Kvalifikacijos kėlimo elektroniniai mokymai

TECHNOLOGINIŲ KORTELIŲ SUDARYMO PRAKTIKUMAS
Mokymai skirti maisto pramonės technologams, kokybės specialistams, sveikatos priežiūros,
ugdymo įstaigų, globos įstaigų ir restoranų bei kavinių viešojo maitinimo organizavimo
personalui, technologams, dietologams, dietistams ir visuomenės sveikatos specialistams.
LEKTORĖ: RAMINTA BOGUŠIENĖ– maisto technologė ir sveikatos specialistė, VšĮ
„Sveikatai palankus” įkūrėja, turinti KTU magistro laipsnį maisto technologijos srityje
ir pedagogo kvalifikaciją. Technologinių kortelių bazės kūrėja, knygos „Sveikatai
palankus technologinių kortelių ir valgiaraščių rinkinys“ autorė, turinti ilgametę
patirtį sudarant patiekalų technologines ir kalkuliacines korteles. Taip pat sudarant
ugdymo, sveikatos priežiūros ir senjorų globos įstaigų valgiaraščius. Lektorė maisto
srities leidinių autorė ir sveikos gyvensenos propaguotoja. Maisto saugos ir kokybės
specialistė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė. Visoje Lietuvoje
pravesta daugybė mitybos mokymų nuo visuomenės iki specialistų.

Įrašo peržiūra galioja 2 sav.
nuo paskaitos įsigijimo.
Paskaitos peržiūra YOUTUBE
platformoje.
Trukmė: 3 ak. val.
Kaina: 50 Eur

Pažymėjimas:
VšĮ „Sveikatai palankus”
išduodamas elektroninis
paskaitos išklausymo
pažymėjimas (pdf formatu).
Atsiunčiamas po paskaitos
Jūsų nurodytu elektroniniu
paštu.

MOKYMŲ PROGRAMA:
Technologinės kortelės sudarymas, sudedamos dalys, terminų išaiškinimas (bruto,
neto, pusgaminis, išeiga ir kita).
Privaloma informacija technologinėje kortelėje apie maisto produktą/žaliavą
(riebumas, rūšis, klasė, perdirbimo būdas).
Pirminių mechaninių (valymo, defrostavimo) ir antrinių (terminių) nuostolių ir
patiekalo išeigos nustatymas. Sezoniškumo įtaka pirminiams daržovių
nuostoliams.
Technologinių procesų aprašymų reikalavimai (pirminis apdorojimas, terminiai
procesai, terminio apdorojimo režimų ir laiko ribos).
Alergenai ir jų žymėjimas technologinėse kortelėse, informacijos apie alergiją ir
netoleravimą sukeliančias medžiagas pateikimas vartotojui.
Patiekalo realizavimo trukmės nustatymas ir nurodymas technologinėje kortelėje
(skirtingų patiekalų laikymo ir realizavimo terminai ir jų nurodymas kortelėje).
Patiekalo maistinės ir energinės vertės nustatymas, skaičiavimo metodikos.
Maistingumo deklaracijos skaičiuoklė.
Naujų patiekalų įvedimas į gamybą, kontroliniai bandymai. Technologinės kortelės
praktinis sudarymo pavyzdys, atliekant kontrolinį bandymą, turint aprašytą
receptūrą.
Atskirų technologinių kortelių sudarymo praktiniai pavyzdžiai (sriubos, salotos,
troškiniai, maltinukai, apkepai ir kita).
Technologinių kortelių grupavimo, numeravimo ir praktiniai technologinių kortelių
sudarymo patarimai.
Kartu su šios el. paskaitos įrašu Jūs gaunate:
Rekomenduojamų maisto produktų atšildymo, pirminio ir šiluminio apdorojimo
nuostolių sąrašą;
Technologinių kortelių praktikumo dalomają medžiagą;
Produktų maistinių ir energinių verčių lentelę;
Kruopų brinkumo lentelę;
13 technologinių kortelių;
1-3 metų vaikų valgiaraščio 1 dienos pavyzdį.
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