentrate 

velkorin(F) 

78.77     ±1.5 1.9 150 

4 Pije energjike(F) 150.98   ±2.6 1.7 150 

5 Pije me gaz (XH) 142.95   ±2.65 1.83 150 

6 Pije me gaz cola(XH) 144,7     ±2.65 1.85 150 

7 Pije energjike(V) 440.91   ±6.5 1.47 150 

8 Pije me gaz limon(V) 538.01   ±7.9 1.46 150 

9 Pije me gaz portokall(V) 529.58   ±7.9 1.49 150 

 

 

Nga rezultatet e mara nga studimi  tregohen  se përqendrimi i benzoateve  në mostrat e 

pijeve të buta  në  pjesën më të madhe është  brenda  limiteve që përcakton legjislacioni 

kombëtar  dhe Evropian por në disa raste  i kalon limitet maksimale  të lejuara   të tillë si 

mostrat e kompanisë (V). Tejkalimi i limiteve të  përcaktuara përbën një  problem për 

konsumatorin dhe një shkelie ligjore. Në kushtet e sotme  ku përdorimi i benzoatit  

shtrihet gjerësisht në përdorimet si konservues del domosdoshmëri analizimi i 

përmbajtjes së tij në ushqime përgjithësisht dhe për pijet jo alkolike në vecanti. 

Aktualisht në Shqipëri institucionet përgjegjëse të kontrollit në bazë  nuk e analizojnë 

këtë tregues i cili lidhet ngushtë me sigurinë ushqimore. Rezultatet e këtij studimi në 

lidhje me përmbajtjen e benzoatit të natriumit në pijet e buta tregojnë një mos korrektësi 

në shtimin e tij në pije. 

Për sa i përket  përdorimit të sorbatit të kaliumin  në pijet e buta të prodhuara në rajonin e 

Korçës  vihet re një përdorim më i vogel pasi nga analiza e kromatogramave  vetëm në 3 

mostra nga 9 u dedektua sorbati i kaliumit. Megjithëse është më pak problematik nga ana 

e sigurisë ushqimore  duket se nga kompanitë e përmendura preferohet më pak. 

Sasia e sorbatit të kaliumin   të përdorur  që u konstatua nga analizimi me HPLC  në pijet 

e buta të prodhuara në rajonin e Korçës   ishte brenda limiteve të lejuara nga legjislacioni  

i Republikës së Shqipërisë dhe direktivave të Bashkimit Evropian. 

Përdorimi i sorbatit të kaliumit   siç duket dhe nga hisograma përmbledhëse  e 

përmbajtjes së benzoatit të natriumi dhe sorbatit te kaliumit në pije të buta është përdorur 

i kombinuar me benzoatin e  natriumit .  

Përdorimi i benzoatit të natriumit në pije të buta është përdorur vetëm por edhe i 

kombinuar me sorbatin e kaliumit. Në disa raste kur përdorimi i benzoatit të natriumit  ka 

qenë i vetëm, nga prodhuesit është rritur doza e përdorimit mbi limitet  për të arritur 

qëllimin final të rruajtjes së produktit. Kjo sasi e përdorur në këto raste bie në 

kundërshtim me legjislacionin  dhe përbën një risk për konsumatorin. 
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Tabele.7.7. Përcaktimi i sorbatit të kaliumit në pije të buta (n = 5). 

N

r 

Lloji i pijes Përqendrimi 

mesatar ± SD    

(mg/l) 

RS

D 

(%)

, 

n=5 

Përqendrimi 

limit i ligjit 

kur eshte 

vetem Sa 

(mg/l) 

Përqendrimi 

limit i ligjit 

kur eshte 

Sa+Ba (mg/l) 

1 Lëng molle me 

velcorin(F) 

Nuk dedektoj - 300 250 

2 Lëng molle Ppast. UHT 

me velcorin(F) 

Nuk dedektoj - 300 250 

3 Lëng frutash me 

koncentrate velkorin(F) 

115.77  ±2.54 2.2 300 250 

4 Pije energjike(F) Nuk dedektoj - 300 250 

5 Pije me gaz (XH) 240.73  ±4.1 1.7 300 250 

6 Pije me gaz cola(XH) 265.9    ±4.5 1.7 300 250 

7 Pije energjike(V) Nuk dedektoj - 300 250 

8 Pije me gaz limon(V) Nuk dedektoj - 300 250 

9 Pije me gaz 

portokall(V) 

Nuk dedektoj - 300 250 

 

 

Fig. 7.10. Histograma përmbledhëse  e përmbajtjes se benzoatit të natriumi dhe 

sorbatit të kaliumit në pije të buta. 
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7.1.3. Përfundime 
 Metoda e përcaktimit të  Benzoatit të natriumit dhe sorbatit të kaliumit në pijet jo 

alkolike  me HPLC është një metodë e thjeshtë, selektive e shpejtë dhe e saktë. 

 Ka zbatueshmëri për studimin e një numri të madh të mostrave pije të buta me 

matrica komplekse. 

 Prodhuesit e pijeve të buta në rajonin e Korçës që përdorin benzoatet  si konservant, 

duhet të kenë  monitorim korrekt të sasisë që përdorin. 

 Të gjitha këto të dhëna në lidhje me përqendrimet e benzoatit të natriumit dhe sorbatit 

te kaliumit    në pije të ndryshme do të mund të ndihmojë konsumatorët në zgjedhjen 

e produkteve më cilësore për shëndetin e tyre. 

 Institucioneve të kontrollit ju rekomandojmë se duhet urgjentisht të analizojnë dhe të 

monitorojnë  këta konservantë pasi përdorimi abuziv  apo  me mos korrektësia e tyre 

përbën një risk për konsumatorin. 

 Baza infrastrukturore sot në rajonin e Korçës ekziston për realizimin e këtyre 

analizave. 

 Studimi jonë mund të shërbejë fare mire për realizimin e këtyre analizave dhe 

dhënien e rekomandimeve kompetente në këtë drejtim. 

 

7.2. Monitorimi i kafeinës në pijet jo alkoolike  të prodhuara në rajonin 

e Korçës dhe me gjere duke përdorur kromatografinë në fazë të lëngët 

në presionit të lartë (HPLC) 

7.2.1. Kafeina dhe qëllimi i studimit  

Në rajonin e Korçës, ka vite që prodhohen pije të buta jo alkoolike me gaz ose jo  , ndër 

to prodhohen dhe pije energjetike  dhe pije cola  të cilat në përbërjen e tyre kanë  

substanca stimultante  si kafeina . Pijet energjike sot janë bërë fenomen i kohës moderne. 

Çdo ditë nëpër gjithë botën konsumohen dhjetëra miliona  litra. Këtij fenomeni nuk i ka 

shpëtuar as  Shqipëria  

Duke pare për sa më sipër  monitoruam pijet energjetike dhe pijet me gaz cola që 

prodhohen në rajonin e Korçës.  Monitorimi do të përqendrohet në përmbajtjen e kafeinës 

si  një tregues  kimik i rëndësishëm. 

Kafeina  nga pikëpamja kimike është një  derivat i metilksanthinës (Wanyika H.N., etj 

.2010;)..Ajo futet në  substancat psikotrope  dhe  është një stimulues natyral sistemi 

nervor qendror gjenden me bollëk në burimet natyrore të tilla si kokrat e kafesë , në 

gjethet e çajit, në arrat e Kolas dhe kokrat e kakaos. Kafeina është një substancë natyrale 

gjenden në pjesë të ndryshme të 63 lloje bimëve si në gjethe, fara apo frutat. (Mumin A. 

