MANUAL DISIPLINOR
GLIKO

“Vlerësim turistik-ambiental i zonës së Përmetit dhe produkteve tipike të tij”
AID8669 / CESVI / ALB
Financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme Italiane

1/6

“Vlerësim Turistik-Ambiental i Zonës së Përmetit dhe Produkteve tipike të tij”
Financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme Italiane

MANUAL DISIPLINOR
PER
ANETARET E KONSORCIUMIT PRO PERMET
GLIKO
Shoqeria e bashkepunimit reciprok “Pro Permet”, e cila eshte e angazhuar në promovimin turistik
te territorit te Permetit dhe produkteve tipike lokale, do te aplikoje manualin disiplinor me qellim
disiplinimin e te gjitha aktiviteteve dhe subjekteve te kesaj Shoqerie. Manuali hyn ne fuqi nga data
e firmosjes se saj nga te gjithe anetaret. Ky dokument perpilohet si pjese plotesuese e statutit te
“Pro Permet”(neni 11, paragrafi 2 dhe neni 16, paragrafi 7).
DISPOZITA GJENERALE
Ne kete manual parashtrohen te gjitha normat dhe procedurat e nevojshme per te qene anetar i
KONSORCIUMIT PRO PERMET, nga ana e subjekteve qe prodhojne dhe tregtojne “Gliko te
Permetit”.
Subjekti te cilit i leshohet e drejta e kesaj marke i korrespondon asaj kompanie qe nxjerr ne treg
produktet finale me marken “Pro Përmet”.
Keto produkte duhet te jene tipike te zones se Permetit.
PRODUKTET GLIKOSE NE PERMET
Produktet qe bejne pjese ne marken perkatese, jane ato produkte qe jane tradizionale te zones se
Permetit dhe qe jane njohur te tilla nga grupet operative dhe eksperte qe kane shkruar manualin
disiplinor te produkteve.
Produktet jane ndare dhe specifikuar ne baze te territorit dhe te njohjes te perpunimeve specifike
tradicionale.
Lista
 Gliko Arre
 Gliko Fiku
 Gliko Portokalli
 Gliko Qershie
 Gliko Shalqi
 Gliko Kajsie
 Gliko Kumbulle
Gliko Shalqini
1- Pershkrimi i produktit:
Duke filluar nga muaji qershor fruti i shalqinit
perpunohet per gliko.

eshte gati per tu mbledhur dhe me vone te

2- Ingredientet:

Fruti i shalqinit, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
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dhe fillon procesi i heqjes me thike i cipes se qershise dhe menjehere
dite duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji
me nje maje te mprehte nga te dyja anet dhe hedhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo
qershise pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet
punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e
Pasi grumbullohen qershite nga fermeret brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket te
3- Menyra e prodhimit:
Fruti i qershise, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
2- Ingredientet:
dhe me vone te perpunohet per gliko.
Ne muajin maj deri ne javen e pare te muajit qershor fruti i qershise eshte gati per tu mbledhur
1- Pershkrimi i produktit:
Gliko Qershie
etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per treg.
mbas nje dite te perzier shalqini me shurupin, glikoja eshte gati te hidhet neper kavanoza,
Shurupi eshte i pergatitur ne raportin sheqer - uje. Per 1 kg lekure shalqini = 1.4 kg shurup. Dhe
tjeter me uje te ftohte per nje nate. Keshtu lekurat e shalqinit jane gati qe te perzihen me shurup.
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3- Menyra e prodhimit:
Pasi grumbullohet shalqini nga fermeret, brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket te
punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Fruti i shalqinit
pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet me nje
maje te mprehte nga te dyja anet dhe hidhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo dite
duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji dhe
fillon procesi i heqjes me thike i lekures se shalqinit dhe menjehere keto lekura hidhen ne nje ene
tjeter me leng gelqereje ku lihen per 1.5 ore.

