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SIA «Svėtės
duona»
SIA „Svėtės duona“ įkurta 2011 metais, joje
dirba 5 žmonės. Įmonės duonkepys – meistras
– Janis Davidas. Įmonė gamina ekologišką duoną
ir konditerinius gaminius, naudodama ekologiškas
sertifikuotas žaliavas. Duona rauginama natūraliu
būdu ir kepama krosnyje, kūrenamoje malkomis. Galima
užsakyti įvairių gaminių, o taip pat galima duonos
išsikepti patiems ir stebėti, kaip gimsta Svėtės duona.
Kaip pabrėžė meistras – duonkepys – duona ne tik
maistas. Duona – išpuoselėtas ir šventas žodis. Jame slypi
šimtmečiais kauptos žinios, sunkus darbas, mintys, viltys,
vertybės, perduotos iš kartos į kartą. Į duonos gimimą
įtraukti valstiečiai, malėjai, duonkepiai. Paimkite iškeptą
duoną į rankas, pauostykite, atsiriekite riekę – puikus
aromatas, net seilės burnoje kaupiasi. Pajauskite duoną,
galvokite apie tai, ką valgote! Tvarkingas šeimininkas
visada parūpins ir padalins duoną savo šeimynai
– vaikams, žmonai, tėvams ir kitiems. Tai mūsų
vertybės, kuriomis mes turime rūpintis – šeima ir
duona!
Adresas: Vecūdri, Svėtės valsčius, Jelgavos
kraštas, LV-3008.
Kontaktai: tel. +371 20001818,
info@svetesmaize.lv,
www.svetesmaize.lv

Duona ir konditerijos
gaminiai

Duonos kepimas – iš kartos
į kartą perduodama šeimos
tradicija. Jonas ir Genutė Lingevičiai
senovišką duonkepę krosnį pasimūrijo
iškart atvykę gyventi į Skakus. Iš savo
išauginamų grūdų duoną jie kepa daugiau
kaip trisdešimt metų. Receptas paveldėtas iš
Jono mamos. Jono Lingevičiaus paprasta rauginta
duona yra sertifikuota kaip tautinis paveldas. Kepa
nedideliais kiekiais – vienu sykiu dešimt kepaliukų.
Realizuoja mugėse, aprūpina vietinius gyventojus ir
joniškiečius.
Jono Lingevičiaus duonos galima įsigyti susitarus iš anksto.
Reikia užsiprašyti maždaug prieš savaitę, nes gamybos
procesas trunka 5 dienas. Jonas Lingevičius yra linkęs savo
mamos duonos receptą išlaikyti šeimoje.
Adresas: Skakų kaimas, Kriukų sen.,
LT-84438 Joniškio r. sav.
Kontaktai: +370 67423071

Jonas
Lingevičius
Paprasta rauginta duona

Šeimos įmonė SIA „Eiras“
įkurta 2012 metais kaip
konditerijos gaminių gamintoja.
Įmonėje su meile kepami gardūs tortai
ir kepiniai. Šeimininkai – Ilgvaras ir Anna
Lielupės, konditerija domėjosi nuo vaikystės,
per šventes stalą puošdavo savo pagamintais
saldumynais. O 2011 metais, kai šeima susilaukė
antros atžalėlės, vaikystė sugrįžo... Namai pilni
kerinčio vanilės ir cinamono aromato.
Adresas: Aizupės 51, Ozolniekų valsčius,
Ozolniekų kraštas, LV-3018.
Kontaktai: tel. +371 29245051, +371 29149249,
annalielupe@inbox.lv

