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Andrius Samaitis:

„Lenktynės dėl pinigų - nebeįdomu“

Parduotuvė„Biosala“ –
daugiau nei verslas
Apie tai, ko laukė tikro skonio gerbėjai

P

agaliau Vilniuje atsirado
erdvė, kurioje ieškantys
natūralių, ekologiškų ir
gurmaniškų produktų pirkėjai iš
tiesų ras platų pasirinkimą. Pirmajame prekybos centro „Europa“ aukšte įsikūrusi parduotuvė
„Biosala“ ypatingą dėmesį skiria
mažiesiems gamintojams ir vietiniams ūkininkams.
Nuo ko prasideda parduotuvė, į kurią kaskart malonu
užsukti ir kurioje norisi ką nors
įsigyti? Nuo pardavėjos šypsenos? Palankių kainų? Jaukaus
interjero? Patikimų prekės ženklų? „Biosaloje“ viso to netrūksta, tačiau iš tiesų ši parduotuvė
prasideda nuo atsakingo verslo
filosofijos. Tai reiškia sąžiningą
požiūrį į pirkėją ir atsakomybę
ne tik už parduodamų prekių
kokybę, bet ir pagarbą žemei,
kurią gerokai išsekino chemikalai, pesticidai ir kitokios beatodairiško vartojimo nulemtos
blogybės.
„Biosala“ prekiauja tik natūraliomis ir ekologiškomis prekėmis, kruopščiai atrinktomis iš
patikimų gamintojų ir tiekėjų.
Nieko keista, kad pelno siekiančios įmonės vis dažniau garsiai
prabyla apie gamtos tausojimą,
augalų bei gyvūnų rūšių išsaugojimą, švarius vandens telkinius
ir gryną orą. Visa tai yra naujas
svarbus iššūkis šiuolaikiniam
verslui, kurio sėkmė ir perspektyva matuojama toli gražu nebe
vien tik pinigais.
Senosios Europos šalys itin
rūpinasi savo kulinarijos pa-

veldu. Lietuviai šiuo požiūriu
taipogi turi kuo didžiuotis, tai
įrodo ir tarptautinis mūsų tautinio gaminio skilandžio pripažinimas. Pagaliau „atsikandę“
pigių pusfabrikačių, cheminių
„pagardų“, vėl grįžtame pas savo ūkininkus, braukiame dulkes
nuo senųjų receptų knygas,
mokomės mėgautis natūraliu
skoniu ir aromatu.
„Biosaloje“ vietiniai gamintojai ir autentiški produktai užima
pačią garbingiausią vietą. Laiko
ir vartotojų patikrinti vardai
neleis abejoti dėl jų gaminių
kokybės. Štai Ustukių
malūno kruopos, miltai, žirniai,
grūdų trapučiai populiarūs ne
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Ši įmonė jau septyniolika metų
plečia ir tobulina savo veiklą, o
dešimt metų yra žinoma kaip
sertifikuotas ekologiškai švarių
produktų gamintojas.
Žolininkės Jadvygos Balvočiūtės arbatos – ne tik lietuviškų
žolelių skonis ir aromatas, bet
darnaus žmogaus būvio su
gamta simbolis. Jos arbatų receptūroje bei gamyboje puikus
tradicinės žolininkystės išmanymas apjungtas su ekologiniais
principais.
Rūkytų mėsos gaminių įmonė „Damsa“ pasirinko senolių
patirtį atitinkantį gamybos būdus – mėsos paruošimą sūryme,
smulkinimą rankiniu būdu,
rūkymą kaimiško tipo rūkyklose.
Šiuose gaminiuose nėra konservantų, jie gaminami tik iš Lietuvoje užaugintų galvijų ir kiaulių

mėsos. O štai duonos kepykla
„Magoma“, kurią Ukmergėje su
draugais įkūrė Manfredas Bocke,
leidžia mums pasimėgauti vokišku skoniu – čia pagal geriausias
vokiečių duonkepių tradicijas
kepama traški duona ir bandelės
be jokių dirbtinių puriklių ir
priedų.
Užsienio prekių ženklus „Biosala“ atrinko pagal tuos pačius
atsakingos gamybos, natūralumo
bei ekologinio švarumo principus. Garsios britų kompanijos
„Clearspring“ įkūrėjas Christopheris Dawsonas buvo ir vienas
pirmųjų ekologinių parduotuvių
Londone steigėjas. Teigdama,
kad „maistas ir vaistas turi tas
pačias šaknis“, ši kompanija prekiauja autentiškais japoniškais
ir ekologiškais europietiškais
maisto produktais, kurie yra
veganiški ir gurmaniški. „Biosala“ turi ką pasiūlyti žmonėms
su mitybos ir kitokiais sveikatos
sutrikimais.
Mamos „Biosaloje“ ras nuo
1933m. kūdikiams maistelį ga-

