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ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ ГАСТРОНОМСКИХ ПРОИЗВОДА 

ПРОЛАЗИ КРОЗ НЕКОЛИКО ФАЗА

„ОД ЊИВЕ ДО ТРПЕЗЕ“ 

И ТО;



1. ТРАНСПОРТ СИРОВИНА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА;

2. ПРИЈЕМ СИРОВИНА И КОНТРОЛА ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА;

3. СКЛАДИШТЕЊЕ-ЧУВАЊЕ СИРОВИНА И ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА;

4. ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА СИРОВИНА И ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА;

5. ТОПЛОТНА ОБРАДА ПОЛУПРОИЗВОДА У ХРАНУ-

ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОД;

6. ЧУВАЊЕ ХРАНЕ-ГАСТРОНОМСКОГ ПРОИЗВОДА ДО 

СЕРВИРАЊА;

7. ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕРВИРАЊА ТОПЛЕ-ГАСТРО-ПРОИЗВОДА;



1.ТРАНСПОРТ СИРОВИНА И ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА

Транспорт сировина  и прехрамбсних производа се врши по 

Прилнику о транспорту за сваку групу сировина и 

прехрамбених производа.



2. ПРИЈЕМ  И КОНТРОЛА,  РОБЕ, СИРОВИНА И 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Пољопривредн производи, сировине и други прехрамбени 

производи који улазе у угоститељски објекат, по свом 

квалитету морају одговарати; 

а) стандардима и хигијенским условима; и

б) морају имати пратећу документацију којима се потврђује 

њихов квалитет и безбедност;

Ради спречавања појаве и ширења инфективних болести и 

тровања храном, потребно је извршити контролу пријема робе, 

сировина и прехрамбених производа; 



 7. Свих врста свежег воћа и поврћа; незрелост, 

оштећеност, плесниво или које показује знаке трулења;

 8. Све нејестиве гљиве, оштећене гљиве и све гљиве без 

порекла тј.без декларације;

9. Забрањен је пријем свих прехрамбених производа којима 

је истекао рок употребе и на који се може сензорно запазити 

лош квалитет!

 10. Призводи кућне радиности (као што су, конзервисане 

гљиве, конзервисано поврће, млеко и млечни производи и 

дуги који немају ветеринаарски преглед);



 11. Амбалажа мора бити стандардна, адекватна, 

неоштећена и чиста по свим прописима и Правилником;

 12. Пријем се обаља уз одговарајућу прописану 

документацију добављача, мерењем, бројањем или 

другим методама;

 13. Извршити детаљну контролу по специфицираној 

поруџбини и требовању; квалитет према врсти робе, а за 

вредне робе као што је месо је потребно је ангажовати 

посебне стручњаке; 

 14. Отворити све кутије и проверити, да ли је кутија 

отварана и  да ли се у њима налази роба по нарученој 

спецификацији;



 15.Извршити означавање датума уласка робе у складиште како би се иста 

складиштила по „FIFO“ правилима;

 (first in first out)-што значи; 

 роба која је прва стигла у складиште, права се издаје;

 16. Роба је примљена када се потпише отпремница која прати робу;(уколико 

има одступања она се на лицу места уз сагласност лица исправља уз 

потпис оба лица);

 17. Након обављеног пријема, уколико, пољопривредни производ, роба, 

сировине и прехрамбени производи,  одговарају, квалитету и квантитету по 

специфицираној поруџбини, магационер сачињава документ магацинског 

пријема, који шаље заједно са отпремницом или фактуром у набавну 

службу која проверава цене и друге уговорене услове;



s

 18. Уколико, роба, сировине и прехрамбени производи не 

одговарају, квалитету, квантитету, стандардима и 

хигијенским условима, који немају пратећу документацију 

којима се потврђује њихов квалитет и безбедност, 

 врши се „повраћај робе“ добављачу;

„ПОВРАЋАЈ РОБЕ“

 Може се десити да роба или део робе не задовољава све 

критеријуме по спецификацији поруџбине. 