Etj., 2006; Nour V. Etj., 2008; Wanyika H.N., etj., 2010;. Nour V.etj., 2010)  

 
Fig. 11. Struktura e kafeines. 
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Emri kimik i kafeinë është –trimetil 1,3,7 ksanthinë. Kafeina ka një strukturë kimike të 

ngjashme me atë të adenosinës. Mekanizmi kryesor i veprimit të kafeinës, pas konsumimi 

të një pije me përmbajtje kafeine  është të veprojë si një bllokues i receptorëve  të 

adenosinës në tru (Pettenuzzo L.F.etj., 2008). 

Kafeina ka edhe efekte të tjera të cilat mund të jenë të palidhura me adenosine dhe disa u 

atribuohen tre metabolitëve: paraksanthinë, theobrominë dhe theofilinë. Këto efekte 

përfshijnë rritjen e presionit të gjakut, rritjen e diurezës, sheqerit në gjak, rritje të acidittit 

të stomakut dhe sekretimit të pepsinës, nivele të rritura të acideve yndyrore, dhe humbjen 

e kalciumit që çon në dobësimin  e eshtrave(Klang M.J,etj. 2002; Higginbotham EJ. 

etj,1989).. 

Food & Drug Administration e SHBA lejon një maksimum prej 72 mg. kafeine për 12 oz. 

shërbejnë (12 oz=354.88235625ml).  Gjithashtu, përmbajtja e kafeinës e pijeve 

energjetike mund të ndryshojnë në masë të madhe. Në 250 ml pije energjike (rreth 8,5 oz) 

mund të ketë kudo 50-160 mg kafeinë (dmth 20-66 mg/100 ml). Relativisht, një mesatare 

8-ons filxhan kafe ka rreth 100 mg kafeinë .(I.F.I.C.F 2009) 

Produktet me përmbajtje kafeinë te shtuar : 

Produktet e mëposhtme përmbajnë  zakonisht kafeinë prodhuar në mënyrë sintetike, por 

edhe kafeinë natyrale, 

 Pijet  energjike  të tilla si "Red bull "(rreth 32 mg/100 ml), si dhe shumë emërtime 

nga më të ndryshmet  dhe përmbajtjen e kafeinës të ndryshme .  

 Cola (pije me kafëinë natyrale nga arra cola ) "Coca cola "dhe" Pepsi Cola "deri10 

mg/100 ml etj 

Shumë gjëra të këqija mund të renditen kur bëhet fjalë për pijet energjetike, duke 

përfshirë përbërësit e pashëndetshëm dhe pasojat potencialisht të rrezikshme në shëndet.  

Prodhuesit e shumica e pijeve në treg nuk specifikojë sasinë e kafeinës në etiketën e tyre 

të produktit. Prandaj ekziston nevoja për një analizë të produkteve të ndryshme për 

përmbajtjen kafeinë në mënyrë që njerëzit mund të bëjnë zgjedhje të informuara 

Pikërisht për të gjitha sa u thanë më sipër  del domosdoshmëri mbajtja nën  kontroll e 

përbërësve të këtyre pijeve energjetike. Edhe një nga  qëllimet e studimit  tonë është të 

kontribuojë  sado pak në këtë aspekt. 

 

7.2.2.Materiale dhe metoda. 
Metoda e analizimit të kafeinës në  pijet e buta jo alkoolike të prodhuara në rajonin e 

Korçës u krye duke përdorur kromatografinë në fazë të lëngët në presionit të lartë 

(HPLC) 

 

Kimikatet  
Kimikatet : kafeinë anhider (> 99%)te firmës ‘Fluka” per HPLC, acetonitrile dhe Uji i 

përdorur për përgatitjen e buferit dhe solucioneve  standarde janë marrë nga ‘Merck’ dhe 

‘Sigma’ me cilësimin per HPLC.  

 

Aparatura 

Analizat kromatografike u kryen në një (HPLC) e tipit Varjan prostar model  240 e 

pajisur me një pompë terciare  dhe dedektor UV Varjan, model 325.  Kolona 

kromatografike analitike me cilën u kryen analizat ishte “Mikrosorb MV 100-5  C18. 
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150x4.6”  me injektim manual te mostrës. Matjet e pH u kryen me një pH metër ‘HANA” 

të pajisur me një elektrodë qelqi kombinuar. 

 

Kushtet kromatografike 

Ndarja khromatografike u arrit duke përdorur si fazë të lëvizshme atë të përbëre  nga dy 

komponentë, A dhe B. Komponenti A është Acetonitrile (përbërës organik) dhe B bufer 

(tretësire ujore me pH 4.3). Sistemi Acetonitrile- bufer ishte A: B = 20:80 (v/v). 

Shpejtësia e lëvizjes së fazës së lënget ishte 0.75ml/min. Gjatësia e valës optimale për 

detektimin u vendos në 235 nm dhe sasia e injektimit të mostrës në sistemin 

kromatografik qe 20 μl. Analizimi u krye në temperaturë normale të ambientit. (Nour, V. 

etj, 2008; Nour, V. etj,2010; Ali M.M. etj., 2012) 

 

Lakoret  e kalibrimit të tretësirave standarde 

Tretësirat standarte u përgatiten me përmbajtje 0.5, 4, 5, 10, 20 mg/L, kafeinë duke u 

nisur nga solucionet stok 1mg/ml . U matën zonat e pikut (y) përkundrejt  përqendrimit 

përkatës (mg/l) (x). U ndërtua lakorja  dhe u përcaktua koeficienti i korrelacionit (Nour, 

V. etj, 2008; Nour,V.etj., 2010;Ali M.M. etj. 2012) 

 

 
Fig.7. 12. Analizat kromatografike e kafeinës në (HPLC) e tipit Varjan. 

 

Përgatitja e mostrave  

Për realizimin e monitorimit të kafeinës në pijet e buta jo alkoolike të prodhuara në 

rajonin e Korçës u morën mostra nga tre kompanitë (F, XH dhe V) që operojnë  në këtë 

rajon. Konkretisht u morën mostra të pijeve cola me gaz dhe pijeve energjitike gjithashtu 

u kryen dhe  analizat e  coca colës  të prodhuar në Shqiperi , Greqi dhe Maqedoni. 

Mostrat e ndryshme, të pijeve të buta u filtruan në vakum në filtra  me madhësi të poreve 

0.45 μm si dhe u vendosën në një banjë ultrasonike për 10-15 minuta për degazim. 

Meqenëse përqendrimi i kafeinës në mostra ishte më i lartë se i standarteve të lakores së 
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kalibrimit u bë hollimi i tyre me ujë të marrë nga ‘Merck’ me cilësimin për HPLC. (Nour, 

V. Etj., 2010). 

  

7.2.3.Rezultate dhe diskutime. 
 

a  -Së pari u ndërtua lakorja e kalibrimit për kafeinën mbi bazën e zonave të pikut të 

kromatogramave të marra nga  përqendrime të ndryshme të solucioneve  standarde, me 

përmbajtje 0.5, 4, 5, 10, 20 mg/L kafeinë të përgatitura nga solucioni stok .Rezultatet që u 

morën ishin : për përqendrimin 0.5 mg/l – lartësia e pikut  qe 21.3 mAU ; për 4mg/l     

173.3 ; për 5 mg/l    218.7; për 10 mg/l     437;  për 20mg/l    862.3 . Ajo rezultoi me një 

linearitet shumë të mirë për kafeinën në diapazonin e përqendrimeve  të marra, dhe me 

një faktor regresionit të shkëlqyer (R
2  

=0,999). Vlera mesatare e Rifitimit( Recoverit) për 

kafeinën ishte 99.25% dhe me një faktor regresionit të shkëlqyer (0,999).  