minančios kompanijos „Holle“
motinos pienos pakaitalų, sulčių,
tyrelių, arbatų. Taipogi mažylius
auginančios moterys galės įsigyti
„Bambo“ sauskelnių.
Namų ruošos darbuose
padės vokiečių kompanijų „Almawin“ bei „Sonnet“ skalbimo,
indų plovimo produktai bei paviršių valikliai, kurių visos aktyviosios medžiagos yra augalinės
kilmės. Kosmetikos skyrelyje
– taipogi garsūs prekių ženklai.
Vokietijos įmonių „Logona“ bei
„Sante“ kūno priežiūros, dekoratyvinės kosmetikos produktai
turi ekologinius sertifikatus.
Lietuviškų prekių gerbėjoms
verta išbandyti „Marmozel“
aliejus ir aliejinius kvepalus. Jie
kuriami rankomis iš natūralių
vietinių žaliavų pagal autentiškus receptus, mažais kiekiais.
Neįmanoma trumpame
straipsnyje išvardinti visko, kuo
didžiuojasi „Biosala“. Verta ateiti, pamatyti, išbandyti, juk šioje
parduotuvėje viskas – tik į sveikatą ir žmogui, ir gamtai.

Esate sėkmingas verslininkas.
O kuo svajojote būti
vaikystėje?
Augau paniręs į senelio surinktas knygas apie keliones. Mano
senelis kilęs iš bajorų, baigė
gimnaziją Sankt Peterburge, kur
jo šeima slėpėsi nuo Pirmojo
pasaulinio karo. Grįžęs į Lietuvą
senelis dirbo labai prozišką darbą – vadovavo statybinių medžiagų sandėliui. O sykiu buvo
didelis svajotojas, daug skaitė
apie keliones, vedė užrašus ta
tema. Močiutė buvo tikra senelio
priešingybė – labai žemiška,
rūpinosi dideliu sodu, darže
augino gausybę daržovių. Derlių
veždavo į Rygos ir Šiaulių turgus.
Matyt, iš jos paveldėjau prekybininko gyslelę, o kelionių pomėgis atiteko iš senelio. Atsidūręs
didmeninės prekybos versle
jaučiausi kaip pirklys – man
tai labai graži profesija. Pirkliai
juk dirbo ne vien tik dėl pinigų,
jiems buvo smagu keliauti.
Kaip susidomėjote ekologija?
Supratimas, kad gamta yra
mūsų visų namai, man turbūt
įgimtas. Palaikau žaliųjų judėjimą, dalyvauju jo veikloje. Esu
aistringas žvejys, kuris visus
skatina paleisti sugautas žuvis,
jeigu jų sužvejota daugiau nei
reikia pavalgyti. Rūpi, kad neišnyktų rūšių įvairovė, norisi
apsaugoti upes nuo užtvankų ir
pabaigti žvejybą tinklais.
Esu alergiškas nuo paauglystės, ir alergija vis stiprėja.
Ekologiškų produktų parodose
pastebėjau, kad labai daug
kolegų, kurie įkūrė ekologines
firmas, yra alergiški žmonės.
Nuo užsienietiškų obuolių mane
iškart ištinka sloga. Valgant ekologiškus lietuviškus obuoliukus
tokios reakcijos nebūna.
Ar daug buvo abejonių dėl „Biosalos“, turint omenyje krizės
sąlygas, nedidelę mūsų žmonių
perkamąją galią?
Svarstėme gana ilgai. Matėme,
kad Lietuvoje ekologiškų produktų daugėja, bet jų vis tiek
trūksta. Mes siekiame turėti pilnas lentynas, kuriose pirkėjas be
viso kito rastų ir šviežios mėsos,
ekologiškos žuvies, šaldytų produktų. Ir kad kuo daugiau prekių
būtų lietuviškos. Ne visose lietuviškose srityse turime ekologiškų
produktų, tad tenka importuoti

