
PEDAGOGS: I. GAILE

Priekšmets: 

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Putnu gaļas uzturvērtība, 

pirmapstrāde un 

pusfabrikātu sagatavošana



PUTNU GAĻAS UZTURVĒRTĪBA

Putnu gaļa satur:

 Olbaltumvielas – 11-25%,(mioglobīns-nosaka gaļas 
krāsu)

 Tauki – 4,5-39%, (zema kušanas t0 23-370C), 
visvairāk zoss gaļā

 Ogļhidrāti – 0,7% (galvenokārt tītara gaļā)

 Minerālvielas – K, P, Fe, Cu, Mn u.c.

 Vitamīni - A, B gr , PP

 Ekstraktvielas – pieaugušu putnu gaļā

 Ūdens – 45-73%

 Uzturvērtība – 127-412 kcal



PUTNU GAĻAS IEDALĪJUMS:

No putnu sugas:

 sauszemes putni (vistas, tītari)

 ūdens putni (zoss, pīles)

 savvaļas putni (fazāni, paipalas)

 medījuma putni (rubeņi, mežirbes, medņi u.c.)

Pēc vecuma:

 jaunputni

 pieaugušie

Pēc apstrādes paņēmiena:

 ķidāti (atdalīti visi iekšējie orgāni-atstātas nieres, plaušas, 
tauku plēves 

 pusķidāti - atdalīts zarnu kanāls un guza



PUTNU PIRMAPSTRĀDE

Neilgi pēc nokaušanas putnu gaļa ir sīksta un 
negaršīga. Tāpēc putni jākauj 1-2 dienas 
pirms gatavošanas. 

Ēdināšanas uzņēmumā izmanto : 

 atdzesētus vai saldētus putnus;

 izķidātus vai daļēji izķidātus ;

 nesadalītus putnu liemeņus vai atsevišķas 
liemeņa daļas – p/f, filejas, šķiņķīšus, 
stilbiņus u.c.



PUTNU APSTRĀDĒ IETILPST:

 Atlaidināšana (saldētu putnu)

 Apsvilināšana

 Sadalīšana

 Mazgāšana

 p/f gatavošana.



PUTNU APSTRĀDE

Atlaidināšana.

 Putnus atlaidina telpā 8-150C

 Vistas, pīles atlaidina 5-6 h, cāļus 2-3 h, tītarus 
līdz 8 h

 Putnu kautķermeņus novieto uz galdiem rindā 
ar 3-4 cm atstarpēm, lai tie nekļūst mitri 

 Atlaidinātos putnus nosusina ar gaisa plūsmu



PUTNU APSTRĀDE

Apsvilināšana.

 Spalvu aizmetņus nosvilina vai izplūc ar pinceti. 
Svilināšanai izmanto spirta lampas , gāzes plīts 
liesmu vai speciālās krāsnīs. 

 Putnus svilina uzmanīgi, lai nesabojātu ādu un 
neizkausētu taukus. 

 Putnus var arī applaucēt karstā ūdenī (700 -

750C), iegremdējot uz 1-2 min. 

 Kautķermeņus nosusina.



PUTNU APSTRĀDE

Sadalīšana.

 lielajiem putniem nocērt spārnus līdz pirmajai 

locītavai

 nocērt kājas 1 cm līdz locītavai 

 nogriež kaklu

 krūšu pusē vistām ādu nepārgriež, lai ar to 

varētu nosegt kakla griezumu un guzu



PUTNU APSTRĀDE

Sadalīšana.

Atkarībā no putnu veida tos apstrādā :

 nocērt spārnus

 kājas nedaudz zem locītavas (1-2 cm)

 nocērt kaklu

 iegriež no krūšu kaula līdz anālajai atverei un izņem 
iekšas – vispirms izgriež vēdera taukus un izgriež tauku 
dziedzeri astes virspusē, jo tam ir rūgta garša 

 pēc tam satver guzu un saudzīgi izvelk visas putna 
iekšas. Jāseko, lai nesavainotu žultspūsli. Ja žults tomēr 
izlīst, tad to vietu nekavējoties ierīvē ar sāli un 
nomazgā ar aukstu ūdeni

 izņem plaušas ar atlikušajā, ķidām 

 guzu gareniski pārgriež, iztukšo un novelk guzas ādu. No 
aknām nogriež žultspūsli



PUTNU APSTRĀDE

Sadalīšana.