При томе се предузимају следећи кораци;

 1.Сачињава се записник о враћеној роби, у који је 

потребно унети разлоге зашто се роба враћа добављачу;

 2.Роба се одмах враћа;

 3.На отпремници извршити исправку тј.стварно стање и 

навести разлоге;

 4.Одмах обавестити наручиоца требовања, како би се 

благовремено могла извршити измена мениа или 

јеловника, или замена намирница или хитна набавка 

потрбне робе; 

 5.Неопходно је на записнику, обезбедити потпис 

испоручиоца робе, чиме се потврђује да добављач  не 

испуњава критеријуме по спецификацији поруџбенице из 

уговорних обавеза;



3. СКЛАДИШТЕЊЕ-ЧУВАЊЕ РОБЕ, СИРОВИНА И 

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА;

У угоститељским објектима централно складиште треба да је 

лоцирано у непосредној близини производних оделења.

За складиштење намирница  неопходна су три различита 

аспекта режима хлађења, и то;

1.Суво складиште за намирнице које се хладе(7-27 С);

2.Хлађено складиште - расхладне коморе( 0 + 4 С); и

3.Складиште за замрзнуту храну-замрзавање (-18 до -30С);



1) СУВО СКЛАДИШТЕЊЕ-7 ДО 27 С;

1.Суво складиштење, робе и намирница, подразумева чување робе на 
минималној темпераатури од + 7 до 27 С степени;

2.Оптимално од 10 до 21 С степени;

3.И максимална температура + 27 С степени (у зависности од робе);

4.Са влагом од  50 до 60 %  и

5.По правилу 30% простора од укупног складишног простора намењује се 
за намирнице које захтевају режим „сувог складиштења“;



 У сувом складишту се чува;

 1)Конзервисана храна, брашно, житарице, зачини, шећер, 

маст, уље и слично, на оптималној температури од;

10 до 21 С степени; 

 2)Минимуална температура мора бити; 7 С степени и 

 3)Максимална несме прећи 27 С степени и 

 4)Влажност 70-75 %. 

 5)Овако постављени параметри чувају сензорна и

нутритивна својства и спречавају микробиолошко кварење

намирница;

6)Док, кромпир, лук, као и одређено поврће и воће чува се 

на температури од 7 до 13 С степени.





 У просторијама за суво складиштење треба одржавати;

 1)Свакодневу хигијену;



 2)Свакодневно прегледати све артикле;



 3)Складиштити харану исте врсте на једно место;



 4)На свако паковање поставити декларацију-датум пријема и рок употребе



 5)Старије залихе стављати напред по  „FIFO“-правилу-

 (first in first out-што значи; роба која је прва стигла у складиште, права се издаје;

 6)Редовно вршити попис робе;



 7)Контролисати датум на конзервисаним робама и другим робама;

 8)Вршити и друге врсте контрола,...



2) Хладно складиштење-хлађење 0+4С

1)На „позитивној хладноћи“, по правилу 25 % од укупног 
складишног простора намењује се за хлађење намирница;

2)Режим хлађења на позитивној хлађеној комори на + 4 С степена 
при релативној влажности ваздуха 90 до 95 %.

 У просторијама за хлађење чувају се; 

 1)Месо по врстама; 

 2)Производи од меса; 

 3)Живина по врстама; 

 4)Изнутрице по врстама; 

 4)Рибе по врстама; 

 У режиму хлађења чувају се;

 1)Готова јела; 

 2)Чорбе, супе,... 

 3)Сосови, фондови,... 

 4)Дезерти,... 

 5)Фаст-фууд-брза храна и друго.



 У режиму хлађења 0 до + 4С чувају се;

 1)Млечни производи; 

 2)Масти;

 3)Месни и рибљи специјалитети, 

 4)Сиреви и други слични производи,

чувају се у хладним коморама на температури од 0 до + 4 С степени, при 
релативној влажности ваздуха од 85 до 90%.

 Поврће-зелениш и воће(од 5 до + 10С), 

 препоручује се чување у хлађеним коморама на температури од 5 до 10 
С степени при релативној влажности ваздуха од 90 до 95%.

 Полако одмрзнути производи од меса и живинско месо

 могу чувати до 24 сата;

 Одмрзнута риба, 

 Не може се чувати, 

 већ се одмах мора даље тт/припремати!