juos iš užsienio. Kai kurios užsienietiškos prekės, tarkime, saldainiai yra labai brangūs. Kalbamės
su šokolado fabriku „Rūta“ apie
tai, kad mūsų lentynose galėtų
atsirasti jų ekologiškas šokoladas
bei kiti skanėstai, kurie yra natūralūs, be sintetinių konservantų,
skonio priedų.
Problema ta, kad ekologiškų
vartotojų apskritai nėra daug.
Ekoprekės rinkoje sudaro tik apie
pusę procento nuo visų kasdieninio vartojimo prekių pardavimo.
Net pati ekologiškiausia šalis
Danija parduoda ekologiškų
prekių apie 6proc. – tai laikoma
labai daug. Vokietijoje veikia apie
2 tūkst. ekologinių parduotuvių.
Taigi kai pasieksime europietišką
vartojimo lygį, pas mus galėtų
būti 70-100 tokių parduotuvių.
Žmonės vis dar neretai skeptiškai nusiteikę dėl ekologiško
maisto, tebėra gajus įsitikinimas, jog be chemikalų nieko
neįmanoma išauginti.
Mano močiutės darže ir sode
derlius puikiausiai užaugdavo be
jokių chemikalų. Prisimenu, ji
užsiimdavo sėjomaina. Tręšdavo
mėšlu. Ji puikiai išmanė biodinaminius metodus. Tiesiog ta karta
buvo labai susijusi su gamta, žinojo ir naudojo jos dėsnius..
Ar daug sutinkate lietuviško
verslo aplinkoje žmonių, kurie
supranta, kad svarbu ne vien
tik uždirbti pinigus, bet ir pasirūpinti žmogumi, gamta, sveikata, kultūra?
Esu baigęs Baltijos vadybos institutą. Jo absolventai susibūrė į
klubą, kurio veikloje dalyvauja
nemažai nacionalinį produktą
gaminančių įmonių atstovų,
tiesiogiai nesusijusių su ekologija.
Bet pažangiausioms šaliems įmonėms jau svarbu socialinė atsakomybė – jei norim, kad valstybė
gyvuotų ir stiprėtų, turime būti
atsakingi prieš ją ir prieš savo
darbuotojus. Sąžiningai mokėti
mokesčius, laikytis įstatymų,
net jei jie atrodo neteisingi. Darau viską, kad žmonės jaustųsi
esantys bendraminčių komanda.
Kartu džiaugiamės net mažais
pasiekimais. Tipinis verslas, pagrįstas tik lenktynėmis dėl pinigų – man jau nebeįdomus. Juk
net bankininkai turi aukštesnių
tikslų nei vien tik pinigai.
Jolanta Miškinytė, GYVA.LT
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„Biosalos“ įkūrėjas
Andrius Samaitis sako,
kad fizikos studijos
įdiegė jam suvokimą,
jog neišsprendžiamų
uždavinių nebūna. Todėl
ir atidaryti ekologinę
parduotuvę krizės metu
nėra neįveikiamas tikslas.
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1836 metais
Justusas
von Liebigas susintetino pirmuosius
chemikalus, tikėdamasis
pagerinti dirvožemio kokybę,
jo darbo vaisiais niekas per
daug nesusižavėjo. Derlius
trumpam pagerėdavo, tačiau
vėliau pasirodydavo, jog norint įveikti piktžoles reikia vis
daugiau chemikalų. Mirdamas
von Liebigas sielojosi ne taip
supratęs natūralios gamtos
dėsnius ir meldė Dievą atleidimo. Cheminės medžiagos po
truputį prasiskynė kelią, ypač
po Antrojo pasaulinio karo,
kai reikėjo sugalvoti, kur dėti
karo pramonės sukurtus chemikalus. Dėl stipraus lobizmo
vyriausybės ėmė mokėti ūkininkams iš mokesčių mokėtojų pinigų už kiekvieną pesticidų maišelį, ir taip pesticidai
prasiskynė kelią į žemdirbystę.
Nuo to laiko pesticidų sunaudojimas padidėjo 30 kartų,
ir JAV, intensyvios žemdirbystės pionierė, jau prarado 50
proc. savo geriausio dirvožemio. Cheminės trąšos neigiamai veikia žmonių sveikatą –