Sīkajiem medījuma putniem (slokām, 

paipalām) :

 novelk ādu no galvas un kakla

 izņem acis un ķidā caur griezumu pa muguru

 ķidājot medījumu putniem izņem kuņģi, 

zarnas, aknas, sirdi, guzu un barības vadu



PUTNU APSTRĀDE

Mazgāšana.

 Izķidātos putnus mazgā aukstā ūdenī (150C) 

 noslauka un ar vēderu uz leju sakārto uz 

paplātēm, lai notek ūdens 

 Pēc tam vēlreiz noslauka 



PUTNU LIEMEŅA FORMĒŠANA

 Apstrādātus putnus veido, t.i. piešķir tiem 

formu, lai tie pēc termiskās apstrādes 

nezaudētu izskatu. 

 Putnus veido kabatiņā, sasien vai sašuj  



PUTNU LIEMEŅA FORMĒŠANA

Izveidošana kabatiņā –

 vēdera lejas daļā abās pusēs anālajai atverei 

izdara iegriezumus, kuros iebāž putnu kājas

 kakla ādu atloka uz muguras, pirms tam, ja 

nepieciešams, nogriež īsāku un nostiprina ar 

pieliektiem spārniņiem

 šādi pagatavo vistas, cāļus, tītarus vārīšanai, 

bet pīles un zosis cepšanai



PUTNU LIEMEŅA FORMĒŠANA

Izveidošana sasienot :

 ar vienu vai diviem diegiem bez adatas

 kakla ādu atloka uz muguras un spārnus pieliec pie 
muguras

 kautķermeni noliek ar muguru uz galda, krūšu kaula 
galā nedaudz iegriež

 tajā iestiprina diegu un krusteniski nostiprina 
spārnus

 pēc tam diegus sakrusto uz muguras, uzmet cilpas 
uz kāju galiem, cieši savelk un sasien mezglā

 šādi izveido vistas un cāļus vārīšanai



PUTNU LIEMEŅU SADALES GAITĀ RODAS 

DAŽĀDI PUTNU GAĻAS ATKRITUMI:

tehniskie (uzturā nelieto)

 plaušas

 zarnas

 rīkle

uzturā izmantojamie

 galva (applaucē, noplūc spalvas, atdala plēvi knābim un mēlei, izņem  
acis

 sekstes (applaucē, ieberž ar sāli, atdala plēvi. Ja uz sekstēm 
asinsizplūdumi, tās mērcē aukstā ūdenī)

 kājas (2-3 min. applaucē verdošā ūdenī un novelk ādu, piešus nocērt)

 spārni 

 kuņģis (pārgriež, izvērš uz otru pusi, izņem saturu un novelk plēvi. Zosu 
un pīļu kuņģus pēc tīrīšanas applaucē-tā vieglāk novilkt plēvi)

 sirds (gareniski pārgriež un iztīra sarecējušās asinis)

 aknas (no aknām uzmanīgi kopā ar daļu mīkstuma un vielām, kuras 
notraipītas ar žulti, atdala žultspūsli)



NO PUTNIEM GATAVO DAŽĀDUS P/F:

 veselus liemeņus (cepšanai  un vārīšanai)

 porciju gabalu p/f

 sīko gabalu p/f

 maltas gaļas p/f



NESADALĪTU LIEMEŅU P/F.

 Izmanto cepšanai un vārīšanai 

 Lai apstrādātie liemeņi vienmērīgi gatavotos, 

tos veido piestiprinot kājas un spārnus pie 

ķermeņa, izmantojot baltu linu diegu, koka 

irbuļus vai iegriešanas paņēmienu –

kabatiņās.