3) Замрзнуто складиштење-замрзавање;од -18 до –30С;

1)За замрзавање на  „негативној хладноћи“ – потребно је 

по правилу 10 % од укупног складишног простора;

2)Замрзивачи и коморе које се намењују за намирнице које 

захтевају режим замрзавања и чувања на - 18 С степени па и 

до -30 С степени где спадају плочасти и тунелски уређаји;



Процес замрзивања се одвија у три корака;

1.Охладити намирницу;

2. Брзо је „шок“ замрзнути на -30 С степени; и

3. Складиштити је на -18 С степени без варијација;



Процедура чувања замрзнуте хране;

1)Замрзнуту храну чувати на температурама од -18С или нижој 
без варијација;

2)Месо и осталу одмрзнуту храну, што пре топлотно 
обрадити;

3)Храну која се одмрзла никада је поново не замрзавати!

4)У замрзиваче стављати замрзнуту храну у прописаној 
амбалажи;

5)Старе залихе, прво трошити по правилу, “FIFO“

(first in first out)-што значи; 
 роба која је прва стигла у складиште, прва се издаје;

 јер губи на боји, 

 текстури, 

 укусу, 

 а масти и храна која садржи маст подлежу оксидационим 
процесима-ужегнућу;



Одмрзавање сировина пре ТТ/О;

 Одмрзавање сировина се врши на следеће начине;

1)Одмрзавање на ваздуху;(5-10 С.степени);

2)Одмрзавање у хладној води(на  15 С степени); или

3)Одмрзавање у микроталасној пећници;



Одмрзавање на ваздуху од 5 до 10С;

се обично обавља одмрзавање; 

1)Одређених врста меса;

2)Живине;

3)Изнутрице прве категорије(језик, јетра, срце, бубрег; мозак),

4)Перната дивљач;

5)Племените врсте риба(јесетра, лосос, иверак и друге);

6)као и друге сличне врсте намирница,...

Одмрзавање се врши на температури од 5 до 10 С степени и

ако је температура у средишту масе достигла  - 1  С степен;

Одмрзнути производ су непостојани приликом чувања па их 

треба одмах тт/о;



2.Одмрзавање у хладној води, 

се обавља брзо и обично се користи за сировине код којих брзина 
одмрзавања нема утицаја на технолошка својста и нитритивну 
вредност полупроизвода. 

У хладној води се одмрзава; 

1)Риба са костима, 

2)Изнутрице друге категорије(глава, ноге, виме, плућа, желудац); 

Најповољнија температура воде за одмрзавање је 15 С степени;

Забрањено је убрзавање процеса одмрзавања потапањем 
производа у топлу воду;

Одмрзнути производи су непостојани приликом чувања па их треба 
одмах тт/о;



3.Одмрзавање у микроталасној пећници;

Одмрзавање се врши веома брзо за само пар минута

време одмрзавања микроталасима је знатно краће него другим класичним 

поступцима; 

Микроталасним темперирањем, доводи се у месо строго  и 

тачно потребна одређена количина топлоте која брзо и 

подједнако својим топлотним таласима продире у дубље 

слојеве замрзнутог меса, чиме се време темперирања своди 

на неколико минута;

 Пример следи на следећој страни;



 Примери поступака одмрзавања; 

 1)225.г. пилетине у микроталасном систему, могуће је 
темперирати-одмрзнути (са -18 до -1 С степен) у року од 2,5 до 5 
минута; или;

 2)1,5.кг замзнуте говедине у микроталасном систему могуће је 
темперирати-одмзнути за 10.минута; или 

 3)Још један пример, у микроталасном систему могуће је у року од 
једног сата темперирети 3 тоне меса у блоковима од по 50 кг т.ј 
превести их на температуру од -18 до -3 С степена;

 4)Одмрзнути производ су непостојани приликом чувања  па их 
треба одмах тт/о;



4. ТЕХНОЛОШКА ПРИПРЕМА СИРОВИНА И

ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА;

 Технолошка обрада сировина пре т/о обухвата;

1. Прање и  чишћење сировина;

2. Љуштење сировина;

3. Наменско сечење сировина;



Прање и  чишћење сировина;

1)Пре употребе воћа и поврћа;

А)Одстрањују се нејестиви делови плода;

Б)Потом се врши прање циљу уклањања механичких и бактеријских нечистоћа и 

в)Да побољша санитарно-хигијенске услове.