 Ekuacioni që i përgjigjet lakores së kalibrimit  ishte:  

y = 43.12x + 1.847 

 

Index Emri  Koha 

[Min] 

Lartesia e pikut 

[mAU] 

Siperfaqja e pikut 

[mAU.Min] 

 Kafeinë 4mg/l 2.45 173.3 13.2 

 

Index Emri  Koha 

[Min] 

Lartesia e pikut 

[mAU] 

Siperfaqja e pikut 

[mAU.Min] 

 Kafeinë 20mg/l 2.45 862.3 65.4 

 

Fig.7. 13.Kromatogramat e tretësirave  standarde, qe përmbajnë 4 mg /l  e 20mg/l 

kafeinë. 
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Fig.7.14. Lakorja e kalibrimit të tretësirave  standarde të kafeinës. 

Tab.7.8. Lartësitë e pikeve të kromatogramave të tretësirave  standarde të kafeinës. 

Perqendrimi  

mg/L 0.5 4 5 10 20 
Lartesia e pikut 

[mAU] 
21.3 173.3 218.7 437 862.3 

 

Duke marrë parasysh karakteristikat e HPLC teknikat dhe literaturën specifike për 

performancën analitike të metodave u përcaktuan Limiti i përcaktimit  (LOD limit of 

detection) është koncentrimi më i ulët i një analyti në të cilin procesi analitik mund të 

diferencohet besueshëm nga nivelet e sfondit. Disa analistë e llogarisin limitin e 

përcaktimit në bazë të  devijimit standart të zhurmës së sfondit të përcaktuar nga analiza e 

mostrave të bardha dhe duke e shumëzuar këtë faktor me 3. LOD = 3 x SN , ndërsa 

Limiti i sasisë (LOQ    limit of quantization) është koncentrimi më i ulët i një analyti që 

mund të matet me një shkallë të konstatuar të besueshmërisë (95 %). Limiti i raportimit 

është shpesh i marrë si 10 fishi i devijimit standart. LOQ = 10 x S. (Harvey D.  

2000),(Vezi D. 2012 ) Më shumë detaje rreth sqarimit të validimit të kësaj metode do të 

jetë subjekt i një punimi të mëtejshëm. 
 

Tabela .7.9. Karakteristikat analitike të metodës së HPLC. 

Parameteri kafeine 

Limiti i përcaktimit (LOD) (mg/l) 0.015 

Limiti i sasise (LOQ) (mg/l) 0.05 

 
Tabela.7.10.Parametrat statistikore të regresionit për lakoren e kalibrimit të 

kafeinës. 

 

Parameteri kafeine 

Faktori i regresionit 0.999 

y = 43.12x + 1.847 
R² = 0.999 
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Më tej në fazën e dytë u kryen përcaktimet e kafeinës në mostrat  e pijeve cola me gaz 

dhe pijeve energjitike gjithashtu u kryen dhe  analizat e  coca colës  të prodhuar ne 

Shqipëri , Greqi dhe Maqedoni me një numër përcaktimesh paralele  n=5. U analizuan 

kromatogramat përkatëse dhe u  llogaritën përqendrimet përkatëse për çdo mostër mbi 

bazën e ekuacioneve të nxjerra nga lakoret standarte si dhe u krye përpunimi statistikor  

për SD  dhe RSD(Harvey D.  2000 ),(Vezi D. 2012 ). Tre kromatogramat  e paraqitura  në 

figurat 7. 15, 7. 16, 7. 17,kanë rezultatet mesatare  në Tabelën  7.11. 
 

 

Fig.7. 15.Kromatograma e c.c Greke          Fig.7. 16.Kromatograma e c.c. Maqedonase 

 

Fig.7.17. Kromatograma e c.c. Shqiptare 

c.c.- coca cola 
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Tabela .7.11.Rezultatet mesatare të mara nga kromatogramat e mësipërme C.C.-ve 

Index Name  Time 

[Min] 

Height 

[mAU] 

c.c.Greqi Kafeine  2.45 85.7 

c.c.Maqedoni Kafeine 2.45 85.4 

c.c. Shqiperi Kafeine 2.45 85.5 

 

 

Fig.7.18. Kromatograma e Pije cola  (XH) 

     

Fig.7.19. Kromatograma e Pije energjetike (V)   Fig.7.20. Kromatograma e Pijes 

energjetike (F) 
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Rezultatet e mara nga analiza e kromatogramave të produkteve C.C. Tabela 7.12. të 

prodhuara në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni tregojnë për një nivel të lartë standarti të 

këtye pijeve. Tre kromatogramat  e paraqitura  në figurat 7.18, 7.19, 7.20 janë tri shembuj  

te pijeve energjitike dhe kola të prodhuara në rajonin e Korçës. 

 

Tabele.7.12. Përcaktimi i kafeinës në pije kola me gaz dhe pije energjetike  (n = 5). 

Nr Lloji i pijes Perqendrimi mesatar 

± SD    (mg/l) 

RSD (%), 

n=5 

  1 c.c.Greqi 97.20 ±0.16 0.1646 

2 c.c.Maqedoni 96.89 ±0.16 0.165 

3 c.c. Shqiperi 97.00 ±0.16 0.1649 

4 Pije energjike(F) 316.09 ±0.4 0.1265 

5 Pije me gaz 

cola(XH) 

7.54    ±0.01 1.32 

6 Pije energjike(V) 238.99±0.28 0.1171 

 

Nivelet e përmbajtjes së kafeinës në pijet energjetike dhe pijet cola të gazuara 

joalkoolike, përkatësisht janë paraqitur në Tabelën 7.12. Përmbajtja kafeinës në mostrat e 

pijeve energjetike lëvizte nga 238.99 deri 316.09  mg/L. Ky nivel i kafeinës i konstatuar 

në këto mostra të këtyre pijeve është brenda limiteve të kërkuara dhe i krahasueshëm me 

një sërë pijesh të këtyre familjeve të njohura në botë. Përsa i përket rezultateve të mara 

nga analizimi  i pijeve cola të gazuara  u konstatua  që pijet coca cola kanë nivele të 

kafeinës  siç e ka deklaruar kompania e tyre dhe siç shihet niveli i saj është standard 

megjithëse janë prodhuar në tre shtete të ndryshme në Shqipëri, Greqi dhe Maqedoni. 

Këto rezultate tregojnë edhe një herë  se metoda e përdorur nga ne është metodë e mirë.  

Nivel minimal i përmbajtjes se kafeinës është vërejtur në pijen me gaz cola (XH)  Me 

konkretisht këto rezultate  të përmbajtjes së kafeinës janë paraqitur në histogramën e 

mëposhtme figura 7.21. 

 

 

Fig.7.21. Histograma e përmbajtjes së kafeinës në pijet energjetike dhe pijet cola të 

gazuara. 
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7.2.4.Përfundime 

 Metoda e përcaktimit të  kafeinës me HPLC në pijet e buta jo alkoolike që përmbajnë 

kafeinë  është një metodë të thjeshtë, selektive e shpejtë dhe që lejon marrjen e 

rezultateve të mira.  

 Ka zbatueshmëri për studimin e një numri të madh të mostrave pijesh të buta me 

matrica komplekse. 

 Prodhuesit e pijeve  cola me gaz dhe pijeve energjitike në rajonin e Korçës duhet të 

kenë  monitorim korrekt të sasisë së kafeinës që përdorin. 