SIA «EIRAS»
Konditerijos gaminiai

Prieš keletą metų Irena
Lacienė laikraštyje pastebėjo
žinutę apie įdomų vienos šventės
akcentą – šakočio kepimą. Kilo mintis,
kad ir jai būtų įdomu praktiškai išbandyti
dar studijų laikais užsirašytą tradicinio šakočio
receptą. Tortais nieko nebenustebinsi, o šakočius
retai kas kepa. 2011 metais nagingi Rudiškių vyrai
pagamino specialią kilnojamą šakočio kepimo
įrangą. Nuo tada įvairių švenčių metu smalsuoliai ir
smaližiai gali stebėti, kaip gimsta įspūdingas skanėstas.
Šakočio vienas neiškepsi, todėl kepant padeda vyras,
o vaikai būna degustatoriais. Receptūra tradicinė.
Kepdama tortus ir kitus konditerinius gaminius Irena
Lacienė mėgsta eksperimentuoti, keisti, sukurti naujus
derinius ir atrasti skonius, tačiau kepant šakotį būtina
laikytis tikslių normų.
Irena Lacienė sako, kad svarbiausia yra nebijoti bandyti,
eksperimentuoti, laiku sugalvoti idėją ir ją įgyvendinti,
net ir kam nors nepasisekus nenuleisti rankų.
Šakočių kepimas nėra šios šeimos pagrindinis darbas.
Tai tik parodomasis gaminys švenčių proga, kepamas
savo malonumui, todėl bet kada užsimanius jų
šakočio neįsigysi. Tačiau kviečiami Laciai atvyksta
į įvairias šventes, atsiveža savo įrangą ir visų
akivaizdoje iškepa gardų šakotį. Jie mielai
sutiktų pasidalinti patirtimi.
Adresas: Rudiškių kaimas, Rudiškių
sen., LT- 84274 Joniškio r. sav.
Kontaktai: tel. + 370 61478325,
irenalaciene@gmail.com

Irena Laciene
Šakočių kepimas

*Šakotis – zarainis (lietuviešu nacionālais
zarainais pīrāgs no olām).

Individuali
gamintoja
Biruta Velmerė sėkmingai
vykdo naują projektą, pradėdama
gaminti šokoladinius saldainius be
konservantų ir gliuteno. Nors saldumynų
rinkoje didžiulė konkurencija, verslininkės
tikslas – sukurti naują šokoladinį saldainį,
kuris neprilygtų jokiam kitam, jau esančiam.
Pirmoji idėja buvo juodojo šokolado saldainiai,
įdaryti šermukšnių uogomis. Vėliau gimė kita idėja
– šaltalankių, spanguolių, bruknių, juodos duonos
įdarai.
Idėja apie saldainių gaminimą kilo jau 2012 metų
rudenį, kai buvo ruošiama šermukšnių uogienė žiemai.
Ragaujant šermukšnių uogienę, ji atrodė visiška tobulybė,
tačiau akys nevalingai sustojo ties šokolado plytele ant
virtuvės stalo. Kilo noras, ragaujant uogienę, į burną
įsidėti ir šokolado gabalėlį... Taip gimė idėja apie juodojo
šokolado saldainius su šermukšnių įdaru. Įmonėje šiuo
metu gaminamas juodojo šokolado rinkinys „Rudens
skonis šokolade“ ir „Kalėdinė nuotaika“.
Adresas: Mėžciems, Jaunsvirlaukės valsčius, Jelgavos
kraštas, LV – 3031.
Kontaktai: tel. +371 22493043,
keridana@yahoo.com

Individuali
gamintoja
Biruta Velmerė

Šokoladiniai saldainiai

Valstiečių ūkis „Blūdži“
gyvuoja nuo 1993 metų, dirba
12 ha žemės, turi 14 melžiamų
karvių, keliolika telyčių ir pulkelį
veršelių. Šeimininkė Inara Malkalnė su
sūnumi Janiu į namudininkystę pasuko 2011
metais, pradėdama daržovių perdirbimą, kaip
pirmąjį produktą pasiūlydama silpnai raugintus
agurkus. Šiuo metu produktų sąrašas pailgėjo. Ūkis
turgeliuose prekiauja įvairių daržovių konservais.
Ypač mėgstami aštrūs kopūstai, kurie ruošiami pagal
Inaros Malkalnės receptą.
2012 metais, pradėjus pieno perdirbimą namų sąlygomis,
ūkyje sukurtas naujas produktas – namuose gaminamas
sūris. Idėjos autorius ir pagrindinis sūrių meistras –
sūnus Janis. Jo atkaklumo ir sumanumo dėka kasdieną
perdirbama 200 litrų pieno, gaunama daugiau nei 25
kg naminio sūrio. Iš pradžių buvo tik sūris su kmynais,
dabar jau gaminami sūriai su saulėgrąžomis, su įvairiais
kitokiais priedais, taip pat ir ypatingasis pūdytas
sūris. Kaip tik sūrių gamyba paskatino šeimininkus
sukurti savąjį prekės ženklą, ir dabar ant kiekvieno
sūrio ritulio ar daržovių indelio su pasididžiavimu
užrašyta „Malkalnų – pagaminta su meile“.
Adresas: Blūdži, Sesavos valsčius, Jelgavos
kraštas, LV – 3034.
Kontaktai: tel. +371 27114820,
malkalne.inara@inbox.lv