2)Сировине се перу два до три пута и то;

А)Пре чишћења, пре и или после љуштења;

2)Прање се врши у специјалним кадама са одводном водом или у троделним 

судоперама;



Шта се уклања правилним прањем;

 1)Правилним прањем, уклања се или одстањује 80 % 
микроорганизама; 

 2)Прањем воћа и поврћа, уклањају се, земља, песак, трагови 
пестицида, трагови прихране преко листа и плода, инсекти и друго;



 3)Након темељног прања, воће и поврће се потапа у воду са сирћетом 
или лимунском киселином;

 4)Улога сирћетне или лимунске киселине је агенс са широким 
антимикробским деловањем;



 5)Микроорганизми су осетљиви на ове врсте киселина па се њиховом 
употребом знатно смањује број микроорганизама након потапања у 

благо  накиселу воду. 



2. Љуштење сировина-одвајање од коре, семенки, 

одвајање од костију;

1)После детаљног испирања, приступа се;

2)Полирању или љуштењу воћа и поврћа;

3)Начин полирања или љуштења зависи од врсте воћа и 

поврћа;

4)Поједино воће или поврће се чисти од коре, семна-

коштица, семенске ложе, итд.



3. Наменско сечење сировина;

1)Пре топлотне обраде т/о или при сервирању гастро-

производа, потребно је воће или поврће исећи на 

одговарајуће облике, комаде и величине;

2)Месо стоке за клање, дивљач, рибе и друге врсте 

намирница анималног порекла, се одкоштавају и према 

потреби секу на одговарајуће комаде до ситног фином 

млевења 1 до 2 мм. 



5. ТОПЛОТНА ОБРАДА СИРОВИНА-ПОЛУПРОИЗВОДА У 

ХРАНУ-У ГАСТРОНОМСКИ ПРОИЗВОД;

Топлотна енергија се може преоности;

1. Кондукцијом или преношење;

2. Конвекцијом или мешањем течности; и

3. Радијацијом или зрачењем;



НАЧИН ПРЕНОШЕЊА-ТТ/О

1. Кондукција или преношење, је најједноставнији пренос 

топлоте тј.једноставно кретање топлоте од једног тела до 

другог директим контактом;

2. Конвекција или мешање, је процес преношења топлоте 

преко једињења као што су течности, које могу бити у 

течном или гасовитом стању;

3. Радијацијом или зрачењем; не преставља физички 

контакт са намирницом, већ се топлотна енергија 

преноси таласима топлоте или светлости који ударају у 

намирнице, инфрацрвеним зрацима и микроталасима;



Методе топлотне обраде намирница

 На основу преноса топлоте разликују се 4 основна 

поступка топлотне обраде, а то су;

1.Топлотна обрада у сувој средини;

2.Топлотна обрада у влажној средини;

3. Комбинована топлотна обрада; и

4.Топлотна обрада микроталасима;



Топлотна обрада у сувој средини;

врши се уз употребу ваздуха или масти на следеће начине;

 1)Печење-Гратинирањем у пећници на на 

температури од 150 – 170 Сстепени;

 2)Печењем на роштиљу, печењем на жару, печењем 

у рерни, печењем на ражњу од 175-220 С степени, 

 3)Сотирање у плиткој  масноћи од 175 -220 С 

степени;

 4)Пржење на масноћи у отвореној посуди-тигању 

од;150-180 С степени;

 5)Пржење у дубокој масноћи-поховање од; 150-179

С степени;



2. Топлотна обрада у влажној средини;

подразумева воду или пару за топлотну обраду 

намирница на следеће начине;

 1)Кување у води; намирнице се т/о на 

температури при  100 С степени;

 2)Кување на пари; намирнице се т/о на 

температури од 85 до 95 С степени;

 3)Поширањем; намирнице се т/о на температури 

од 85 -95 С степени;



3. Комбинована топлотна обрада; 

 Топлотна обрада у комбинованој средини односи се на 

топлотну обраду применом суве и влажне топлотне 

обраде, при чему се разликују;

 1. Динстање-пирјање; овом методом т/о се започиње 

пржењем у плиткој масноћи на температури до 175 С 

степени, а затим се додаје топла вода у односу 1 : 1 и 

посуда се поклапа;



 2. Поелирање; представља супротан поступак т/о у 

односу на динстање, овде се намирница прво кува па 

потом пече.