 

 Megjithëse numri i mostrave të analizuara në këto pije  është i vogël dhe përfaqësojnë  

prodhimet e rajonit të Korçës, rezultatet e prezantuara në këtë studim tregojnë se 

nivelet e përmbajtjes së kafeinës janë brenda apo edhe më e ulët sesa nivelet 

maksimale të lejuara. Pra pijet energjetike mund të konsumohen në mënyrë të sigurtë. 

Konsumi i moderuar i pijeve me  kafeinë është i sigurt, edhe për pjesëtarët më të 

ndjeshme të popullsisë, siç janë fëmijët dhe gratë shtatzëna. 

 

 Sugjerojmë që Institucionet e kontrollit duhet sa më shpejt dhe vazhdimisht të  

analizojnë dhe të monitorojnë  këtë përbërës pasi përdorimi abuziv  apo  me mos 

korrektësi i tyre përben një risk për konsumatorin. 

 

 Baza infrastrukturore sot në rajonin tonë  ekziston për realizimin e këtyre analizave . 

 Studimi jonë mund të shërbeje fare mirë për realizimin e këtyre analizave dhe 

dhënien e rekomandimeve kompetente në këtë drejtim. 
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KAPITULLI   VIII 

8. Monitorimit të parametrave fiziko-kimikë e mikrobiologjike të 

pijeve jo alkoolike prodhuar në zonën e Korçës, dhe aplikimi i studimit 

në Prodhim. 

 

8.1.Objekti dhe qëllimi i monitorimit. 
Rajoni i Korçës, ka vite që i prodhon  pijet e buta jo alkoolike. Fillesat e saj industriale 

janë që në vitin 1930 me ndërtimin e  fabrikës së Birra Korçës  me prodhimet e para si 

ujra të gazuar apo gazoza, sot funksionojnë dy stabilimente  dhe disa punishte që 

prodhojnë  pijet e buta jo alkoolike duke u nisur nga koncentrate me përqendrime të 

ndryshme, dhe kohët e fundit me lëngje natyrore nëpërmjet shtrydhjes së frutave.  Këto 

pije janë mjaft delikate në aspektin e ruajtjes apo në funksion të konceptit të prishjes së 

lëngjeve. Për këtë qëllim u bë monitorimi i tyre, ku u analizuan në detaje një sërë 

treguesish fiziko-kimikë dhe mikrobiologjike si, metanolit  vitaminës C, aciditetin, pH, 

përmbajtjen e lëndës së thatë, benzoatit të natriumit, sorbatit të kaliumit, numri i formolit,  

numrin e përgjithshëm bakterial etj.  

 

8.2. Materiale dhe metoda.      

Studimi i  parametrave fiziko-kimike të  pijet të buta jo alkoolike  të prodhuara në rajonin 

e Korçës" u krye në Laboratorin e Agroushqimit  të Fakultetit të Bujqësisë të 

Universitetit “Fan S.Noli”në  Korçë.  Analizat mikrobiologjike u realizuan në laboratorin 

biokimik të Drejtorisë së Higjienës dhe Epidemiologjisë  të Korçës. 

 

Përgatitja e mostrave  

Për realizimin e monitorimit të  parametrave fiziko-kimike në pijet e buta jo alkoolike  të 

prodhuara në rajonin e Korçës u morën mostra nga dy kompanitë (F, XH) që operojnë  në 

këtë  rajon. Konkretisht u morën këto dy grupe mostrash: 

 1-Mostra të lëngjeve të frutave.  

2-Mostra të pijeve me gaz dhe pijeve energjetike.  

Mostrat ishin të amballazhuara në paketime të ndryshme, si Tetra Pak, Kanaçe, Shishe 

Qelqi dhe Shishe PET në volume të ndryshme. Ato u morën  gjatë  procesit të prodhimit 

në dy stabilimentet e prodhimit te lëngjeve të frutave që operojnë në rajonin e Korçës  

Mostrat e ndryshme të pije të buta u filtruan në filtra  të rrallë  si dhe u vendosën në një 

banjë ultrasonike për 15 minuta për degazim. 

 

Analizimi i mostrave 

Analizimi i mostrave u krye për përmbajtjen e metanolit, vitaminës C, Aciditetit, pH,  

përmbajties së lëndës së thatë  , benzoatit të natriumit ,  sorbatit të  kaliumit, numrit të 

formolit,  numrin e përgjithshëm  bakterial.  

Metodat e përcaktimit të parametrave fiziko-kimike në pijet e buta jo alkoolike të 

prodhuara në rajonin e Korçës u kryen duke përdorur metodikat e cilësuara ne 

Eksperimentin 2dhe për benzoatet e sorbatet metodikat e përshkruara në Eksperimentin 4 
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duke përdorur kromatografinë në fazë të lëngët në presionit të lartë (HPLC). Për 

metanolin u përdor metodika e përdorur në Eksperimentin 1 me metodën 

spektrofotometrike. 

8.3. Rezultate dhe diskutime  

Mbas analizimit të mostrave të grumbulluara për treguesit e mësipërm përmendur , 

rezultatet e mara dhe të përpunuara statistikisht u vendosën në tabelën 8.1, e cila jep 

rezultatet mesatare  të përftuara sipas metodikave të lartpërmendura: 

 

Tabela.8.1.  Rezultatet mesatare të analizave fiziko-kimike në pijet e buta jo 

alkolike. 

Loji I mostres 
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 m
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S
o
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 K

  
m

g
/L

 

 

Lëng  J pjeshke Tetra 

Pak 

3 11.3 40 0.19 3.56 0.7 - - 

Lëng  J dardhë Tetra 

Pak 

3 10.5 29 0.13 3.59 0.7 - - 

Lëng molle F me 

pasterizim 

+velcorin 

Shishe 

PET 

13.5 5.13 270 0.36 3.59 6 - - 

Lëng molle F me 

pasterizi+velcorin

+ Ba 

Shishe 

PET 

9 20.69 140 0.16 3.66 3.3 149.8     

±2.26 

- 

Lëng  molle F e 

pasterizuar 

Shishe 

Qelq 

11.9 4.6 35 0.32 3.6 5.5 - - 

Leng frutash me 

koncentrat molle 

+velkorin(F) 

Shishe 

PET 

9.5 15.8 140 0.37 3.05 2.6 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

Lëng S  dardhe Tetra 

Pak 

10.6 13.6 58 0.18 3.52 1 - - 

Lëng S pjeshke Tetra 

Pak 

11 8.9 81 0.17 3.57 2.6 - - 

Lëng J qershi Tetra 

Pak 

1.5 10.4 1.8 0.12 3.55 3 - - 

Lëng S qershi Tetra 

Pak 

12 10.1 2.5 0.14 3.6 5.3 - - 
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Tabela.8.2.  Rezultatet mesatare të analizave fiziko-kimike në pijet e buta jo 

alkoolike me gaz. 

 
Loji i mostres 
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Pije 

energjike(F) 

Shishe 

PET 
9 - - 0.73 3.39 150.98   

±2.6 

- 

Pije me gaz 

cola(XH) 

Shishe 

PET 
11 - - 0.15  

si ac. 
fosforik 

2.63 144,7     

±2.65 

265.9    

±4.5 

Pije me gaz 

kajsi (XH) 

Shishe 

PET 
0.6 - 20 0.17 3.53 144,7     

±2.65 

240.73  

±4.1 

Pije me gaz 

portokall(XH) 

Shishe 

PET 
0.6 - 12 0.17 3.52 144,7     

±2.65 

240.73  

±4.1 

Pije me gaz 

gazoz(XH) 

Shishe 

PET 
0.5 - - 0.19 3.48 144,7     

±2.65 

240.73  

±4.1 

         

 

Sikurse shihet  nga rezultatet e paraqitura në tabelat Nr 8.1 dhe Nr 8.2 të parametrave 

fiziko-kimike në pijet e buta jo alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës kanë luhatje të 

këtyre parametrave gjë që tregon për një mos stabilitet  në standardizimin e këtyre 

treguesve. 