Valstiečių ūkis
„Blūdži“

Sūris ir konservuotos
daržovės

Stefa Strakšienė sako,
kad jų šeimos moterys sūrius
spaudė iš kartos į kartą, tai
ir “pasufleravo” veiklos idėją, kai
susiklosčius aplinkybėms šeima apsigyveno
kaime. Sūrių gamyboje visa šeima sutartinai
dirba jau apie dvidešimt metų. Tai darbas
ir malonumas, veikla, kurioje Stefa Strakšienė
jaučiasi atradusi save. Pagal tradicines receptūras
gaminami Stefos Strakšienės sūriai yra sertifikuoti
kaip tautinis paveldas. Sūriai gaminami iš šeimos
ūkyje primelžto karvių pieno, gardinimui naudojami
tik natūralūs priedai. Jų galima įsigyti per renginius,
muges, parodas arba tiesiogiai iš sūrininkės prieš tai
susitarus telefonu.
Adresas: Buvainių kaimas, Rudiškių sen.,
LT-84277 Joniškio r. sav.
Kontaktai: tel. + 370 61698944, sstraksiene@gmail.com

Stefa Strakšienė
Varškės sūriai

SIA „Liciši Ltd.“ įkurta
1992 metais, jos šeimininkai
– Aivaras ir Mara Liepiniai. Ūkis
užsiima žemės ūkio produktų gamyba
ir perdirbimu, yra viena iš pirmųjų ir vis
dar didžiausia ožkų auginimo ir ožkų pieno
produktų gamybos įmonė Latvijoje. Nuo 2005
metų – ekologiško pieno produktų perdirbimo
įmonė. Įmonės darbo kokybės garantija – 17 metų
patirtis ožkos pieno produktų gamyboje.
2013 metais ūkis įregistruotas kaip augalinės kilmės
produktų gamintojas. Namuose gaminamos sultys,
žolelių arbatos, džiovinti vaisiai ir daržovės. Ūkyje
pagaminta produkcija realizuojama didžiuosiuose
prekybos centruose Rygoje, turgeliuose ir tiesiog pačiame
ūkyje.
Ūkyje „Liciši“ priimamos ekskursijos, jų metu galima
susipažinti su biologinio ūkininkavimo metodais, gyvulių
auginimu, taip pat degustuoti gaminamą produkciją.
Ekskursantai gali pasinaudoti laužaviete ir aikšte
įvairioms pramogoms, yra ir suomiška pirtis (15
asmenų), ir valčių nuoma Misos upėje.
Adresas: Liciši, Cenu valsčius, Ozelniekų kraštas,
LV – 3018.
Kontaktai: tel. +371 26537993, +371 26453155,
tel./fakss +371 63050196,
licisimeister@gmail.com, www.licisi.lv,
GPS: 56.7121386, 23.8177930

SIA „Liciši Ltd.“
Ožkų pieno produktai,
sultys, žolelių arbatos,
džiovinti vaisiai ir daržovės

Stonių šeima turi didelę
melžiamų karvių bandą. Nuo
2009 metų dalį pieno perdirba
patys ir gamina pieno produktus.
Pradėjo nuo tradicinių, senelių naudotų
receptūrų, tačiau norint išsilaikyti rinkoje
ir būti konkurencingais, teko ieškoti naujovių
plečiant gaminių asortimentą. Stoniai perdirba
apie trečdalį pagaminamo pieno, kitą dalį
parduoda pieno supirkimo įmonėms. Jų ūkyje
auginami ir mėsiniai galvijai.
Didžiausia savo sėkme Eugenijus Stonys laiko
šiandienos rezultatą: jų sukurtame dideliame,
perspektyviame šeimos ūkyje dalyvauja visi 8 šeimos
nariai – patys Stoniai ir šeši jų vaikai. Ir vietos, ir darbų
užtenka visiems. Stonių produkcijos galima įsigyti
Joniškio „Agroturgelyje“, Šiaulių Akropolio „Maximoje“,
Kaune „Hyper Maximoje“, Šilainių turgavietėje, prekybos
miestelyje „Urmas“. Su norinčiais išmokti tokio amato
Stoniai mielai pasidalintų ir žiniomis, ir patirtimi.
Adresas: Smalių kaimas, Joniškio sen., LT -84118
Joniškio r. sav.
Kontaktai: tel. + 370 68690765,
eugenijus.stonys@gmail.com