PUTNU LIEMEŅA SADALĪŠANA

 putnu liemeni var dalīt porcijās 

ar kauliem vai bez tiem

 porciju gabalu skaits atkarīgs no putna lieluma. Lai veiktu 
nesadalītu putnu turpmāko apstrādi, to novieto uz 
muguras, atgriež šķiņķīšus un atliec no putna liemeņa 
pavēderes ādu

 ar šķērēm pārgriež ribas gar filejas apakšējo malu 

 sākot no astes gala, putna liemeni sadala krūšu un 
muguras daļās

 pēc tam no liemeņa atgriež kājas, sadala šķiņķa un stilba 
gabalos

 muguru sagriež šķērsām porciju vai sīkporciju gabalos –
sautēšanai, buljona pagatavošanai

 griežot gar krūšu kaulu un ribām, atdala abas filejas. 
Filejai ir 2 muskuļkārtas – lielā un mazā fileja



PUTNU LIEMEŅA SADALĪŠANA

Filejas noņemšana :

 putnu liek uz sadales dēļa ar muguru uz leju

 kāju locītavu vietās pārgriež ādu un atliec kājas, izlaužot 
tās locītavu vietās

 pēc tam putnu liek uz sadales dēļa ar fileju pret darba 
vietu

 ar vienu roku liemeni pietur, bet ar otru novelk ādu 
virzienā uz galvu

 pa krūšu kaula izcilni pārgriež filejas mīkstumu, pārcērt 
dakšveida kauliņu un atgriež pēc kārtas abas filejas kopā 
ar spārna kauliņu, kura garums 3-4 cm

 lielajai filejai izgriež dakšveida kauliņu, spārna kauliņu 
notīra, bet kauliņa galviņu nocērt

 lielo fileju atdala no mazās 



PORCIJU PUSFABRIKĀTU SAGATAVOŠANA

Tie var būt :

 nepanēti (dabiski)

 panēti p/f

 Mazo fileju atdala no lielās filejas - izvelk garenisko 
cīpslu. Lielajai filejai gareniski iegriež mīkstumu, vairākās 
vietās pārgriež saistaudus, ar gaļas āmurīti  to izdauza. 
Var panēt vienkāršajā vai dubultajā panējumā.

 Pildīta fileja – (Kijevas kotlete) - tā ir pildīta putna fileja 
ar spārnu kauliņu, kuram atdalīta gaļas un plēves. Lielo 
fileju viegli izdauza (~1/2 cm), vidū liek zaļā sviesta 
gabaliņu. Pārklāj ar viegli izdauzītu mazo fileju, uzloka 
lielās filejas malas. Panē dubultpanējumā – milti, ola, 
rīvmaize.



VISTAS GAĻAS PUSFABRIKĀTI



MALTIE GAĻAS PUSFABRIKĀTI

Gatavo :

 kotlešu masu

 putoto masu jeb kneļu masu

Kotlešu masu gatavo:

 no putnu gaļas mīkstuma bez ādas un cīpslām

 masai pievieno sviestu vai putnu taukus

 no masas veido kotletes, plācenīšus

 plācenīšus parasti gatavo tvaicētus, tāpēc tos 
nepanē.



MALTIE GAĻAS PUSFABRIKĀTI

Kneļu masu gatavo :

 no atcīpslotas vistas mīkstuma bez ādas 

 2-3 x samaļ , pievienojot izmērcētu baltmaizi (bez 
garozas) 

 pēc tam masai pievieno olas baltumu un puto, ik pa 
laikam pievienojot pienu vai saldo krējumu

 saputotai masai pievieno sāli 

 puto tik ilgi, kamēr masas gabaliņš, ja to ievieto ūdenī 
- peld. 

 veido klimpas, kuras liek karstā sāls ūdenī vai buljonā, 
vāra, līdz tās uzpeld 

 pasniedz kā mitro piedevu pie putnu gaļas buljona. Šo 
masu var izmantot pildītu putnu pildījumam vai no tās 
cept putnu gaļas pudiņu



Jautājumi 

par tēmu?



Paldies par uzmanību!