Treguesit më stabel paraqiten Aciditeti total dhe për rrjedhojë dhe pH i cili është një 

tregues shumë i rëndësishëm  i lidhur ngushtë me  mekanizmin e veprimeve rruajtjese  të 

të gjithë konservantëve të përdorur konkretisht  për këto pije . Është gjetur se efekti 

antimikrobial është më efektiv në kushte acide me pH  3 - 4. Këta  tregues janë të lidhur 

dhe me shijen e këtyre pijeve. Aciditeti total në mostrat e përzgjedhura në këtë studim 

lëvizte  nga  0.12% në 0.19 %,në mostrat e lëngut të mollës 100% lëng molle ai shkonte 

nga 0.32 deri në 0.36% i shprehur si acid citrik (tabelat Nr 8.1 dhe Nr 8.2). Akoma më 

stabël na paraqiten rezultatet e mara për pH e këtyre mostrave që lëvizin në vlerat nga 

3.48 deri në 3.66 për të gjitha mostrat. Ky tregues i rëndësishëm është i lidhur ngushtë me 

një sërë procesesh kimike dhe biokimike  që ndodhin në pijet e buta jo alkoolike, prandaj 

ky stabilitet i këtij treguesi është një  tregues pozitiv.  

Shtuesit konservues klasikë të përdorur  në këto pije të tillë si benzoati i natriumit dhe 

sorbati i kaliumit paraqiten relativisht mirë përkundrejt limiteve që përcakton 

legjislacioni evropian dhe shqiptar ( MBUMK, udhezim16.,2011 ) për sasinë e gjetur por 

ka dhe raste  që vërehen shmangie përkundrejt limiteve .  
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Sasia e benzoatit të natriumit të izoluar nga analizat në këto pije shkon nga 78.77 në një 

rast  në 144.7 deri në 150.98 mg /L  (tabelat Nr 8.1 dhe Nr 8.2). Në një rast, në një 

punishte (V) sot  e mbyllur, rezultoi sasia nga 440.91  në 538.01 mg /L benzoat natriumi(  

Tabela.7.6.) një vlerë mbi tre fishin e normës së lejuar e cila paraqet një risk për sigurinë 

ushqimore. 

Sasia e sorbatit të kaliumit të gjetur nga analizat në këto pije shkon nga 115.77 në 265.9 

mg /L  pjesa më e madhe kanë përmbajtjen  240.73 mg /L  (tabelat Nr 8.1 dhe Nr 8.2). 

Në lidhje me aditivin konservues velkorin për arsye  se ai shpërbëhet totalisht në metanol 

dhe gaz karbonik kur shtohet në pije ne  nuk mund të matim atë, por në mënyre indirekte 

mund të matim sasinë e metanolit të liruar nga hidroliza e tij. Treguesi i sasisë së 

metanolit ka rëndësi vetëm për pijet që përdorin si konservat velkorinin. Sasia e metanolit 

e përcaktuar nga analizat në këto pije shkon nga140 në 270 mg/L. Duke ditur që  sipas  

Eksperimentit 3  sasia e metanolit  të prodhuar   nga hidroliza e  sasisë limit  të velkorinit  

prej 250 mg/L   nuk  kalon sasinë  e 120mg/L metanol  kemi një nivel të lartë të metanolit 

në mostrën “Lëng molle F me pasterizim +velcorin”. Ky nivel i tillë shpjegohet me mos 

korrektësinë e injektimit të Velkorinit  Kjo ndodh në procesin teknologjik të mbushjes   

kur kemi rikthim  të lëngjeve para mbushjes  dhe për  rrjedhim  injektim për së dyti nga 

aparati i dozimit te velkorini. Megjithëse kjo dozë është larg sasisë të qënit toksike 

përsëri ka një nivel të lartë metanoli mbetës në lëngjet e frutave. dhe si rrjedhim duhet një  

kujdes gjatë përdorimit të këtij konservanti. 

Sasia e lëndës së thatë dhe numrit të formolit janë treguesit më të pa stabilizuar  në pijet e 

buta jo alkoolike. Lënda e thatë është një tregues i lidhur ngushtë me sasinë e 

karbohidrateve si dhe me sasinë e lëngut të frutit  të përdorur  për përgatitjen e këtyre 

pijeve, po me këtë të fundit është i lidhur dhe numri i formolit që sasinë e aminoacideve 

që përmbahen në  pijet e buta jo alkoolike. Treguesi i lëndës së thatë luhatet nga 0.5  në 

13.5%( tabelat Nr 8.1 dhe Nr 8.2) . Këto devijime të mëdha të këtij treguesi  kanë të bëjnë 

me abuzivitetin e prodhuesve për uljen artificiale të kostos  duke ulur:  

 

1- Sasinë e karbohidrateve  dhe duke i zëvendësuar ato me  ëmbëlsuesa sintetike.  

2- Sasinë e lëngut të frutave të përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve  nën nivelet që 

jep regullorja e lëngjeve të frutave.  

 

Të gjitha sjellin uljen e cilësisë së pijeve të buta jo alkoolike. Po të tilla luhatje ka dhe 

numri i formolit i cili është i lidhur proporcionalisht me sasinë e lëngut të frutave të 

përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve. Dhe në këto raste vërehet një abuzivitet në 

sasinë e lëngut të frutave të përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve krahasuar me cfarë 

deklarohet në etiketë. 

Për sa i përket monitorimit mikrobiologjik  treguesit kanë dalë të kënaqshëm gjë që 

tregon se prodhuesit tregojnë një kujdes të veçantë për këtë aspekt. Nga statistikat  e mara 

nga Autoriteti kombëtar i ushqimit   vërehet që këto impiante  kanë pasur jo pak raste që 

parti të tëra me pijet e buta jo alkoolike kanë rezultuar të ngarkuara dhe deri në bombash. 

Këto situata në  këto impiante  kanë ardhur si rrjedhim i mos zbatimit korrekt të 

recepturave   të aditivëve .Këto stabilimente kanë aplikuar sistemin HACCP të 

kontrollit,megjithatë vlen për të dëshiruar aplikimi i praktikave të mira të higjienës të 

cilat sjellin probleme me natyrë mikrobiologjike 
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Fig 8.1 Pamje nga asgjësimi i pijeve   te dëmtuara 

Për sa  thamë më lart tërheqim vëmendjen për këto dy aspekte:  

1. Firmat respektive duhet të kenë një  kujdes të veçantë dhe shumë korrekt në 

përdorimin e konservantëve. 

2. Organet kompetente  duhet të kenë monitorim të vazhdueshëm për këto abuzime dhe 

zbatimin e sistemit HACCP  për të  mbrojtur konsumatorin. 

8.4. Aplikimi i studimit  në Prodhim. 

Mbi bazën e rezultateve të studimit tonë në lidhje me teknologjinë e rruajtjes së lëngjeve 

të frutave dhe recepturave të konservantëve  (Eksperimenti 2)  u bë e mundur të zbatohej 

dhe në prodhim  nga kompania (F) e lëngjeve të frutave . Zbatimi u krye në dy faza.  

 Në fazën e parë hedhja në prodhim  u zbatua  me lëng molle 100% duke përdorur : 

 

 Lëng molle me pasterizim të shpejtë  në 82 ° C pa konservant dhe ambalazhuar në 

shishe qelqi 

 Lëng molle pasterizuar në të shpejtë  në 82 ° C + 250mg/L  me Velkorin dhe 

ambalazhuar në shishe Pet. 

