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Mėsos produktų gamybos inovacijos
ir tendencijos maisto pramonėje

Dr. Raimondas Narkevičius dalinosi patirtimi kaip užtikrinti mėsos gaminių saugą.

Vasario mėnesį Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto instituto mokslininkai baigė
vykdyti projektą „Biologinių metodų taikymas
mėsos produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse užtikrinant mėsos produktų saugą ir kokybę“. Jį vainikavo konferencija. Pasak projekto vadovo dr. Raimondo Narkevičiaus, visos planuotos
veiklos – bandymai, seminarai, darbas grupėse ir
lauko dienos – pavyko sėkmingai, visi suplanuoti
rodikliai buvo pasiekti.

(VMVT) specialistai.
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro specialistė Giedrė Bumblienė
supažindino su skirtingų
mėsos rūšių privalumais
ir trūkumais bei pateikė
rekomendacijas dėl mėsos vartojimo kasdieninėje mityboje. VMVT
Apibendrino
klausimai, o konferenci- Panevėžio
padalinio
projektą
joje visa informacija api- vyriausioji
specialisKTU Maisto insti- bendrinta ir pateikta pla- tė-maisto produktų instuto mokslo darbuoto- tesniam klausytojų ratui. pektorė Agnė Šlekonytė
jas ir projekto vadovas Joje pranešimus skaitė ne Juškienė apžvelgė valsRaimondas Narkevičius tik KTU Maisto instituto tybinės maisto ir veteripasakojo, kad projekto mokslininkai, bet ir Pane- narijos tarnybos veiklos
metu vykusiose lauko vėžio miesto savivaldybės ypatumus siekiant sveikų
dienose ir seminaruose visuomenės sveikatos biu- maisto produktų.
buvo nagrinėjami spe- ro bei Valstybinės maisto
KTU Maisto instituto
ciﬁniai technologiniai ir veterinarijos tarnybos vyresnysis mokslo dar-

buotojas Antanas Šarkinas apžvelgė pokyčius
maisto pramonėje, atkreipė dėmesį į sveikatai palankesnius maisto produktus paženklintus simboliu
„Rakto skylutė“. Nors ši
valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių
maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ sistema buvo įsteigta jau 2014 m., tačiau
vis dar nėra labai plačiai

žinoma vartotojų. Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams
lengviau išsirinkti maisto
produktus tarp kitų tos
pačios grupės maisto
produktų. Tai įprasti
produktai, tačiau juose
mažiau įdėta cukraus,
druskos, sočiųjų riebalų,
transriebalų, nėra maisto
saldiklių, o grūdų turinčiuose gaminiuose išsaugota daugiau maistinių
skaidulų.
Dr. Raimondas Narkevičius
konferencijos
metu pristatė biologinį
metodą naudojamą mėsos produktų perdirbime,
kuris užtikrina produktų
saugą. Mokslo darbuotojas pabrėžė, kad norint
gaminti saugius mėsos
produktus, būtina įvertinti biologinius, cheminius
ar ﬁzikinius rizikos veiksnius ir eliminuoti žmonių
sveikatai pavojingas medžiagas ar bent jau maksimaliai, iki priimtino
lygio sumažinti jų koncentraciją. Dr. Raimondas Narkevičius pasakojo, kad vykdant projektą
„Biologinių metodų taikymas mėsos produktų
gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse užtikrinant
mėsos produktų saugą
ir kokybę“ buvo atlikta
10 parodomųjų bandymų, kuriuose dalyvavo
21 pasidalinimo patirtimi
grupių narys, įvyko 4 lauko dienos ir 16 seminarų,

kuriuose dalyvavo virš
240 dalyvių. Projekto įgyvendinimo metu
KTU Maisto instituto
mokslininkai
nuolat
bendravo ir bendradarbiavo su ūkininkais,
nes gaminant mėsos
produktus jiems iškildavo įvairiausių klausimų.

Ūkininkai įvaldė
naujus mėsos
perdirbimo metodus

KTU Maisto instituto mokslo darbuotojas
dr. Raimondas Narkevičius, paklaustas, kuo šis
projektas buvo naudingas mokslininkams ir
ūkininkams, teigė, kad
pastarieji įgijo ir sustiprino mėsos produktų
gamybos technologijų pagrindus. Taip pat
išmoko taikyti naujus
metodus, padedančius
gaminti inovatyvius bei
saugesnius produktus.
Dr. Raimondas Narkevičius teigė, kad
ūkininkų patirtą naudą
sunku pasverti. Pasak
pašnekovo,
juntama,
kad projekto dalyviai
liko patenkinti tuo, ką
sužinojo, ir tuo, ką išmoko. Jie prašo mokslininkų ir ateityje juos
įtraukti į projektus bei
suteikti galimybę susipažinti su naujomis
technologijomis ir KTU
Maisto institute atliekamais tyrimais.

Dėl prašymų pateikimo rengiant Klaipėdos apskrities
Šilutės rajono (savivaldybės) Jonaičių kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyrius (toliau – Šilutės skyrius) informuoja, kad 2020-02-25 įsakymu bus pradėtas rengti 239,3808 ha teritorijos Klaipėdos apskrities Šilutės
rajono (savivaldybės) Šilutės seniūnijos Jonaičių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas.

Asmenys, pageidaujantys šių kadastro vietovių teritorijose susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, bei
suformuoti žemės sklypus nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti, iki 2020-03-17 teisės aktų
nustatyta tvarka gali juos pateikti Šilutės skyriui (adresu: Lietuvininkų g. 8, Šilutė, III a., 304 kab., tel. 8 706
85 913, el. p. silute@nzt.lt).
Su laisvos žemės fondo žemės planais galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Šilutės skyriuje (adresu: Lietuvininkų g. 8, Šilutė, III a., 302 kabinetas, tel. 8 706 85 917) darbo dienomis, nuo 8 val. 00
min. iki 17 val. 00 min., o penktadieniais nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min.
Šilutės skyriaus vedėjas Algirdas Balčiūnas

Algirdo Jenciaus IĮ informuoja, kad 2020 m.
kovo 9 d., nuo 9.00 val. Ž. N., G. L., H. L., V. B.
bus ženklinamas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 8857/0007:84, esantis Šilutės r. sav., Saugų
sen., Barvų k. 1.
Gretimo žemės sklypo, esančio Šilutės r. sav.,
Saugų sen., Barvų k. 4 A D. K. ir suinteresuoti asmenys kviečiami į ženklinimo darbus.
Teirautis tel. 8 671 26376.