Mbas nje ore e gjysem hiqen nga lengu i gelqeres dhe shperlahen menjehere me uje te nxehte ne
teperaturen
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ge
fillon procesi i heqjes me thike i cipes se arres dhe menjehere hidhen ne nje ene tjeter me leng
duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji dhe
maje te mprehte nga te dyja anet dhe hedhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo dite
pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet me nje
punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e arres
Pasi grumbullohen arret nga fermeret brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket te
3- Menyra e prodhimit:
Fruti i arres, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
2- Ingredientet:
dhe me vone te perpunohet per gliko.
Ne fund te muaji maj deri ne javen e pare te muajit qershor fruti i arres eshte gati per tu mbledhur
1- Pershkrimi i produktit:

Gliko Arre
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te perpunohet per gliko.

kavanoza, etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per treg.
1.4 kg shurup. Dhe mbas nje dite te perzier fiku me shurupin glikoja eshte gati te hidhet neper
qe te perzihen me shurup. Shurupi eshte i pergatitur ne raportin sheqer - uje. Per 1 kg kokerr fik =
kete faze hidhen ne nje ene tjeter me uje te ftohte per nje nate. Keshtu kokrrat e fikut jane gati

1- Pershkrimi i produktit:

Gliko Kajsie
kavanoza, etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per treg.
kg shurup. Dhe mbas nje dite te perzier arra me shurupin glikoja eshte gati te hidhet neper
perzihen me shurup. Shurupi eshte i pergatitur ne raportin sheqer - uje. Per 1 kg kokerr arre = 1.4
hidhen ne nje ene tjeter me uje te ftohte per nje nate. Keshtu kokrrat e arres jane gati qe te

2- Ingredientet:
Fruti i fikut, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
3- Menyra e prodhimit:
Pasi grumbullohen fiqte nga fermeret brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket te
punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e fikut
pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet me nje
maje te mprehte nga te dyja anet dhe hedhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo dite
duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji dhe
fillon procesi i heqjes me thike i cipes se fikut dhe menjehere hidhen ne nje ene tjeter me leng
gelqereje, ku lihen per 1.5 ore. Mbas nje ore e gjysem hiqen nga lengu i gelqeres dhe shperlahen
m
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Fruti i kumbulles, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
2- Ingredientet:
mbledhur dhe me vone te perpunohet per gliko.
Ne fund te muajit Maj deri ne javen e pare te muajit qershor fruti i kumbulles eshte gati per tu
1- Pershkrimi i produktit:

Gliko Kumbulle
gati te hidhet neper kavanoza, etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per treg.
uje te zakonshem dhe hidhen menjehere ne shurupin e pergatitur brenda dites. Kjo gliko eshte
nje varg me penj. Me pas vlohen ne uje te nxehte ne 100°C qe te hiqet hidherimi, shpelahen me
portokallit qerohet, pritet me thike ne disa pjese ne forme gjysem hene dhe keto pjese shkohen ne
te punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e
Pasi grumbullohen portokallet nga fermeret brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket
3-Menyra e prodhimit:
Fruti i portokallit, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
2- Ingredientet:
mbledhur dhe me vone te perpunohet per gliko.
Ne fund te muajit Maj deri ne javen e pare te muajit qershor fruti i portokallit eshte gati per tu
1- Pershkrimi i produktit:

Gliko Portokalli
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Ne fund te muaji maj deri ne javen e pare te muajit qershor fruti i kajsise eshte gati per tu
mbledhur dhe me vone te perpunohet per gliko.

hidhet neper kavanoza, etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per treg.
kajsi = 1.4 kg shurup. Dhe mbas nje dite te perzier kajsia me shurupin, glikoja eshte gati te
gati qe te perzihen me shurup. Shurupi eshte i pergatitur ne raportin sheqer- uje. Per 1 kg kokerr
ne kete faze hidhen ne nje ene tjeter me uje te ftohte per nje nate. Keshtu kokrrat e kajsise jane