Nga këto parti të prodhuara u morën mostrat dhe u magazinuan në rruajtje në 

temperaturën e ambientit .  Analizimi i tyre për treguesit  fiziko kimike , mikrobiologjike  

dhe organoshqisore  u krye  në dy periudha kohe  , së pari  pas tre muajsh ruajtje  dhe së 

dyti pas 18 muaj ruajtje domethënë  pas 6 muajsh që kish kaluar afati i rruajtjes. 

 

 Në fazën e dytë hedhja në prodhim u zbatua  me lëng frutash  të përgatitur me 

koncentrate të ndryshme frutash duke përdorur recepturën e kombinuar  pasterizim  

lëngu + konservantet klasik  benzoat natriumi  dhe sorbat kaliumi + velkorin.  

 Lëng frutash me koncentrat  i pasterizuar + 75mg/L benzoat natriumi +125 mg/L 

Sorbat kaliumi, + velkorin. 

Për përgatitjen e lëngjeve u përdorën 7 lloj koncentratesh si koncentrate molle, kajsie, 

karote, limoni, qershie,  pjeshke dhe rrushi. 
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Fig.8.2. Pamje nga aplikimi ne prodhim i studimit. 

Rezultate:Mbas analizimit të   mostrave të grumbulluara  për treguesit e  mësipërm 

përmendur, u morën rezultate të përpunuara statistikisht, të cilat janë vendosur në tabelën 

: 

Tabela.8.3.  Rezultatet mesatare të analizave  fiziko-kimike e mikrobiologjike në 

lëngjet e mollës 100%  prodhuar në kompaninë (F). 

 

Treguesit e 

analizuar 

Koha e ruajtjes 3Muaj Koha e ruajtjes 18 Muaj 

Lëng  molle 

(F) i 

pasterizuar 

Lëng molle 

(F) me 

pasterizim 

+velcorin 

Lëng  molle 

(F) i 

pasterizuar 

Lëng molle 

(F) me 

pasterizim 

+velcorin 

Amballazhimi Shishe qelqi Shishe PET Shishe qelqi Shishe PET 

Lënd e that Bx 11.9 13.5 11.8 13.5 

Ac.Tot. % si ac.malik 0.35 0.38 0.37 0.42 

pH 3.6 3.59 3.47 3.46 

Karb tot. g/l 102.47 119.7 101.6 119.7 

sheqeri invert g/L  66.8 80.2 84.4 93.6 

Vitamin C 2.52 2.92 0 0 

Benzoat Na  mg/L 0 0 0 0 

Sorbat K  mg/L 0 0 0 0 

Metanol mg/L 35 155 35 155 

Numri i formolit 5.5 6 5.5 6 

NPM col/ml 0 0 0.780x10
3 

0.492 x10
3
 

myku col/ml 0 0 0.003 x10
3
 0.002 x10

3
 

E. coli/ml 0 0 0 0 

Vlerësim 

organoshqisor 

Normal Normal Normal Normal 
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Rezultatet nga përcaktimet analitike dhe mikrobiologjike  të produkteve  të hedhura në 

fazën e parë në prodhim, cilësuar si më lart  ishin  shumë të mira. Produktet “Lëng molle 

100%” të ruajtur me të dyja metodat  dhanë rezultate pozitive në ruajtjen e tyre . 

Treguesit fiziko kimikë dhe organoleptikë kishin një stabilitet të mirë  me ndryshimet që 

parashikon dhe metodika e përdorur. Po ashtu dhe ngarkesa mikrobiologjike   filloj te 

shfaqet shumë më pas datës së skadimit . Pra mund të themi që  metoda e përdorur për 

ruajtjen e lëngjeve të mollës 100%  ishin rezultateve dhe e përshtatshme.    

 

Tabela8.4 Rezultatet mesatare të analizave  fiziko-kimike e mikrobiologjike në 

lëngjet e frutave  të prodhuar me koncentrate në kompaninë (F). 
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a
v

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Lëng frutash me 

koncentrat molle 

+velkorin              (F) 

Shishe 

PET 
9.5 0.37 3.05 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat kajsi 

+velkorin             (F) 

Shishe 

PET 
8 0.25 3.31 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat karote 

velkorin               (F) 

Shishe 

PET 
9.5 0.39 2.87 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat  limoni 

velkorin                  

(F) 

Shishe 

PET 
9 0.6 2.71 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat qershie 

velkorin              (F) 

Shishe 

PET 
10.5 0.42 2.99 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat pjeshke 

velkorin              (F) 

Shishe 

PET 
8 0.27 3.38 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 

Lëng frutash me 

koncentrat   rushi 

velkorin             (F)                            

Shishe 

PET 
10 0.39 2.98 78.77     

±1.5 

115.77  

±2.54 

0 
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Fig. 8.3. Pamje nga analizat mikrobiale të disa mostrave të lëngjeve  

Rezultatet  analitike dhe mikrobiologjike  të produkteve të hedhura në fazën e dytë në 

prodhim, cilësuar si më lart ishin  shumë të mira. Në ndryshim nga faza e parë e 

eksperimentuar në prodhim recepturat e metodave të ruajtjes përmbanin edhe 

konservantet  klasike si benzoat natriumit e sorbati  kaliumi përveç velcorinit. Duhet 

theksuar që sasia e përdorur e koservantëve klasik është sa gjysma e limitit që parashikon 

legjislacioni. Edhe tek ky aplikim  për 7 lloj produktesh të ndryshme vërehet një stabilitet 

mjaft i mirë si në parametrat fiziko-kimike dhe ato mikrobiologjike . Pra mund të themi 

qe  metoda e përdorur për ruajtjen e lëngjeve të frutave  të prodhuar me koncentrate në 

kompaninë (F) ishin rezultative dhe e përshtatshme (adeguate)   
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PERFUNDIME 

 
Gjatë studimit u realizua vlerësimit të cilësisë dhe sigurisë së pijeve jo alkoolike, të 

prodhuara në zonën e Korçës, përmes monitorimit të parametrave fiziko-kimike të 

vlerësimit dhe konservantëve  për rruajtjen e cilësisë dhe rritjen e kohëzgjatjes së   

përdorimit. 

Në pjesën eksperimentale të punimit përfshihen një sërë eksperimentimesh dhe 

monitorimesh të cilat nxorën  një sërë përfundimesh të vlefshme  në lidhje me këtë temë. 

 

Studimit i parapriu studimi i lëndëve të para që janë dy varietetet e mollëve granismith 

dhe starking dhe tre varietetet e qershive belicë, napolon dhe buliat që kultivohen në 

rajonin e Korçës. Treguesit kryesorë që u përcaktuan qenë Lënda e thatë, Karbohidrate 

totale, Aciditeti , pH, Numri i formolit, Përmbajtja në vitaminë C, përmbajtja e metanolit 

dhe treguesit mikrobiologjike, etj 

Në përgjithësi treguesit fiziko- kimike të frutave të freskëta nga rajoni i Korçës treguan se 

ishin mjaft të përshtatshëm për prodhimin e lëngjeve të frutave. 

Në mënyrë të veçantë u studiua përmbajtja e metanolit në frutat e freskëta lëndë e parë si 

mollë dhe qershi të prodhuara në rajonin e Korçës. Nivelet e metanolit n në fruta variojnë 

nga 35 deri në 234 mg/kg. Përmbajtja më e lartë e metanolit u gjet në qershitë  deri në 

234 mg/kg. 