Eugenijus
Stonys
Pieno produktai

Šeimos verslo pagrindinė
sritis – bitininkystė. Bityno
įkūrimo data šeima laiko 2008 metus,
kai iš senelio perėmė kelias bičių šeimas.
Bėgant metams, bitynas išaugo ligi 70-ties
šeimų. Kad skatintų medaus atpažįstamumą,
buvo sukurtas prekės ženklas „Lygos medus“. Čia
ruošiamas įvairių rūšių medus, žiedadulkės, bičių
duona ir vaškinės žvakės. Kaip naujovę galima įvardinti
spanguoles meduje ir riešutų mišinį meduje, kuriuos
jau spėjo pamėgti daugelis smaližių. Įmonė kviečia
bendradarbiauti visus, kas mėgsta medų!
Adresas: „Mucenieki“, Vircavas valsčius, Jelgavos kraštas,
LV – 3020.
Kontaktai: tel. +371 29110940, +371 26189710,
ligasmedus@gmail.com, www.ligasmedus.lv

Lyga ir
Andris Pridanai,
„Lygos medus“
Medus ir medaus produktai

Ugnė
ir
Gendrutis
Vaineikiai turi nedidelį bityną.
Bitėms augina daug įvairių
vaistažolių, tad sugalvojo jas panaudoti
ruošiant vaistinį medų ir kitus medaus
produktus žmogaus sveikatai pagerinti.
Midų, vyną, vaistines arbatas gamina pagal
receptus, paveldėtus iš giminės senolių. Medaus
su vaistažolėmis ir iš jų išgautais eteriniais aliejais
(hidrolatais) receptus kuria patys. Skaito daug
literatūros apie vaistinių žolių savybes, susitinka su
žymiais žolininkais, dalyvauja gyvosios archeologijos
dienose.
Jau penkerius metus šiam darbui Ugnė ir Gendrutis
bei jų sūnūs skiria savo laisvalaikį. Šiandien jų vardas
gerai žinomas, yra pastovių pirkėjų. Vaineikiai yra
įvairių projektų dalyviai, jie kviečiami į sveikuolių
susirinkimus, muges, Šiaulių botanikos sode rengiamą
Žolinių šventę.
Ugnės ir Gendručio Vaineikių vaistinių žolelių arbatos,
prieskonių, medaus produktų su vaistažolėmis,
midaus, vyno galima įsigyti per šventes ir muges
arba iš anksto susitarus. Jie mielai demonstruoja
gamybos procesą, dalijasi žiniomis ir įgyta
patirtimi.
Adresas: Joniškis, LT-84155 Joniškio r. sav.
Kontaktai: tel. +370 68887801,
praurima.ugne@gmail.com

Ugnė ir
Gendrutis
Vaineikiai
Žolelių arbatos, prieskoniai,
medaus produktai su
vaistažolėmis, midus, vynas