KASDIEN nuo sąlyčio su pesticidais apsinuodija 71000 ir
miršta 603 žmonių. Pesticidai,
patekę į dirvožemį, galiausiai
atsiduria motinos piene. Kai
kurios cheminės trąšos sukelia
vėžį, skatina mutacijas, žaloja
embrioną, skatina nutukimą
ir išbalansuoja hormonų
pusiausvyrą. Daržovėse aptinkama vis mažiau vitaminų
ir mineralų. Pavyzdžiui, špinatuose geležies sumažėjo 60
proc., brokoliai prarado 75
proc. kalcio, morkose nebėra
75 proc. magnio ir t.t. Cheminių priedų naudojimas maisto
produktų gamyboje palengvina gamintojų darbą, bet vartotojai jau nebegauna visaverčio
natūralaus produkto.
Pastebėjus neigiamus intensyvios žemdirbystės padarinius
aplinkai bei žmonių sveikatai,
užsimezgė vadinamasis ekojudėjimas. Vis daugiau šalių
vyriausybių imasi proteguoti
ekologinę žemdirbystę įgyvendindamos darnaus vystymosi
strategiją.
Daugybė tyrimų patvirtina,
kad ekologinis maistas yra
sveikesnis ir saugesnis, nes

ekologiniai standartai draudžia
cheminių trąšų, GMO, dirbtinių maisto priedų, hormonų
ir antibiotikų naudojimą. Ekologiškumas nėra ta prabanga,
kurią galima atidėti geresniems
ekonominiams laikams; tai
– būtinybė. Ji padės mums
išbristi iš krizės, kurią sukėlė
neteisingas žemės išteklių
naudojimas. Investicija į savo
sveikatą ir aplinkos tausojimą
yra pati geriausia investicija,
kuri negali neatsipirkti net per
pačias giliausias krizes.
Vyriausybės turėtų nustoti
subsidijuoti intensyvią žemdirbystę ir padėti ūkininkams
pereiti prie ekologinio ūkininkavimo, gamybos įmonės
turėtų atkreipti dėmesį į šią
perspektyvią rinką, o vartotojai
turėtų suprasti, kad rinkdamiesi ekologiškus, natūralius ir
aplinkai draugiškus produktus
skatina vis daugiau kompanijų
persiorientuoti dirbti ekologiška linkme. Ekologiškas maistas
turi tapti norma, nes sveikai
maitintis yra prigimtinė žmogaus teisė, o ne laikina mada ar
prabanga.
Parengta pagal GYVA.LT

Kaip atpažinti ekologiškus produktus
re Biologique“, tačiau po truputį jau pereinama prie vieningo
ES ekologiškų produktų ženklinimo. Europos Sąjungos rinkoje ekologiškus maisto produktus iš kitų išskiria ženklas „Ekologinis žemės ūkis“ (angl. Organic farming).
Lietuviški ekologiniai maisto produktai yra pažymėti ženklu „Ekologinis žemės ūkis“.
Mūsų šalyje ekologiškų produktų sertifikavimą atlieka valstybinė įmonė VšĮ „Ekoagros“. Jeigu
ūkininkas pats parduoda savo
produkciją tiesiogiai vartotojui,
jos ženklinti neprivaloma, pakanka turėti ekologinio ūkininkavimo sertifikatą.
Pagal ekologinius standartus
dirba ekologiniai ūkininkai, kurie augina savo žaliavas be sintetinių aplinkai ir sveikatai pavojingų chemikalų. Maisto perdir-

bimo įmonės turi savo specifiką
atitinkančius standartus – gaminant ekologiškus produktus
svarbu apdirbimo technologijos, kurios nepažeistų produkto
pilnavertiškumo ir maistingumo. Draudžiama naudoti įvairius sintetinius priedus, cheminius tirpiklius ir dažiklius.
Pirkdami mėsą, daržoves,
vaisius, pažymėtus ekologiniu
ženklu, galime būti tikri, kad jie
užauginti be pesticidų, sintetinių trąšų, hormonų, antibiotikų, kad jų sudėtyje nėra genetiškai modifikuotų organizmų.
Tokių produktų gamintojai ir
vartotojai prisideda prie ekologinio aplinkos balanso palaikymo, rūšių įvairovės išsaugojimo,
humaniškų gyvulių bei paukščių auginimo sąlygų.
Tai – keletas iš žinomų ekologinių ženklų.

Taip ženklinami ES rinkoje
parduodami ekologiški produktai

Lietuviškų ekologiškų
produktų ženklas

Šiuo ženklu žymima ekologinė
Vokietijos produkcija

Didžiosios Britanijos nacionalinis
ekologinis ženklas
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kologiški produktai yra
specialiu ženklinimu pažymėti gaminiai, kurie
atitinka griežtus nepriklausomų
ekologinių tarnybų standartus.
Tik turėdami tokį sertifikatą gamintojai ant pakuotės turi teisę
naudoti žodį „ekologiškas“ (angl. organic). Jei ant produkto pakuotės neturint sertifikato naudojamas žodis „ekologiškas“, tai
reiškia įstatymų pažeidimą.
Vienas žinomiausių nacionalinių ekoženklų yra Didžiosios
Britanijos „Soil Association“. Tai
ir viena iš pirmųjų organizacijų,
kurios ėmė populiarinti ekologinę žemdirbystę, prisidėjo prie
ekologiškų produktų rinkos plėtros. Dabar Didžiojoje Britanijoje yra per 10 sertifikavimo tarnybų. Vokietijos ekologinė produkcija žymima „Bio“ ženkleliu,
Prancūzijos – „AB Agricultu-

