
 

Mācību priekšmets: Ēdināšanas uzņēmuma iekārtas                            Vārds, uzvārds................................ 

Temats: Ēdināšanas uzņēmumu tehnoloģiskās iekārtas un materiāli 
Sagatavoja: I.Gaile 

Darba lapa 

Materiālu veidi inventāra izgatavošanai 
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Materiālu raksturojums 

 

Materiāla 

nosaukums 

Lietojums Raksturojums Lietošana, kopšana, tīrīšana 

 

 

Alumīnijs  

 

  Sudrabaini balts metāls, nerūsē, 

izturīgs pret ķimikālijām, 

 Nomelnē kontaktā ar sārmiem, ja 

šajos traukos glabā sāļus vai skābus 

produktus vai arī trauku nenožāvē 

 Lēts , plastisks 

 Izmanto ēdienu pagatavošanai,  

 Ēdienu tajos neuzglabā 

 Mazgājot traukus vispirms iemērc karstā 

ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noberž ar suku 

vai rupju drēbi 

 Nav ieteicams tīrīšanai izmantot  abrazīvus 

materiālus 

 Noskalo ar karstu ūdeni un noslauka.  

Čuguns  

 

 

 

  Melns vai tumši pelēks 

 Rūsē, ja nav pasargāts no mitruma 

 Nav skābes izturīgs 

 Deformējas krasas T
0 
 izmaiņas 

rezultātā 

 Baltais čuguns ir trausls, plīst 

spēcīga trieciena ietekmē  

 Čuguns bez virsmas pārklājuma jāeļļo 

 Bez pārklājuma nedrīkst mazgāt mašīnā, sāk 

rūsēt 

 Pirms iemērkšanas ūdenī, trauki jāatdzesē 

 Var berzt ar abrazīviem materiāliem, tad 

noskalo, nožāvē, ieeļļo un noslauka.  

 

Tērauds  

 

 

  Tumša krāsa 

 Rūsē un oksidējas 

 Noturīgs pret sitieniem 

 Viegli sakausējams ar citiem 

materiāliem 

 

 Katlus un pannas izmanto vidējā un vidēji 

augstā temperatūrā 

 Siltumjūtīgi produkti prasa uzmanību, lai 

novērstu piedegšanu 

 Nepārklāts tērauds pēc mazgāšanas rūpīgi 

jānožāvē 

 Nav ieteicams mazgāt mašīnā 

 Pārklātā tērauda traukus kopj, kā to prasa 

pārklājuma apkope.  

 

Nerūsējošais 

tērauds  

 

  Sudrabaini pelēka krāsa 

 Noturīgs pret koroziju un 

apsūbēšanu 

 Ciete 

 Liela sprieguma noturība 

 Izturīgs pret ieskrambājumiem 

 Dārgs 

 

 Neprasa speciālus tīrīšanas veidus 

 Tūlīt pēc mazgāšanas jānožāvē, lai novērstu 

pilienu pēdas 

 Tīra ar tērauda “vilnas” sūkļiem  

 Ožamais spirts ir labs traipu noņēmējs 

 Ja saskaras ar sāļu vidu, jāmazgā ar karstu 

ziepjūdeni 

 Jāizvairās no liela karstuma vai “sausās” 

vārīšanās.  

Seko līdzi prezentācijai un 

aizpildi darba lapu! 



Varš     Tie ir vispiemērotākie ēdienu 

gatavošanai  

 

 Tīrīšanai izmanto speciālus tīrīšanas 

līdzekļus  

 

Keramika 

Porcelāns 

Fajanss 

Māls  

  Ūdens necaurlaidīga 

 Izturīga pret triecieniem 

 Izturīga pret skrāpējumiem 

 Izturīga pret strauju T
0 
maiņu

 
 

 Trauku tīrīšanai var lietot sāli, etiķi 

 Porainiem traukiem jāļauj nožūt  

 

Koks 

 

 

 

 

 

 

 

 Poraini 

 Viegli uzsūc smakas, taukus un 

netīrumus  

 

 Ļoti uzmanīgi jāmazgā, lai nepaliktu 

produktu daļiņas 

 Mazgā ar karstā ūdenī atšķaidītu 

mazgāšanas līdzekli, tad noskalo ar tīru 

ūdeni un noslauka 

 Nedrīkst tīrīt ar asiem priekšmetiem  

 

Stikls  
  Izturīgs pret mitrumu un 

ķimikālijām 

 Absorbē radiācijas siltumu 

 Vāja siltuma un elektrovadītspēja 

 Labi notur siltumu 

 Laba caurlaidība 

 Izturīgs pret atmosfēras apstākļu 

iedarbību 

 

 Nelieto abrazīvos tīrītājus  

 Parastais stikls jāsargā no krasām T
0
 

svārstībām 

 Jāmazgā karstā ziepjūdenī, jāmērcē, lai 

notīrītu piedegušus produktus 

 Kristāla trauki jāmazgā siltā ūdenī 

 Nespodrus traukus apstrādā ar etiķa 

šķīdumu 

 Lai notīrītu sevišķi netīras vietas, lieto 

plastmasas birsti 

 Mazgājot netīras pudeles, var izmantot 

smiltis, rupjo sāli, olu čaumalas, sinepju 

pulveri, dzeramo sodu 

 Kafijas un tējas traipus notīra ar šķīdumu, 

kas satur 2 tējk. Cl balinātāja uz 1 tasi 

ūdens, tad ļoti labi noskalo 

 Ugunsdrošā stikla traukus nedrīkst likt uz 

karsta pavarda vai cepeškrāsnī, var saplīst. 

Tie jāsilda pamazām un jālieto liesmas 

kliedētājs. 

Stikla 

keramika 

(stikls, kas ir 

apstrādāts, 

pārveidojot to 

kristāliskā 

materiālā 

  Izturīga pret mitrumu un koroziju 

 Izturīga pret parastiem sārmiem un 

skābēm 

 Vāja siltumvadītspēja 

 Labi absorbē radiācijas siltumu 

 Izturīga pret T
0
 izmaiņām 

 Lielāka noturība pret skrambām un 

plaisāšanu nekā stiklam 

 Iztur straujas T
0
 maiņas. 

 Ieteicami speciālie tīrīšanas līdzekļi  

 

  

Teflons 

 

 

 Gatavojot šajos traukos, taukvielas 

ir nepieciešamas minimāli 

 Traukus nedrīkst pārmērīgi 

uzkarsēt 

 Ēdienus tajos drīkst maisīt tikai ar 

koka karoti  

 Pirms pirmās lietošanas virsmu vajag ieziest 

ar cepamo eļļu 

 Traukus mazgā siltā ziepjūdenī, vajadzības  

gadījumā var izmantot neilona birsti, bet 

nekādā gadījumā nedrīkst izmantot skrāpjus.  

 

 

             Kontroljautājumi mājas darbam:                 Vai sapratu tēmu? Vai apguvu materiālu? 

Nr.p.k. Jautājums Atbilde 

1. Kādus apdares materiālus izmanto darba 

virsmām? 

 

2. Kāds pielietojums ir čuguna 

materiālam? 

 

3. Kāda inventāra izgatavošanā izmanto 

teflona materiālu? 

 

4. Vai drīkst izmantot sāli un etiķi fajansa 

un keramikas trauku kopšanā? 

 

5. Kādu inventāru izgatavošanā izmanto 

nerūsējošo tēraudu? 

 

6. Kuru no materiāliem izmanto pannu 

izgatavošanā? 

 

7. Kādus apdares materiālus izmanto darba 

virsmām? 

 

 

    

jā     nē 