Namudininkė Lolita Dugė
užsiima pipirmėčių auginimu ir
perdirbimu. Pipirmėtės Latvijoje
naudojamos arbatai, bet dėl stipraus
aromato vis plačiau pradedama jas naudoti
kaip prieskoninius augalus prie įvairių
patiekalų ir kaip aromatines medžiagas. Pirmieji
sodinukai buvo pasodinti 2012 metų rudenį, 2013
metais sodinių plotas padidintas iki 0,3 ha. Įsigyta ir
pasodinta įvairių rūšių pipirmėčių – Šveicarijos,
šokoladinės, žemuoginės, greipfrutų, ananasų, imbierų
skonio ir kt., iš viso – 12 rūšių. Įgyvendinant LEADER
programos projektą, įsigyta įranga – vakuuminio
įpakavimo įrenginys, spinta – džiovykla ir katilas, kuri
užtikrina galimybę fasuoti šviežius pipirmėčių lapus,
džiovinti augalus arbatai ir prieskoniams, o taip pat gaminti
pipirmėčių sirupą. Reikia pažymėti, kad kaip tik pipirmėčių
sirupo gaminimas ir paskatino Lolitą Dugę imtis platesnės
gamybos, nes pipirmėčių sirupą labai pamėgo vaikai,
kadangi malonus skonis ir greitas paruošimo būdas
patogus rytais skubantiems moksleiviams.
Pipirmėčių sirupas naudojamas gardaus – karšto arba
šalto – gėrimo paruošimui.
Adresas: „Tėreni“, Vilcės valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3026.
Kontaktai: tel. +371 26394062,
lolita.duge@inbox.lv

Lolita Dugė
Pipirmėtės arbatoms
ir prieskoniams,
pipirmėčių sirupas

Nuo
2010
metų
Lina Vaitekūnienė augina
prieskoninius augalus ir ruošia
jų mišinius. Domėjimąsi žolelėmis
įskiepijo močiutė, visą gyvenimą auginusi
ir rinkusi įvairias žoleles. Nors parduotuvėse
prieskonių pasiūla didžiulė, vartotojai mažai
žino apie jų kokybę: neaišku, kur ir kaip jie buvo
auginti, kaip saugoti, kokiais dirbtiniais priedais
pastiprinti. O prieskoniniai augalai, nuo seno
auginti mūsų šalyje ir naudoti ne tik maistui gardinti,
bet ir apeigoms bei sveikatos stiprinimui, nepelnytai
pamiršti. Tai yra tautinis paveldas, kuriuo istorikė Lina
Vaitekūnienė ypač domisi.
Prieskonių mišinius Lina Vaitekūnienė gamina savo
šeimai, dovanoja draugams, bičiuliams, kolegoms,
parduoda mugėse. Ji noriai dalijasi savo žiniomis,
džiaugdamasi, kad žmonės vis labiau domisi prieskonių
reikšme, jų maistinėmis ir gydomosiomis savybėmis,
istorija, auginimu, paruošimu.
Adresas: Joniškis, LT-84162 Joniškio r. sav.
Kontaktai: tel. + 370 61295410,
vaitekuniene.lina@gmail.com

Lina
Vaitekūnienė
Prieskonių mišiniai

Ūkis su sveikatinimo ir
turizmo pakraipa įsikūrė 2003
metais, apjungdamas Ziedkalnės
žavųjį gamtovaizdį ir šeimininkės
sveikatinimo patarimus bei pačių užaugintus
ekologiškai švarius vaisius ir daržoves. Ūkio
savininkė Valentina Uzarė yra sertifikuota liaudies
medicinos žinovė, todėl pagrindinė ūkio kryptis –
gydomieji tepalai, kurie gaminami naudojant bičių
vaško bazę papildant ją Latvijoje gaminamais aliejais.
Ūkyje po danga auginamos biologiškai švarios daržovės
– Latvijoje tradiciniai pomidorai, agurkai, paprikos ir dar
neįprasti arbūzai bei melionai. Čia galima įsigyti šviežių ir
džiovintų prieskonių.
Adresas: Roni, Ziedkalnė, Vilcės valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3026.
Kontaktai: tel. +371 26534706