Liepa
Rimkevičienė:

„Man svarbu,
ką valgo mano
vaikai“

Žurnalistės, TV laidų vedėjos, trimečio Rojaus ir vienuolikos
mėnesių Vėjo mamos Liepos Rimkevičienės gyvenime
gamtos pajautimas atėjo iš vaikystės, o tapusi mama ji
dėmesingai rūpinasi, kad vaikai augtų kuo natūraliau.

V

Arūno Matuko nuotrauka

aikystėje didžiąją dalį
laiko praleisdavau
kaime. Mėgau būti
gamtoje, tarp medžių ar pievose, klausydamasi paukščių
čiulbėjimo. Mano seneliai labai
gerbė ir mylėjo aplinką, kurioje
gyveno. Tada niekas nekalbėjo
apie šiukšlių rūšiavimą, tačiau
seneliai visuomet atskirai sudėdavo popierių, stiklą, skardines,
o organines atliekas pildavo į
specialią duobę.
Kai ėmiau lauktis pirmojo
sūnaus, intuityviai panirau į
kitokį gyvenimo būdą nei gyvenau iki nėštumo. Mano darbas
buvo susijęs su nuolatine skuba,
stresu. O pradėjus lauktis niekur nebelėkiau, daug ilsėjausi,
skaičiau, domėjausi įvairiais
dalykais, ypač natūralia motinyste. Tai buvo grįžimo į save ir
prie tikrųjų vertybių metas.
Ekologiškesnis gyvenimo
būdas neapsiriboja vien tik

šiukšlių rūšiavimu, ekologiškų
produktų pirkimu ir važinėjimu
dviračiu - aš ekologiją suprantu
plačiau. Tai gyvenimo tempo
lėtinimas, atsakomybės už savo
veiksmus priėmimas ir sąmoningas buvimas.
Manau, jog vaikų auginimas
natūraliai pirmiausia reikalauja
kūrybos, o ne didelių lėšų, kaip
dažnai galvojama. Pirmiausia tai
yra natūralus gimdymas, ilgas
žindymas, miegojimas kartu,
besąlygiška meilė. Viskas kaip
gamtoje. Daugybės daiktų, tokių
kaip čiulptukai, pieno nutraukimo, jo šildymo prietaisai tiesiog
nereikia. Tiesa, aš tai supratau
tik po to, kai pirmąkart laukdamasi prisipirkau daugybę kūdikiams skirtų prekių. O paskui
neturėjau jų kur dėti.
Pažįstu ne vieną sunkiai materialiai besiverčiančią mamą,
kurios natūralūs instinktai padeda išspręsti daug problemų.

Pavyzdžiui, jos suranda kaime
žmonių, iš kurių gauna mėsytės,
daržovių už prieinamą kainą.
Kitos mielai ir pačios savo darže
kartu su vaikais padirbėja. Todėl
drąsiai sakau, kad Lietuvoje
natūraliai auginti vaikus nėra
neįmanoma.
Kaip elgsiuosi, jei mano
berniukai užsimanys greitojo ar
kokio nors kito nesveiko maisto?
Svarbiausia vaikui nuo mažens
įskiepyti tam tikrus įgūdžius,
suvokimą, kad kokybiškas
maistas padeda augti sveikam
ir stipriam. Drausti yra negerai.
Kol vaikai maži, pakanka tokius
dalykus riboti nesilankant vietose, kur prekiaujama nesveiku
maistu, neperkant jo į namus.
O paskui jie jau patys sugebės
atskirti – šiuolaikiniai vaikai
labai guvūs. Esu girdėjusi iš
septynmečio lūpų kone paskaitą
apie maisto priedus su E ženklu
ir keptų bulvyčių žalą.