Në frutat e konservuara në frigorifer u vu re rritja e sasisë së metanolit për shkak të 

veprimit të enzimës metilesterazë që shkakton hidrolizën enzimatike të metanolit nga 

pektina,  prandaj frutat për prodhimin e lëngjeve duhet të jenë sa më të freskëta, apo të 

përdoren teknologji të tjera që ruajnë  parametrat e frutave të freskët. 

Në frutat e konservuara në frigorifer u vu re ulje e ndjeshme e koncentrimit të vitaminës 

C, prandaj për prodhimin e lëngjeve të frutave ato duhet të jenë sa më të freskëta  me 

kohë ruajtje  minimale apo të përdoren teknologji të tjera që ruajnë  parametrat e frutit të 

freskët . 

Për sa i përket vlerave të pH në mollët e ruajtura për një kohë të gjatë në frigorifer përveç 

problemeve të tjera përmendim edhe faktin që vlerat e tij arijnë limitet kritike për të 

arritur mbrojtjen maksimale me konservantet  kimike. 

Nga studimi mikrobiologjik i mollëve rezultoi se kanë ngarkesë mikrobiale të  

përgjithshme tek të dy llojet e mollëve. Ka mikroorganizma epifite, dyshohet për 

Leuconostoc  mesenteroides, maja shumë të zhvilluara, formon pseudomicel, me 

degëzime etj. Nga shqyrtimi i rezultateve të analizave mikrobiologjike të mollëve nxorëm 

dhe një konkluzion tjetër të rëndësishëm  për procesin teknologjik që: frutat duhen ti 

nënshtrohen rigorozisht procesit të larjes pasi diferenca midis mollëve  të pa lara me të 

lara është e dukshme. 

U krye eksperimenti për përcaktimin e metodave më të efektshme në ruajtjen e 

qëndrueshmërinë e lëngjeve të frutave i cili  nxori një serë konkluzionesh të rëndësishme 

në lidhje me metodikën e duhur  për ruajtjen e lëngut të mollës dhe lëngjeve në 

përgjithësi. Duke qenë se Legjislacioni  Evropian dhe ai Shqiptar  ka ulur limitet e sasisë 

së përdorimit  deri në 6,6 herë dhe nuk lejon përmbajtje të benzoatit dhe sorbatit së 

bashku në nivele më të larta se 150mg/L benzoat natriumi +250mg/L Sorbat kaliumi, 
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eksperimenti dha zgjidhje nëpërmjet metodave të reja të konservimit të lëngjeve të 

frutave dhe pijeve jo alkolike.  

Testet e përgatitura u  grupuan në 13 grupe, u analizuan për cdo muaj  për përmbajtje në 

vitaminë C, aciditetin, pH, sheqerna reduktues, sheqerna totale ,Numri i formolit,  

Numrin e përgjithshëm  bakterial, vlerësimin për myqet dhe majatë, vlerësimin për 

bakteret E koli, koliform, vlerësimin  ndijor dhe ngjyrës. 

Në këtë mënyre u studiuan  ndryshimet, ecuria, stabiliteti i këtyre treguesve  dhe u 

cilësuan metodat më të mira për ruajtjen e lëngjeve të mollës. 

Nga metodat e përdorura në eksperimentimin e mësipërm më rezultative për ruajtjen e 

lëngjeve konnkluduan metodat me përmbajtjet e mëposhtme: 

 Lëng molle i pasterizuar + 250mg Velkorin +150mg/L benzoat natriumi, (T 8). 

 Lëng molle i pasterizuar + 250mg/L Velkorin (T9).  

Në këto raste u përdor konservanti i ri ‘Velkorin’ i kombinuar me pasterizimin apo edhe 

me konservantët klasikë në sasi të lejueshme brenda legjislacionit. Përdorimi i Velcorinit 

si konservant  i kombinuar me pasterizimin e shpejtë jep rezultate më të mira  në ruajtjen 

e qëndrueshmërinë e lëngjeve të frutave. 

Acid Askorbik që përmbahet tek lëngu i mollës zvogëlohet gjatë proceseve teknologjike 

dhe  me kalimin e kohës edhe gjatë ruajtjes në të gjitha metodat e përdorura nga studimi. 

Përdorimi i Velkorinit, mbushja me azot i hapësirës mbi sipërfaqen e lëngut në 

ambalazhimet e tij dhe pasterizimi i lëngjeve me metodën e pasterizimit të shpejtë bën të 

mundur që degradimi i acidit askorbik të jetë sa më i ulët. 

Është e rëndësishme të theksojmë se vlerat mesatare të pH  mund të konsiderohen 

relativisht të stabilizuara dhe të krahasueshme me vlera që i përgjigjen kërkesave për 

ruajtje. 

Sasitë e konservantëve  klasike sipas limiteve të legjislacionit  në fuqi nuk mund të 

rruajnë dot lëngjet e frutave prandaj nevojitet  patjetër përdorimi i kombinimit të ruajtjes 

me metoda të tjera që na i mundëson dhe legjislacioni. 

Nga detajimi  i zbërthimit  të konservantit Velkorin  dhe i metanolit mbetës, në kohë dhe 

temperatura  të ndryshme  në lëngjet e frutave të prodhuara në rajonin e Korçës u ndërtua 

grafiku i hidrolizës së Velkorinit i cili nevoitet në procesin teknologjik  të përdorimit  të 

velkorinit  me efikasitet  maksimal antimikrobial.  

Velkorini shpërbëhet plotësisht, nuk mbetet në pijet, dhe nuk përbën asnjë rrezik për 

konsumatorin. 

 

Përdorimi i Velcorinit në lëngjet e frutave  e barabartë me 250 mg/L megjithëse është në 

nivel të pranueshëm nga standardi shtetëror, përsëri ka një nivel të metanolit mbetës në 

lëngjet e frutave e barabartë me 120 mg/L. 

 

Nga përcaktimi i niveleve  të përbërësve konservantivë  dhe energjetikë  në pijet jo 

alkoolike të prodhuara në rajonin e Korçës, me teknika  të detektimit instrumental me 

HPLC rezultoi se: 
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Sasia e benzoateve  në mostrat e pijeve të buta  në  pjesën më të madhe është  brenda  

limiteve që përcakton Legjislacioni Kombëtar  dhe Evropian me 150mg/L, por në disa 

raste  i kalon limitet maksimale  të lejuara   të tillë si mostrat e kompanisë (V) . Sasia e 

benzoatit të natriumit të izoluar nga analizat në këto pije shkon nga 78.77 deri në 150.98 

mg /L. Në një rast, në një punishte (V) ,sot  e mbyllur, rezultoi sasia nga 440.91  në 

538.01 mg /L benzoat natriumi një vlerë mbi tre fishin e normës së lejuar. Tejkalimi i 

limiteve të përcaktuara përbën një një risk për sigurinë ushqimore, problem për 

konsumatorin dhe një shkelie ligjore 

Sasia e sorbatit të kaliumin   të përdorur  që u konstatua nga analizimi me HPLC  në pijet 

e buta të prodhuara në rajonin e Korçës  ishte brenda limiteve të lejuara nga legjislacioni  

i Republikës së Shqipërisë dhe direktivave të Bashkimit Evropian. 

Sasia e kafeinës në pijet energjetike dhe pijet cola të gazuara joalkoolike, lëvizte nga 

238.99 deri 316.09  mg/L. Ky nivel i kafeinës i konstatuar në keto mostra të këtyre pijeve 

është brenda limiteve të kërkuara dhe i krahasueshëm me një sërë pijesh të këtyre 

familjeve të njohura në botë. Pra pijet energjetike mund të konsumohen në mënyrë të 

sigurtë. 