Biologinis
ūkis „Saugiai
sveikas“
Daržovės, prieskoniai,
gydomieji tepalai

Ūkio
pagrindinis
užsiėmimas – grūdų ir rapso
auginimas, užtikrinantis dabartines
pajamas. 2010 metais gavus ES
finansavimą, įgyvendintas valstiečių ūkio
„Gaidas“ pertvarkymas į konkurencingą ūkį,
vystant sodininkystės, augalininkystės ir daigų
auginimo sritis. Ūkio vystymosi tikslas – tapti
daugiašakiu, efektyviu, išsivysčiusiu ūkiu, ir taip
užtikrinti darbo vietas ir pajamas su ūkiu susijusiems
žmonėms ir naujų darbo vietų sukūrimą. Tam, kad
šį tikslą pasiektų, buvo įgyvendintas projektas, kurio
dėka pastatytas žieminis šiltnamis, įsigyta daržovių
priežiūrai reikalinga technika ir 1,8 ha plote pasodintas
obelų sodas. Ūkis 0,6 ha plote augina vėlyvąsias avietes,
kurios, kaip ir obuoliai, dabar realizuojamos šviežios.
Kad būtų paįvairinta ūkio pasiūla, 2013 metais pradėtas
veisti mišraus tipo sodas, kuriame augs kriaušės, vyšnios,
slyvos, uogakrūmiai, svarainiai ir riešutai bei kitos
kultūros. Vaismedžių sodui ir avietynui gausiai derant,
aktualus tampa nurinkto derliaus perdirbimas. Todėl,
įgyvendinant LEADER programos projektą, 2013
metais ūkis įsigijo vaisių sulčių spaustuvą, vaisių –
uogų smulkintuvą ir pasterizatorių, kurie užtikrina
galimybę pateikti šviežias ir sveikas vaisių ir uogų
sultis vartotojams.
Adresas: Gaidas, Vilcės valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3026.
Kontaktai: tel. +371 28663620,
drosprate@inbox.lv

Valstiečių ūkis
„Gaidas“

Vaisiai ir jų sultys

„Klyvės“ yra daugiašakis
valstiečių ūkis, veikiantis nuo 1992
metų, specializuojasi grūdininkystėje,
sodininkystėje ir bitininkystėje. Ūkis 70
ha plote augina javus ir rapsą, 12 ha plote
augina įvairius vaismedžius ir uogakrūmius.
Auginami obuoliai, kriaušės, vyšnios, avietės,
braškės, slyvos, raudonieji ir juodieji serbentai,
šaltalankiai, svarainiai, medlievos, šeivamedžiai,
putinai, sausmedžiai, auksiniai serbentai ir
vynuogės. Ūkyje gaminami ir produktai su pridėtine
verte – spaudžiamos ekologiškos obuolių, kriaušių,
šaltalankių, šeivamedžių sultys, džiovinami obuoliai.
Adresas: Klyvės, Elėjos valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3023.
Kontaktai: tel. +371 29723790,
asnickovskis@inbox.lv, http://klives.webseta.lv

Valstiečių
ūkis „Klyvės“

Vaisiai, sultys ir medus

Vilcės valsčiaus Blankenfeldės
dvare veikla vystoma keletą
šimtmečių – jau XVII a. čia užsiiminėta
vaisių ir daržovių perdirbimu. Dvarui
priklausė didžiuliai vaismedžių ir uogynų
sodai, ypač derlingi buvo iš Vokietijos atvežti
šeivamedžiai. Parke buvo veisiamos vynuoginės
sraigės. Iš šiuose laukuose užauginto derliaus buvo
gaminamas vynas, alus, įvairūs konservai, uogienės,
sirupai. Dalį produkcijos pardavinėdavo turguje arba
savo smuklėse.
2007 metais, kai Blankenfeldės dvaro savininku tapo
SIA „JVB“, valdyba nutarė atnaujinti vaismedžių sodus ir
daržovių auginimą ir pradėti modernizuotą perdirbimą.
2011 metais Blankenfeldės dvaras įgijo namudininkų
sertifikatą, kad galėtų atnaujinti senąsias vaisių, uogų ir
daržovių perdirbimo tradicijas. Šiuo metu dvare gaminamos
natūralios sultys, konservai, uogienės. Ypač plačiai naudojami
šeivamedžio žiedai ir uogos. Dvare gaminamos ir saldžios
šeivamedžio uogų sultys, sirupai, sukurti ypatingi
šeivamedžių vynų receptai.
Adresas: „Blankenfeldės muiža“, Blankenfeldė, Vilcės
valsčius, Jelgavos kraštas, LV – 3026.
Kontaktai: tel. +371 27810348;
+371 63086606 (vasaros metu),
Bmuiza@inbox.lv,
www.blankenfeldesmuiza.lv
Facebook: Blankenfeldes muiža
Twitter: @Bmuiza