Jono Račicko nuotrauka
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kologiškai ūkininkauti reikia dvasinio nusiteikimo. Galima
tik stebėtis, kaip to nusiteikimo nesunaikino prievartinė kolektyvizacija, ūkininkų išblaškymas, nekokybiškų mineralinių
trąšų nualintas dirvožemis, pesticidais užteršti žemės ūkio produktai, nuskurdusi biologinė įvairovė ir kitos blogybės, kurias paliko
pusšimtį metų trukusi sovietinė okupacija.
Tačiau ir sovietmečiu mūsų šalyje buvo žinoma, kad pasaulyje
egzistuoja ekologinė žemdirbystė, tada dažniau vadinta organine ar bioorganine.Tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos
dėstytojus pasiekdavo naujienos apie ekologinio ūkininkavimo
lyderių vokiečių, šveicarų laimėjimus šioje srityje. 1989m. žemės
ūkio akademijoje iš Lenkijos atvykęs profesorius Mečislovas Gorny perskaitė paskaitą apie katastrofiškus žemės ūkio chemizavimo
padarinius, patikindamas, kad galima gauti gerą derlių nežudant
aplinkos.
Tad kai vieną šaltą 1990 metų gruodžio dieną Lietuvos žemės
ūkio akademijoje susirinko pulkelis ekologijos entuziastų - mokslininkų ir ūkininkų, - jie jau žinojo, kam pasiryžo. Tada buvo įkurta
ekologinės žemdirbystės bendrija „Gaja“. Nuo šios datos prasidėjo
Lietuvos ekologinio ūkininkavimo istorija, kurią šiemet vainikuoja
dvidešimties metų jubiliejus.
Ekologinis ūkis – tai aukšto intelektualinio lygio žemdirbystės
sistema, kuriai keliami labai griežti reikalavimai. Nepakanka savo
veikla neteršti aplinkos. Privaloma laikytis uždaro maisto medžiagų
apykaitos ciklo: kiek pasiimi iš lauko, tiek ir netgi dar daugiau turi
sugrąžinti į agrosistemą. Lietuvoje augalininkystė sunkiai įmanoma
be gyvulininkystės - dėl gamtinių sąlygų ir dirvožemio specifikos.
Jeigu šio derinio nėra, rizikuojame nugyventi dirvą, juk natūralus

Grajauskų šeima iš Molėtų rajono – vieni garsiausių
ekologinių ūkininkų.

jos derlingumas – viso labo apie pusantros tonos iš hektaro. Taipogi
privalu griežtai laikytis technologinių reikalavimų – jokių cheminių
trąšų, augalų apsaugai nuo kenkėjų naudojami tik natūralūs būdai.
Nelengvas iššūkis pasiryžusiems eiti šiuo gražiu, prasmingu,
tačiau ne rožėmis klotu keliu. Bet, pasak vieno iš ekologinės žemdirbystės pionierių Vytauto Zurbos, „tarp ekologiškai ūkininkaujančių
ūkininkų, kaip ir gamtoje, vyksta natūrali atranka, silpni ir tam nepasiruošę pasitraukia“.
Pirmąjį ekologinio ūkio sertifikatą gavęs ūkininkas iš Varėnos rajono Edmundas Samauskas prisiminė: „Svajojome, kad mūsų vaikai
turėtų Tėviškę, tokią, kokios mes, miesto vaikai, neturėjome, tokią,
kuri visą mūsų šeimą jungtų, vienytų ir apgaubtų šiluma, ramybe,
šviesa ir meile. Visai kitomis akimis žvelgėme ir į žemę. Niekaip
nekilo ranka pilti į ją kažkokias chemines medžiagas.“
Tačiau gerų norų, pagarbos gamtai nepakako, reikėjo ir technologinių žinių. Netrukus prasidėjo aktyvus šviečiamasis darbas, ūkininkų mokymas, konsultavimas, konferencijos, išvykos į užsienio
šalis susipažinti su tenykščių ekologinių ūkių patirtimi.
Šiandien turime arti trijų tūkstančių ekologinių ūkininkų, tarp
kurių yra ir parduotuvės „Biosala“ tiekėjai bei perdirbėjai: Jadvyga
Balvočiūtė, Giedrius Čičiurka, Aloyzas Barkauskas, Ustukių malūnas ir kt. Veikia keli regioniniai ekologinių ūkių susivienijimai, sertifikavimo organizacija „Ekoagros“, „Tatulos programa“ , tradicinės
rudens ekologinių produktų mugės, ekologinių gėrybių skyriai prekybos centruose. Galime pasidžiaugti dėl ekologinio ūkininkavimo
labai sumažėjusiu dirvos rūgštingumu bei naujos vartotojų kartos
pasitikėjimu ekologine produkcija.
Jolanta Miškinytė, GYVA.LT
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Meilė vietoj chemijos