Gjithashtu u bë monitorimi tek pijet e buta jo alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës, 

edhe për  një sërë treguesish të tjere fiziko-kimikë dhe mikrobiologjike si, metanoli,  

vitamina C, aciditeti, pH, përmbajtja e lëndës së thatë, numri i formolit,  numrin e 

përgjithshëm bakterial etj.  

Nga rezultatet e monitorimit pijet e buta jo alkoolike  të prodhuara në rajonin e Korçës 

rezultoi të kenë luhatje të këtyre parametrave gjë që tregon për një mos stabilitet  në 

standardizimin e këtyre treguesve. 

Treguesit më stabël u paraqitën Aciditeti total dhe për rrjedhojë dhe pH i cili është një 

tregues shumë i rëndësishëm  i lidhur ngushtë me  mekanizmin e veprimeve rruajtjëse  të 

të gjithë konservantëve të përdorur konkretisht  për këto pije. 

Shtuesit konservues klasikë të përdorur  në këto pije të tillë si benzoati i natriumit dhe 

sorbati i kaliumit paraqiten relativisht mirë përkundrejt limiteve që përcakton 

Legjislacioni Evropian dhe shqiptar ( MBUMK, udhezim16.,2011 ) për sasinë e gjetur, 

por ka dhe raste  që vërehen shmangie përkundrejt limiteve .  

Sasia e lëndës së thatë dhe numrit të formolit janë treguesit më të pa stabilizuar  në pijet e 

buta jo alkoolike.  

Lënda e thatë është një tregues i lidhur ngushtë me sasinë e karbohidrateve si dhe me 

sasinë e lëngut të frutave të përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve, po me këtë të fundit 

është i lidhur dhe numri i formolit që tregon sasinë e aminoacideve që përmbahen në  

pijet e buta jo alkoolike. Treguesi i lëndës së thatë luhatet nga 0.5  në 13.5%. Këto 

devijime të mëdha të këtij treguesi  kanë të bëjnë me abuzivitetin e prodhuesve për uljen 

artificiale të kostos duke ulur:  

 

 -Sasinë e karbohidrateve  dhe duke i zëvendësuar ato me  ëmbëlsuesa sintetike.  

 Sasinë e lëngut të frutave të përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve  nën nivelet që 

jep rregullorja e lëngjeve të frutave.  

 

Të gjitha sjellin uljen e cilësisë së pijeve të buta jo alkoolike. Po të tilla luhatje ka dhe 

numri i formolit i cili është i lidhur proporcionalisht me sasinë e lëngut të frutave të 

përdorur  për pregatitjen e këtyre pijeve. Dhe në këto raste vërehet një abuzivitet në 
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sasinë e lëngut të frutave të përdorur  për përgatitjen e këtyre pijeve krahasuar me çfarë 

deklarohet në etiketë. 

Treguesi i sasisë së metanolit ka rëndësi vetëm për pijet që përdorin si konservat 

velkorinin. Sasia e metanolit e përcaktuar nga analizat në këto pije shkon nga140 në 270 

mg/L. Duke ditur që  sasia e metanolit  të prodhuar   nga hidroliza nuk  kalon sasinë  e 

120mg/L metanol  kemi një nivel të lartë të metanolit në mostrën “Lëng molle F me 

pasterizim +velcorin”. Ky nivel i tillë shpjegohet me mos korrektësinë e injektimit të 

Velkorinit.   

Për sa i përket monitorimit mikrobiologjik  treguesit kanë dalë të kënaqshëm gjë që 

tregon se prodhuesit tregojnë një kujdes të veçantë për këtë aspekt. 

 

Së fundi mbi bazën e rezultateve të studimit në lidhje me teknologjinë e rruajtjes së 

lëngjeve të frutave dhe recepturave të konservantëve  (Eksperimenti 2)  u bë e mundur 

aplikimi i studimit në prodhim  nga kompania (F) e lëngjeve të frutave. U krye 

monitorimit i parametrave fiziko-kimike e mikrobiologjike të pijeve jo alkoolike, 

kampioneve të prodhuara me rekomandimet e studimit si dhe kampioneve të tjera të 

prodhuara në rajonin e Korçës. 

Rezultatet nga përcaktimet analitike dhe mikrobiologjike  të produkteve  të hedhura në 

prodhim, ishin  shumë të mira Pra mund të themi që  metodat e përdorura për ruajtjen e 

lëngjeve të frutave  ishin rezultative dhe e përshtatshme. 
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REKOMANDIME 
 

Frutat që përdoren për prodhimin e lëngjeve të frutave duhet të jenë sa më të freskëta  me 

kohë ruajtje minimale  në frigoriferë në të kundërtën të përdoren teknologji të tjera ruajtje 

frigoriferike që ruajnë  parametrat e frutit të freskët. 

 

Frutat duhen ti nënshtrohen rigorozisht procesit të larjes efektive pasi diferenca e 

përmbajtjes së ngarkesës mikrobiale midis mollëve të pa lara me ato të lara është e 

dukshme. Pra në frutat e lara mirë ritet koeficienti i sigurisë  për lëngjet që do të 

prodhohen me to, ulet sasia e konservantëve dhe rritet efektiviteti mbrojtës i tyre. 

 

Sasitë e konservantëve  klasike sipas limiteve të legjislacionit  në fuqi nuk mund të 

rruajnë dot lëngjet e frutave prandaj nevojitet  patjetër përdorimi i kombinimit të ruajtjes 

me metoda të tjera që na i mundëson dhe legjislacioni. 

 

Përdorimi i Velcorinit si konservat i kombinuar me pasterizimin e shpejtë apo i 

kombinuar dhe me konservantet klasike jep rezultate më të mira në cilësinë qëndru-

eshmërinë dhe kohëzgjatjen e  përdorimit të pijeve jo alkoolike 

 

Përdorimi i Velcorinit nga prodhuesit e lëngjeve të frutave, e cila është e barabartë me 

250 mg/L megjithëse është në nivel të pranueshëm nga standardi shtetëror, përsëri ka një 

nivel të metanolit mbetës në lëngjet e frutave e barabartë me 120 mg/L. Duke pasur 

parasysh se këto lëngje konsumohen nga fëmijët, dhe nuk ka kufizim në përdorimin e 

tyre, duhet një  kujdes i veçantë dhe shumë korrekt i përdorimit të këtij konservanti . 

 

Hapësira mbi sipërfaqen e lëngut të frutave gjate ambalazhimit duhet të  mbushet me azot  

duke larguar oksigjenin e ajrit i cili ndikon tek acidi askorbik dhe tek mikroorganizmat 

aerobe. 

 

Prodhuesit e pijeve të buta në rajonin e Korçës që përdorin benzoatin e natriumit si 

konservant, duhet të kenë  monitorim korrekt të sasisë që përdorin e cila nuk duhet ti 

kaloje150mg/L. 

 

Prodhuesit e pijeve cola dhe pijeve energjetike në rajonin e Korçës duhet të kenë  

monitorim korrekt të sasisë së kafeinës që përdorin përkundrejt asaj që deklarojnë. 

 

Institucioneve të kontrollit ju rekomandojmë se duhet urgjentisht të analizojnë dhe të 

monitorojnë sasinë e këtyre konservantëve pasi përdorimi abuziv  apo mos korrektësia e 

tyre përbën një risk për konsumatorin. 

 

Së fundi studimi mund të shërbejë për të ruajtur cilësinë, rritur qëndrueshmërinë dhe 

kohëzgjatjen e  përdorimit të pijeve jo alkoolike dhe dhënien e rekomandimeve 

kompetente në këtë drejtim. 
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