2- Ingredientet:
Fruti i kajsise, sheqer, limontos, lule e barbarozes.
3- Menyra e prodhimit:
Pasi grumbullohen kajsite nga fermeret brenda dites, duhet te mbahen ne nje vend te fresket te
punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e kajsise
pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet me nje
maje te mprehte nga te dyja anet dhe hedhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo dite
duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji dhe
fillon procesi i heqjes me thike i cipes se kajsise dhe menjehere hidhen ne nje ene tjeter me leng
gelqereje, ku lihen per 1.5 ore. Mbas nje ore e gjysem hiqen nga lengu i gelqeres dhe shpelahen
menjehere me
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nxehte,kumbullat ne kete faze hidhen ne nje ene tjeter me uje te ftohte per nje nate. Keshtu
kokrrat e kumbulles jane gati qe te perzihen me shurup. Shurupi eshte i pergatitur ne raportin
sheqer - uje. Per 1 kg kokerr kumbull = 1.4 kg shurup. Dhe mbas nje dite te perzier kumbulla me
shurupin glikoja eshte gati te hidhet neper kavanoza, etiketohet, ambalazhohet, dhe eshte gati per
treg.
PERDORIMI I MARKES PERKATESE
Qe nje subjekt te mund te marri te drejten per perdorimin e markes Pro Permet per te gjitha
produktet e saj duhet qe prodhimi i saj vjetor te kete nje arritje 100% edhe pse jo ne menyre te
vazhdueshme por ne sezonin perkates te prodhimit te tyre.
MENYRAT E KONTROLLIT
Organet e kontrollit dhe survejimit mbi posedimin dhe mirembajtjen e kerkesave te bizneseve dhe
te prodhimit te glikove te Permetit, si edhe perdorimin korrekt te markes perkatese, jane te
deleguara nga Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU), i cili ne rast nevoje, j’ua delegon keto detyra
inspektoreve te kontrollit te ushqimit te cilet jane competente te ketyre ceshtjeve.
Kryerja e kontrollit dhe e survejimit duhet te bazohet ne prova konkrete dhe te dokumentuara, dhe
duhet te jene gjithmone te disponueshme ne rastet e kontrollit nga organi perkates ose nga te
delguarit e tij.
I licencuari duhet te siguroje te dhena shtese qe bejne te mundur aksesin e te deleguarve gjate
kontrollit ne te gjitha ambientet ku kryhet perpunimi i produkteve dhe te veje ne dispozicion te
gjitha dokumentat qe kerkohen.
GARANCITE E SUBJEKTIT TE LICENCUAR
Te licencuarit duhet te sigurojne nepermjet nje plani per hapat qe ndjek subjekti, per produktet qe
jane te markuara, qe jane te dallueshme nga produkte te tjera te ngjashme te kompanise qe nuk
jane te markuara me marken perkatese.
Procesi i pershkrimit dhe mekanizmat e propozuara te menaxhimit duhet te jene te dokumentuara
dhe konkrete gjate verifikimit te mbarevajtjes se punes ne subjekt nga AKU dhe inspektoreve te
tij.Te gjitha dokumentat dhe provat e lartepermendura duhet te ruhen ne subjekt per te pakten
pese vjet qe nga fillimi i aktivitetit te tyre.
Metodologjite e prodhimit dhe te organizimit te subjektit duhet te jene konform me normativen
disiplinore, dhe duhet te siguroje punonjesve ambjente te pershtashme higjeno-sanitare.
Gjithashtu te lincencuarit duhet te garantojne nje vazhdueshmeri permiresimesh te performances
se biznesit per sa i perket mirembajtjes se jashtme dhe te brendshem te
ambientit, nepermjet nje programi qe siguron reduktimin ne kohe dhe
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3- Menyra e prodhimit:
Pasi grumbullohen kumbullat nga fermeret, brenda dites duhet te mbahen ne nje vend te fresket
te punishtes, dhe brenda kesaj dite fillon procesi i berjes gati per realizimin e glikose. Kokrra e

kumbulles pritet me thike ne pjesen e siperme dhe te poshtme te saj. Ne vendin e prerjes shpohet
me nje maje te mprehte nga te dyja anet dhe hedhet ne uje te zakonshem per 15 dite rrjesht. Cdo
dite duhet qe uji te nderrohet me qellim qe te ike hidherimi i frutit. Mbas 15 diteve hiqen nga uji
dhe fillon procesi i heqjes me thike i cipes se kumbulles dhe menjehere hidhen ne nje ene tjeter
me leng gelqereje, ku lihen per 1.5 ore. Mbas nje ore e gjysem hiqen nga lengu i gelqer
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eliminimin e ndotesve potencial gjate prodhimit te produkteve.
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