Maistas, kuriuo
gali pasitikėti
Apie ekologiškus ir natūralius „Clearspring“ produktus
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ad ir kaip banaliai
skamba, maistas yra
svarbu. Taip svarbu,
kad galima net išvykti į kitą
šalį ieškant tikro maisto.
2001-ais metais išvažiavau
į Anglijos pietų pakrantėje
esantį Braitoną ir gyvenau
šeimoje, kuri, švelniai tariant,
buvo apsėsta gero maisto
kultūros. Ten ir aptikau „Clearspring“ maisto produktus.
Ant spintelės visuomet stovė-

davo „Clearspring“ alyvuogių
aliejus, sojos ir ume slyvų
pagardai. Nebūdavo dienos,
kad Marija nepagamintų
kokio nors patiekalo su „Clearspring“ jūržolėmis. Dažnai
ruošdavo miso sriubą. Ir
nuolat man pasakodavo apie
skirtingų maisto produktų
poveikį žmogaus sveikatai,
emocijoms ir net karmai.
Pasaulyje populiarėja ekologiški, natūraliai pagaminti

maisto produktai. Prie šių teigiamų tendencijų stipriai prisidėjo makrobiotikos mokymas
apie mitybą ir gyvenimo būdą,
kurio pradininkais yra laikomi
japonai George‘as Ohsawa
ir Michio Kushi. Pastarojo
dėka Japonijoje išliko keletas
autentiško japoniško maisto
gamintojų, kurie nepasidavė
modernių maisto technologijų
įtakai ir iki šiol gamina ekologiškus, tradiciškai apdorotus

maisto produktus, pasižyminčius visaverčiu maistingumu ir
sveikatą gerinančiomis savybėmis. Labiausiai žinomi makrobiotiniai maisto produktai
yra miso, jūržolės, sojos padažai, šitake grybai, soba ir udon
makaronai, arbatos, amazake,
umeboši slyvos ir tirštiklis
„kuzu“. Naudoti šiuos produktus mane išmokė Marija, už
tai esu jai labai dėkinga.
Į Vakarų Europą makrobi-

otiniai maisto produktai atkeliavo Christopherio Dawsono
dėka. Ilgą laiką dirbęs japonų
įmonėje „Mitoku“, daugiau nei
prieš 20 metų jis Jungtinėje
Karalystėje įkūrė bendrovę
„Clearspring“ ir importuoja
makrobiotinius maisto produktus iš Japonijos. Ilgainiui
„Clearspring“ pradėjo dirbti ir
su įvairiais ekologiškų produktų tiekėjais iš visos Europos.
„Clearspring“ ekologiški, šaltai
spausti aliejai yra gavę prestižinių apdovanojimų ir yra patys
populiariausi Londono ekologiškų produktų parduotuvėse.
„Clearspring“ produktai pagaminti iš ekologiškai
išaugintų kultūrų, apdoroti
natūraliais būdais, išsaugant
jų maistines bei gydomąsias
savybes. Jų sudėtyje nėra gyvulinės kilmės ar genetiškai
modifikuotų sudedamųjų dalių, pieno, cukraus, fruktozės,
saldiklių, cheminių dažiklių,
sintetinių konservantų.
Gyvendama Anglijoje
aplankiau daug ekologiškų ir
natūralių produktų parodų ir
įsitikinau, kad „Clearspring“
maisto produktai man patinka

labiausiai. Neįsivaizduoju savo
virtuvės be „Clearspring“ skaniųjų aliejų, intensyvaus skonio
tamari padažo, rūgščiai sūraus
ume slyvų pagardo, maistingojo
miso, mineralais turtingų jūržolių, ypatingųjų šitake grybų,
lengvų sobos makaronų, švelnios kukicha arbatos, saldaus
amazake deserto ir gydančiųjų
umeboshi slyvų. Ypatingomis
progomis smagu pasigaminti
suši iš kokybiškų „Clearspring“
ingredientų.
Daugiau informacijos rasite: www.gyva.lt
Indrė Kleinaitė, GYVA.LT

