
Tvarkos virtuvėje palaikymas (3101309)  

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

5 kreditai 

Mokinys gebės paruošti ir tvarkyti darbo zoną: 

 Paaiškinti maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus 

paskirtį, ženklinimą. 

 Apibūdinti virtuvės patalpų zonų paskirtį, darbo vietos reikalavimus. 

 Ruošti virtuvės patalpų darbo zonas pagal darbo vietos reikalavimus.  

 Tvarkyti darbo vietas ir inventorių pagal geros higienos praktikos taisyklių 

reikalavimus. 

 Taikyti virėjo asmens higienai, darbo drabužiams ir laikysenai keliamus reikalavimus. 

 Rūšiuoti ir tvarkyti atliekas. 

 

Pasiruošimas patiekalų gaminimui (3101310)  

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

5 kreditai 

Mokinys gebės parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą ir 

apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį: 

 Išmanyti maisto produktų ir žaliavų savybes, maistinę vertę. 

 Išmanyti maisto produktų ir žaliavų apdorojimo būdus (mechaninį, terminį ir 

biocheminį). 

 Nustatyti maisto produktų ir žaliavų kokybę jusliniu būdu. 

 Tinkamai laikyti maisto produktus ir žaliavas. 

 Parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas naudojimui. 

 Parinkti žaliavų apdorojimo būdus, technologinius procesus. 

 Išmanyti maisto produktų ir žaliavų naudojimo normas. 

 Išmanyti receptūros, kalkuliacijos ir technologijos kortelių sudarymo principus. 

 Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams, patiekalams 

gaminti. 

 

 



Saldžiųjų patiekalų gaminimas (3101315)  

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa 

10 kreditų 

Mokinys gebės gaminti pusgaminius, saldžiuosius patiekalus ir įvertinti pusgaminių ir 

patiekalų kokybę bei juos apipavidalinti: 

 Paruošti maisto produktus ir žaliavas saldžiųjų patiekalų pusgaminiams gaminti. 

 Saugiai naudoti virtuvės įrenginius ir inventorių. 

 Gaminti įvairius saldžiųjų patiekalų pusgaminius, užtikrinant maisto saugą pagal geros 

higienos praktikos taisykles. 

 Taikyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų asortimentą. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų gaminimo technologinį procesą, temperatūros režimus. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. 

 Parinkti kokybiškus maisto produktus ir žaliavas. 

 Organizuoti saldžiųjų patiekalų gaminimo darbą. 

 Apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį saldiesiems patiekalams 

gaminti. 

 Naudoti saugiai virtuvės įrenginius ir inventorių. 

 Gaminti saldžiuosius patiekalus, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos 

praktikos taisykles. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių kokybės rodiklius ir vertinimo būdus. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų pusgaminių laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų kokybės rodiklius ir vertinimo būdus. 

 Išmanyti saldžiųjų patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. 

 Ženklinti saldžiųjų patiekalų pusgaminius. 

 Apipavidalinti ir dekoruoti saldžiuosius patiekalus. 

 Patiekti saldžiuosius patiekalus pagal geros higienos praktikos taisykles. 

 