 Ово су два значајна примера комбинованих метода т/о, 

у коме је први корак затамљивање намирница сувом 

т/о, а други корак, завршни, крчкањем намирница у

течности, која се долива да дође од 1/2 до 1/3 

течности; 

 Ово се односи на крупне и ситне комаде намирница;



4.Топлотна обрада-нове т/о 

микроталасима;
 Развој нових метода т/о-топлотних обрда,

допринео је да се појаве  нове т/о као што су;

1) Први тип „Чиста топлотна обрада“ која подразумева 

стављање хране у директан контакт са топлим-врућим 

чврстим телом за чију је топлотну обраду потребно само 

пар минута;

2) Други начин Т/О путем инфра-црвених зрака; чији се 

високо-енергетски инфра-црвени зраци користе за 

топлотну обраду за само неколико минута; и,

3) Ласерска Т/О; чији се видљиви високо-енергетски 

таласи користе за т/о-тј. припремање хране за неколико 

минута;



Температурни услови чувања готове хране утврђени су 

санитарним правилима према којима;

 1)Прописана температура се мора обезбедити током чувања јела;

 2)За чување готове хране користи се специјална угоститељска 

опрема са воденим и ваздушним термостатима највдуже 2 сата 

од т/о на температури од 63 до 75 С степени;

 3)Рокови за чување готових јела су индивидуални за различита 

јела и гастрономске производе;

 4)Најповољнија температура за развој микробиолошких процеса 

у готовој храни је 25 – 60 С степени;

 5)Храну која остане неискоришћена, у изузетним случајевима 

брзо је охладити-фрапирати и чувати на температури од 0 до 4 С 

степена не дуже од 18 сати;

6.ЧУВАЊЕ ГОТОВЕ ХРАНЕ-ГАСТРОНОМСКОГ 

ПРОИЗВОДА ДО СЕРВИРАЊА;



Загревање-подргејавање хране

Храну, пре поновног стављања у промет, охлађена храна се сензорно 

испитује;

1)Изглед-боја, површина, слузавост, вискозитет, конзистенција, текстура, 

арома, мирис, укус; потом се врши;

2) Подвргавање т/о-топлотне обраде; кувањем, пропржавањем, загревањем у 

микроталасној пећници или другим методама т/о;

3) Након т/о подгевањем, поново се оцењује сензорно;

4) Рок за употребу загрејане хране је један сат;

5) На дан одлагања нереализоване хране на чување и на дан њене 

реализације воде се одговарајући записи;

6) Међутим, нека врста гастрономских производа, не смеју се остављати за 

коришћење наредног дана;



7. ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЕРВИРАЊА ХРАНЕ-ГАСТРО-

ПРОИЗВОДА; 

1)Температура хладних предјела и хладних слатких 

јела, приликом сервирања пред потрошача/конзумента 

треба да буде 12 – 14 С степени;

2) Температура врућих супа треба да буде 75 С

степени;

3) Температура јела са месом, рибом, поврћем и 

других врућих јела  треба да износи 65 С степени;



Унутрашња температура топлотно обрађеног меса;
 Температура средишњег дела меса мери се термометром који означава

 „степен печености“;

 1)Пресно печено месо-коначна температура средишта је 40 – 45 С
степени;

 2)Полупресно печено месо-коначна температура средишта је 55 – 65 С 
степени;

 3)Полупечено месо-коначна температура средишта је 65 – 70 С
степени;

 4)Печено-реш- коначна температура средишта је виша од 75 С степени;



 Примери ССР-Критичних контролних тачака;

 1)Пријем намирница, робе  ССП 1;

 2)Складиштење намирница-робе; ССР 2;

 3)Топлотна обрада; ССР 3;

 4)Чување припремљеног Гастро-производа на топлом; ССР 4;

 5)Чување Гастро-производа на хладном до послужења; ССР 5;

 6)Температура сервираног Гастро-производа; ССР 6; и

 7)Друге ССР,...