Ar šiandien valgėte miso?
išeina labai sotus miso troškinys.
Daržovės, jei tik įmanoma, yra
ekologiškos ir pirktos iš vietinių ūkininkų. Būtinai įberiu
„Clearspring“ tradicinės jūros
druskos, žiupsnelį džiovintų
bazilikų. Įmetu vieną umeboši
slyvą, kurią vėliau sumaigysiu
ir paskleisiu po visą sriubą.
Pašlakstau „Ume“ pagardo ir
sojos padažo „Tamari“. Sudedu iš anksto paruoštus šitake
grybus (juos reikia išmirkyti,
pavirti tame pačiame vandenyje,
pašlakstyti „Ume“ ir „Tamari“
padažais bei japonišku skrudintų sezamų sėklų aliejumi. Tada
lieka nukirpti kotelius, smulkiai
supjaustyti kepurėles ir kartu su
tuo pačiu vandeniu supilti į verdančią sriubą.
Artėja akimirka, kai į sriubą
keliaus miso! 2–3 šaukštus (arba
pagal skonį – žiemą daugiau, pavasarį ir rudenį mažiau, vasarą
visai mažai) rudųjų ryžių miso
reikia atskiesti sriubos skysčiu
atskirame inde ir supilti atgal į
sriubą. Šiuo momentu liepsną
sumažinkite iki silpniausios
arba išjunkite, nes naudojant
nepasterizuotą miso labai svarbu jo neperkaitinti ir išsaugoti
gerąsias bakterijas. Pabaigoje
įpilu riebalų (kokoso aliejaus

ir šiek tiek japoniško skrudintų
sezamų sėklų aliejaus), įtarkuoju
truputį imbiero, įspaudžiu šlakelį citrinos sulčių ir pabarstau
petražolėmis. Paragaukite! Jei
trūksta skonio, visada galima
dar kliustelėti „Ume“ ir „Tamari“ pagardo. Jei sriuba per aštri,
ryžių pieno šlakelis ją sušvelnins.
Sriubą galima šiek tiek patirštinti
„Kuzu“, ištirpintu ryžių piene,
jis taip pat padės įvairiems sriubos skoniams susilieti į darnią
visumą. Uždengus sriubą reikėtų
valandėlei palikite ją ramybėje.
Tegul skoniai galutinai susidraugauja! O tada jau – skanaus!
Neišsigąskite, miso sriubą
galima ruošti ir paprasčiau.
Pavyzdžiui, arbatinį šaukštelį
miso ištirpdyti karštame, bet ne
verdančiame vandenyje ir išgerti
kaip arbatą. O įpylus lašelį kitą
japoniško skrudintų sezamų
sėklų aliejaus bus dar skaniau.
Indrė Kleinaitė, GYVA.LT
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ėgstamiausias kompanijos „Clearspring“
įkūrėjo Christopherio
Dawsono patiekalas – japoniška
miso sriuba. Tai yra vienas iš
labiausiai sveikatą stiprinančių
maisto produktų pasaulyje.
Christopherio misija - kad kuo
daugiau žmonių galėtų turėti
naudos iš miso. Jis kiekvieną dieną savo darbuotojų pasiteirauja,
ar šiandien jie valgė miso sriubą.
Miso yra fermentuotų sojų
pupelių ir kitų grūdinių kultūrų
masė, iš kurios kartu su vakame
jūržolėmis ir šitake grybais gaminama tradicinė japonų miso
sriuba. Ji yra japonų kulinarijos
pagrindas ir viena iš svarbiausių
stiprios japonų sveikatos ir ilgaamžiškumo priežasčių. Japonai
miso sriubą valgo ir pusryčiams,
ir pietums, ir vakarienei bei naudoja ruošdami kitus patiekalus.

Miso itin vertinamas dėl
teigiamo poveikio sveikatai: atkuria ir palaiko gerąją žarnyno
florą, gerina virškinimą ir šalina
iš organizmo toksinus. Ypač
rekomenduojamas žmonėms po
antibiotikų ar chemoterapijos
kursų, nes pastebėta, jog miso
padeda organizmui pašalinti
sunkiuosius radioaktyviuosius
metalus. Miso bakterijos taip
pat veiksmingos kovojant su vidurių užkietėjimu, mieliagrybių
infekcijomis (kandidamikoze)
ir laktozės netoleravimu. Ryte
pavalgius miso sriubos, neutralizuojamas rūgštingumas, kuris
atsiranda vartojant mėsą, cukrų
ir alkoholį.
Aš ne iš karto susižavėjau
miso sriuba. Gyvenant Anglijoje
ypač keista būdavo ją valgyti
pusryčiams. Šį patiekalą pripažinau tik tada, kai pajutau jos
šildantį poveikį šaltą lietuvišką
žiemą. Nuo tada labai dažnai
verdu miso sriubą, nuolat improvizuodama. Kaskart išeina
vis kitaip, bet visada – skaniai.
Į verdantį vandenį įmetu
vakame jūržolių. Daržoves sudedu paeiliui pagal jų išvirimo
greitį: morkas, cukinijas, žiedinius kopūstus, brokolius, kartais
ir griežčius, pastarnokus – tada

