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VIRTUVES INVENTĀRS

Mācību priekšmets: Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums

Skolotāja: Jūlija Freimane

PIKC Smiltenes tehnikums 
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība

Speciālais virtuves inventārs

• Šķēres
• Sieti

• Lāpstiņas, pavārnīcas
• Cepamās formiņas

• Aizsargcimdi
• Konservu attaisāmie, olu griežamie u.c.

Zivju šķēres

• Spēcīgas šķēres ar izrobota asmeņa
daļu. Izmanto spuru nogriešanai.

Lašu knaibles (standziņas)

• Hromētas knaibles, domātas asaku 
izvilkšanai no žāvēta vai kūpināta laša.

Gaļas ciršanas bluķis

• Paredzēts gaļas sadalīšanai.
• Bluķu tīrīšanai izmanto skrāpi. Tad bluķis

jāapkaisa ar pāris sāls saujām, kas
absorbē mitrumu.

• Bez īpašas vajadzības bluķa mazgāšanai
nav vēlams izmantot ūdeni vai citus
šķidrumus, kas viegli iesūcas un izraisa
koka pūšanu.
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Cepešu dakšiņa

• Dakšiņas abi zari ir paralēli, tāds novietojums

veicina vismazāko caurumiņu izveidošanos

izstrādājumos (cepešos), tāpēc ir minimāls

gaļas sulīguma zaudējums. To izmanto cepešu

sagatavošanas un cepšanas procesā, kā arī

cepešu pasniegšanā.

Caurduri ir paredzēti dažādu 
produktu skalošanai

Konusveida siets

• Konusveida sieti tiek izgatavoti no
nerūsējoša tērauda un tie ir paredzēti
buljona un biezeņzupu pagatavošanai.

Mērču sietiņi

• Sietiņiem ir lokveidā izliekta forma, kas

iestiprināta rāmī. Tos izmanto, mērču,

zupu, buljonu izkāšanā. Var izmantot arī

citiem nolūkiem.

Putojamās slotiņas

• Slotiņas ar daudzām sīkām stieplītēm no
nerūsējoša tērauda izmanto dažādu
mērču gatavošanai, krējuma vai olu
uzputošanai utt.

Lāpstiņas, pavārnīcas, kausiņi, 
karotes.

• Tās ir izgatavotas no plastikāta, silikona 

vai koka.



3

Kartupeļu stampa Citronu spiede

Putojamā karote (caurumotā)

• Tā ir apaļa caurumota tērauda plāksnīte ar

rokturi, ko izmanto dārzeņu, gaļas zivju u.c.

ēdienu gatavošanas un pasniegšanas laikā.

Tās var būt dažādas formas. Piemēram, gara

lāpstiņa ar caurumiņiem zivju pasniegšanai

vai arī no stieplēm pīta putojamā karote, ko

izmanto frī gatavošanā.

Pie speciālā virtuves inventāra pieder:

• metāla formiņas (piem,. groziņu
cepšanai), konservu attaisāmie, korķu
viļķi, citronu spiedes, ķiploku spiedes,
cepeškrāsns termometri, gaļas cirvīši,
āmurīši, gaļas zāģi, virtuves šķēres, u.c.

Termometrs 0°C līdz +250°C

Piemērots 
temperatūras 
mērīšanai cepšanas 
un vārīšanas procesā.
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Digitālais pārtikas termometrs Kombinētais termometrs

Gaļas cirvīši Gaļas āmuriņš

Gaļas (kaulu) zāģis Aizsargcimdi

• Aizsargcimdi samazina savainošanās iespēju,
bet neizslēdz to pilnībā. Tie nav ieteicami
darbiem, kuriem iespējami caurduršanas
gadījumi. Cimdus nedrīkst lietot atklātas uguns
vai liela karstuma tiešā tuvumā.

• Cimdu materiāls ir elpojošs. Katrs cimds der
gan labajai, gan kreisajai rokai. Darbā izmanto
tikai vienu aizsargcimdu- no naža brīvajā rokā.
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Gastronomijas trauki. 

Paldies par uzmanību!


