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VIRTUVES INVENTĀRS

Mācību priekšmets: Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums

Skolotāja: Jūlija Freimane

PIKC Smiltenes tehnikums 
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība Mazais virtuves inventārs

• Virtuves katli

• Pannas

• Virtuves trauki (bļodas, šķīvji u.c.)

• Naži

• u.c.

Kastrolis

• Tie ir virtuves trauki,
ko izmanto vārīšanai.
Kastroļiem ir viens
garš rokturis un
trauka pretējā pusē
(lielajiem kastroļiem)
bieži vien ir neliels
rokturis.

Katls

• Izmanto vārīšanai.
Tiem ir divi rokturi,
katlam abās pusēs.
Katlu tilpums var būt
no 1 L līdz 50 L.

• Lielās virtuvēs
izmanto alumīnija vai
nerūsējošā tērauda
katlus. Servēšanai
izmanto ar varu klātus
katlus.

Augsts katls,    Vidēji augsts katls,     

Vidēji zems katls,       zems katls.

Zivju katli

• Zivju katli ir ovāli vai četrstūra, no

alumīnija vai nerūsējoša tērauda ar

restotu ieliktni. Tos izmanto zivju

vārīšanai un tvaikošanai.
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Tvaicēšanas katli var būt apaļi.

Bain-marie katli

• Bain-marie katli ir katli vai kastroļi ar
augstu un šauru četrstūrainu vai apaļu
formu. Tie ir paredzēti ievietošanai ūdens
peldē.
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Sautējamās pannas 

• Sautējamās pannas ir kastroļi ar plašu

pamatnes virsmu un ļoti zemu malu. Tos

izmanto cepšanai un sautēšanai.

Katli cepšanai

• Katli cepšanai ir no čuguna, kurus lieto
mājputnu, medījumu putnu un
sautējumu gatavošanai.

Čuguna trauki
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Pannas

• Pannas ir ļoti dažādas. Visbiežāk sastopamās ir
kaltās dzelzs pannas. Lielajās virtuvēs lieto arī
čuguna, nerūsējoša tērauda vai teflona
pannas.

Pannas cepšanai

Pannas olu, pankūku cepšanai u.c.
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Grilēšanai un pasniegšanai izmanto 
pannas ar rievotu pamatni.

Tadžina

• Sautējamais trauks, garšīgiem ēdieniem.

Tadžina ir Marokas virtuves simbols.

Trauks sastāv no divām daļām - apaļa

šķīvja ar maliņām un konusveida vāku ar

atveri galā.
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• Tadžinā var sautēt gaļu, dārzeņus, zivis un

jūras veltes. Gaļu pirms

sautēšanas parasti apcep zeltaini brūnu,

bet gatavu ēdienu pasniedz kopā ar

šķidrumu, kurā sautējums gatavots.

Vokpanna

• Vokpanna ir ideāli piemērota sutināšanai,
cepšanai eļļā un tvaicēšanai. Tai ir
noapaļota pamatne, kurā ir ērti un ātri
apcept mazus produktu gabaliņus.
Vokpannai malas ir ieslīpas, lai ēdiena
sastāvdaļas pannā, apcepšanas laikā,
varētu viegli apmaisīt.
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Paeljas panna

• Šai lielajai, apaļajai, seklajai pannai ir

divi rokturi, un parasti tās diametrs ir

33-35 cm. Paeljas pannā gatavo

Spānijas Valensijas novadam

raksturīgo rīsu ēdienu – paelju.

PALDIES PAR UZMANĪBU!