SIA „ JVB“
(Blankenfeldės
dvaras)
Vaisių ir uogų gaminiai,
vynas

Valstiečių ūkis „Undzeni“
gyvuoja nuo 1989 metų,
užsiima daržovių auginimu ir
perdirbimu. Ūkio žemės plotas apie
10 ha, kartu su daržovėmis (kopūstais,
morkomis, agurkais, burokėliais, krienais)
1,5 ha plote dar auginamos braškės, o 500 m2
plote po danga auginami pomidorai.
Tolesniam perdirbimui naudojamos tik pačių
išaugintos daržovės. „TOP“ produktas – garsieji
Undzenų kopūstai, kurie vertinami ne tik Latvijoje,
bet ir Briuselyje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje,
Prancūzijoje buvo pripažinti ypatingai skaniais.
Daržovių perdirbime nenaudojami konservantai,
todėl yra išsaugomos jų natūralios savybės, visiems iš
vaikystės pažįstamas tikrasis skonis – „kaip iš močiutės
rūsio“. Ūkyje galima įsigyti ir šviežių daržovių, virtų
burokėlių, savos gamybos krienų.
Adresas: Undzeni, Platonės valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3036.
Kontaktai: tel. +371 29176517,
dailau@inbox.lv

Valstiečių ūkis
„Undzeni“

Rauginti kopūstai, krienai
ir kitos daržovės

SIA „Antek“ įkurta 2012
metais. Įmonės vadovė – Antra
Zeilinia. Ūkio žemės plotas 6 ha,
jame auginamos daržovės,
140 m2 ploto užima šiltnamis pomidorams.
Ūkio pagrindinė veiklos kryptis – česnakų
auginimas ir perdirbimas: marinuojami
česnakų žiedynai, ruošiami česnakų milteliai,
bulvių traškučiai, o taip pat įvairūs konservai iš
pomidorų, moliūgų, paprikų, ir kitų daržovių, prie
kurių, kaip būtinoji sudėtinė dalis, dedami česnakai.
Įmonės veiklos tikslas – sukurti pridėtinę vertę savo
produktui, kurį daugelis laiko paprastu prieskoniu. Taip
pat ūkyje auginamos braškės, avietės ir rabarbarai.
Įmonėje pastoviai dirba vienas žmogus, o kiti šeimos
nariai su džiaugsmu padeda.
Idėja auginti česnakus gimė ekonominės krizės metu,
kai buvo galvojama apie tai, ką pradėti naujo, pelningo.
Po dalyvavimo seminaruose, įmonės įkūrėja pasirinko
česnakų auginimą.
Adresas: Priežu gatvė 8, Dalbė, Dalbės valsčius,
Ozolniekų kraštas, LV – 3018.
Kontaktai: tel. +371 29206015, pallozei@inbox.lv

SIA „Antek“
Česnakai ir jų
produktai

Povilas
Mikalajūnas
visada mėgo gaminti – šeimos
šventėse, draugų susibūrimuose,
medžiotojų sąskrydžiuose jis visada
būdavo savanoriu prie katilų, mangalų,
kepsninių. Kilo mintis tai paversti verslu,
ir taip pomėgis tapo pagrindiniu darbu.
Senoviški lietuviški patiekalai, šutinami ketaus
puoduose: sriubos, perlinių kruopų košės, mėsos
gaminiai,- taip, kaip gamindavo seneliai. O taip
pat uzbekiškas plovas, gruziniška charčo sriuba, nes
žmonės mėgsta valgyti ne tik lietuviškus patiekalus.
Povilas Mikalajūnas ir pats kuria receptus, įvairiai
pateikia žvėrieną, daržoves, gamina užtepėles ir
padažus. Naudoja vietinius, ekologinius produktus.
Jei reikia pamaitinti grupę žmonių, nesvarbu, kur
tai būtų – miške, miesto aikštėje ar kukurūzų lauke,
Povilas Mikalajūnas atvyksta su savo puodais, katilais ir
kepsninėmis ir pagamina gardų maistą. Procesą galima
stebėti, o kulinarinėmis paslaptimis jis mielai dalijasi.
Adresas: Kalnelis, Joniškio sen., LT-84120 Joniškio r.sav.
Kontaktai: tel. +370 68644670

