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SEMINARAS AVIŲ AUGINTOJAMS

MAISTO PRODUKTŲ PERDIRBIMO 

POREIKIS LIETUVOJE

2022m. kovo 4d.

„Vilnos namai“ Arimaičių 7, Pavartyčiai, Šeduvos r.



100 metų METOS istorija
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- įkurta 1922 1994

Ali Group

įsigyja Metos 

2004

- įkurta 1790

- įkurta 1963

Savininkas- kompanija 

Instrumentarium 

1959 – 1994



Ali Group
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NR 1 Skandinavijos, Pabaltijo bei Beneliukso šalyse 
Apyvarta  2021   180 MEUR

8.000 darbuotojų



Šalys, kuriose  

įsikūrę Metos 

pardavimų ir 

serviso ofisai

Vadovai

Pardavimų ofisai

Atstovybės

Gamyklos

Gamyklos ir 

pardavimų/serviso ofisai
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Sorsakoski

Oslo
Tallinn

Aalst

Ruurlo

Marine

Riga

Vilnius

Paris

Stockholm

Kerava



UAB METOS Lietuvoje 30 

metų
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UAB METOS Lietuvoje 30 

metų
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› METOS pardavimų padaliniai:

› Vilnius

› Klaipėda

› Metos techninio aptarnavimo 

padaliniai:

› Vilnius

› Kaunas

› Klaipėda
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Cirkuliatoriai

• Įvairiausių dydžių cirkuliatoriai

nuo 27 ltr iki 1400litrų

• Našumas iki 500kg vienam 

užkrovimui

• Tolygus virimas vakuumuotų

produktų žemoje temperatūroje

• Temperatūra reguliuojama 2-

99oC

• Programuojami

• Kai kurie savyje turi atvėsinimą 

nuo +95oC iki +3oC gaminio 

viduje

• Gali būti su vidinės 

temperatūros adata, ir be jos
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Vakuumatoriai

• Vakumatoriai su siurbiais nuo 

4m3/h iki 100m3/h

• Galima vakuumuoti net 

skysčius

• Gali būti programuojami

• Vienpusio/dvipusio užlydymo

• Nuo280mm iki 848mm 

užlydymo siūlė
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Kaulų pjūklai

• Konstrukcija iš 

nerūdijančio plieno

• Automatinis 

ašmenų 

sureguliavimas

• Variklis ir elektros 

komponentai 

apsaugoti nuo 

vandens

• Įvairūs dydžiai
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Mėsmalės

• Konstrukcija iš 

nerūdijančio plieno

• Unger arba 

Enterprice peilių 

sistema

• Gali būti šaldomi 

modeliai

• Našumas iki 

1600kg/h
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Faršo maišyklės

• Konstrukcija iš 

nerūdijančio plieno

• Išimamas indas ir 

maišymo įrankis

• Talpa 2-50 kg.

• Konstrukcija iš 

nerūdijančio plieno

• Paverčiamas indas ir 

išimamas maišymo 

įrankis

• Talpa 5-200 kg.
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Dešrų kimštuvai

• Įvairūs modeliai: 

hidrauliniai, 

rankiniai ir 

automatiniai

• Talpa nuo 13 iki 60 

litrų
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Mėsos kuteriai

• Įvairūs modeliai: su 

vienu, arba dviem 

varikliais

• Talpa nuo 4 iki 120 litrų

• Yra programuojami 

modeliai

• Gali būti vertikalūs, ar 

horizontalūs peiliai
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Mėsos pjaustytuvai

• Įvairūs modeliai 

pjaustyti kubeliais, 

šiaudeliais

• Kubelių dydis nuo 

4x4mm iki 

50x50mm

• Galima pjaustyti 

mėsą, delikatesus, 

sūrį, daržoves
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Mėsos presas

• Našumas 15-20 

gab./min

• Hidraulinė 

sistema 150Bar

• Reguliuojamas 

gabaliuko storis 

1-20mm

• 100% 

nerūdijančio 

plieno
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Mėsos masažuoklis

• Suminkština mėsą vakuume 

besisukančiame būgne

• Labai gerai įsimarinuoja per 

trumpą laiką

• 15-18% sumažėja nuostoliai 

terminio apdorojimo metu

• Yra įvairių modelių

• Mažiausias yra 20 ltr talpos 

(10kg mėsos)

• Vakuumas 0,75bar

• 36 programos

• Reguliuojamas laikas, darbo 

pradžia, pertraukos laikas
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Elektrinis virimo 

katilas su maišykle

• Elektrinis arba garinis virimo 

katilas su maišykle

• Galimi dydžiai nuo 40 iki 400 

litrų

• Maišyklė ne tik maišo, bet ir 

pertrina

• Nuolatos matuojama vidinė 

gaminio temperatūra

• Galimas jungimas prie 

dozatoriaus
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Konvekcinės garo 

krosnys

• Konvekcinė garo krosnis-

verda, kepa, troškina, 

pasterizuoja

• Skirtingos talpos variantai: 6-

10-20-40 GN talpa

• Galima virti produktus žemoje 

temperatūroje

• Galma virti 30-130oC temp.

• Kepti, troškinti 30-300oC 

temp.

• Galyma rūkyti produktus

• Programuojamas

• Turi automatines plovimo 

programas
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Staigus užšaldymas

• Užšaldymas- vienas 

paprasčiausių būdų išlaikyti 

vaisius ir daržoves ilgiau

• Vienas daržoves galima 

užšaldyti šviežias, kitas reikia 

apvirti/blanširuoti

• Užšaldytose daržovėse išlieka 

iki 90% vitaminų ir mineralų.

• Intensyvaus užšaldymo spintų 

užduotis užšaldyti produktus 

nuo +70oC iki -18oC gaminio 

viduje ne daugiau kaip per 

240min.
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Staigus užšaldymas
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Ačiū už dėmesį!