Povilas
Mikalajūnas
Maisto gamyba bet
kurioje vietoje

Ruginiai
virtiniai,
šiame krašte vadinami
kleckais, Žiurių kaime gaminami
nuo seno. Prieš kelis metus sumanyta
tradicinį šio krašto patiekalą pristatyti
visuomenei. Pašnekinus senuosius vietos
gyventojus, patikslinta receptūra, kleckų
lipdymui ir virimui pasitelktos bendruomenės
moterys. Žiurių kaimo vardas pradėtas garsinti
kasmetinėse „Kleckų šventėse“. Dabar Žiurių
kleckai – pripažintas ir vis populiarėjantis patiekalas,
turintis tautinio paveldo sertifikatą.
Tradicinių Žiurių kleckų galima paragauti kasmetinėse
„Kleckų šventėse“. Suderinus iš anksto, Žiurių
bendruomenės moterys mielai sutiktų pamokyti kleckų
lipdybos arba pamaitintų jais net ir didelį būrį žmonių.
Adresas: Žiurių kaimas, Žagarės sen., LT- 84313,
Joniškio r.sav.
Kontaktai: bendruomenės pirmininkas Arūnas Činčys,
tel. +370 69804385,
zkb.cincys@gmail.com,
www.zkb.lt

Žiurių kaimo
bendruomenė
Kleckai

SIA „Ratites“ (lotynų k.
„paukštis – bėgikas“) įkurta 2012
metais. Įmonės tikslas – užsiimti
stručių auginimu ir produkcijos
perdirbimu. Šeimininkai Dainis ir Žanna
Laugaliai. Įmonėje kol kas dirba tik šeimos
nariai. Pagamintą produkciją – šviežią stručių
mėsą, kiaušinius ir dešras iš stručių mėsos,
susitarus iš anksto galima įsigyti ūkyje, o taip pat
sekant informaciją www.facebook.com/lieliputni apie
ūkyje išaugintų stručių mėsos gaminių pasiūlymus
restoranams.
SIA „Ratites“ stručių ferma „Mazzarini“ – vienintelė
Žiemgaloje. Joje galima apsilankyti susitarus iš anksto,
galima įsigyti gaminių iš stručio odos (piniginės, rankinės,
diržai ir kt.), dizaino elementų iš stručio kiaušinių kevalų
ir papuošalų iš stručio plunksnų, o taip pat unikalų
stručio riebalų muilą. Tokių dalykų retai kur rasite!
Adresas: „Mazzarini“, Nakotne, Glūdos valsčius,
Jelgavos kraštas, LV – 3040.
Kontaktai: tel. +371 29134788, +371 26702347,
info@ratites.lv,
www.lieliputni.lv

SIA «Ratites»
Stručių mėsa, kiaušiniai,
odos gaminiai

Brošiūra “Namų gamintojai” išleista vykdant tarptautinio
bendradarbiavimo projektą “Vietos verslumo skatinimas”
Projektą vykdo Jelgavos kaimo
partnerystės vietos veiklos grupė (Latvija)
kartu su Joniškio rajono partnerystės vietos
veiklos grupe (Lietuva). Projekto veikla vykdoma
Jelgavos ir Ozolniekų bei Joniškio savivaldybėse.
Projektas įgyvendinamas vykdant Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 m. programą.
Kryptis: LEADER metodo įgyvendinimas.
Priemonė: Tarptautinis ir teritorinis bendradarbiavimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013-01-01 iki
2014-12-31.

Paramos suma EUR 49 828
(Paramos intensyvumas 100 proc.)
Projekto tikslas – skatinti išsaugoti amatininkų
ir namų gamintojų įgūdžius bei skatinti vietos
amatininkų ir namų gamintojų verslumą Latvijoje
ir Lietuvoje.
Remia Latvijos Respublikos Žemės ūkio ministerija
ir Kaimo paramos tarnyba, projekto numeris 12-00L421102-000005 ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programa, projekto numeris 4TT-KS-12-1-0008

Dizainas ir spausdinimas: SIA “Jelgavas tipogrāfija”
Viršelio nuotrauka: Edgars Pogoželskis

Nuotraukos iš namų gamintojų, kaimo partnerystės “Lielupe” ir Joniškio VVG archyvų
Išleidimo metai: 2014

