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Biologiniai katalizatoriai uogų 
sulčių gamyboje – didesnė išeiga, 

daugiau spalvos ir aromatų

Aušra Šimonėlienė

Praėjusiais metais Kauno 
kolegija pradėjo vykdyti pro-
jektą „Sulčių gėrimų, išsaugan-
čių biologiškai vertingus kom-
ponentus, gamybos ūkininkų 
ūkiuose skatinimas“, kuris fi-
nansuojamas Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lėšo-
mis. Įgyvendinant projektą bu-
vo parengta parodomojo ban-
dymo metodika, suburtos pa-
sidalinimo grupės ir vykdomas 
jų darbas, taip pat buvo atlie-
kami parodomieji bandymai 
šalies ūkininkų ūkiuose bei ma-
žose perdirbimo įmonėse. 

Parodomieji bandymai        
visoje Lietuvoje

Aukštoji mokykla siekda-
ma, kad kuo daugiau ūkinin-
kų susipažintų su mokslo pa-
žanga, projekto įgyvendini-
mo metu vykdė parodomuo-

sius bandymus, skatinančius 
ūkininkus naudoti technolo-
gijas ir priemones, leidžian-
čias pagaminti sultis ir sulčių 
gėrimus, kurie pasižymėtų 
d idesne iše iga,  ryškesne 
spalva, gausesniais aroma-
tais ir savo sudėtyje natūra-
liai turėtų daugiau žmogaus 
sveikatai palankių medžiagų, 
tokių kaip augaliniai polife-
noliai bei vitaminai.

Kauno kolegijos mokslinin-
kai siekė ūkininkams pade-
monstruoti galimybes, kaip 
žemės ūkyje būtų galima pa-
naudoti fermentus, t.y. biolo-
ginius katalizatorius, aukštes-
nės mitybinės vertės sulčių ir 
sulčių gėrimų gamyboje. 

Kauno kolegijos maisto 
technologė ir projekto vadovė 
dr. Aušra Šimonėlienė pasako-
jo, kad parodomiesiems ban-
dymams buvo kruopščiai at-
rinkti ūkininkai bei mažos uo-
gų perdirbimo įmonės. Norin-
čiųjų sudalyvauti projekte bu-

labai svarbu užtikrinti šių me-
džiagų stabilumą išlaikymo 
metu.

Par od omųjų  band ymų 
metu buvo lyginamas skirtin-
gų fermentinių preparatų 
poveikis minėtoms technolo-
ginėms operacijoms ir išgau-
tų sulčių juslinėms bei fiziki-
nėms cheminėms savybėms. 
Buvo tiriama, kaip skirtingi 
fermentiniai preparatai pa-
veikia sulčių išeigą, nustato-
mas tokių vertingų medžiagų 
kaip antocianinai ir vitami-
nas C kiekis sultyse. Sulčių 
laikymo metu stebima, kaip 
kinta antocianinų ir vitamino 
C stabilumas, panaudojus 
skirtingus fermentus. 

Bandymų metu visi buvo 
maloniai nustebinti akivaiz-
džiu fermentinių preparatų 
poveikiu ir veiksmingumu. 
Vykdytos palyginamosios de-
gustacijos daugelyje atvejų la-

bai vaizdžiai įrodė naudotų 
fermentų teigiamą poveikį iš-
gautų aviečių, juodųjų serben-
tų, šilauogių bei vynuogių sul-
čių juslinėms savybėms, spal-
vai, skoniui, aromatui, taip pat 
išeigai ir presavimo palengvini-
mui.

Projekto vadovė dr. Aušra 
Šimonėlienė, paklausta, kuo 
šie parodomieji bandymai 
buvo naudingi ūkininkams, 
teigė, kad pastarieji įgijo ir 
sustiprino uogų perdirbimo 
žinias ir gamybos pagrindus, 
o taip pat išmoko taikyti nau-
jus metodus, padedančius 
gaminti vertingesnes ir tur-
tingesnes sveikatai palankio-
mis medžiagomis sultis bei 
išgauti maksimaliai didelę 
sulčių išeigą.

(Subjektas, atsakingas už 
informacijos turinį, – 

Kauno kolegija.)

vo daugiau nei numatytų paro-
domųjų bandymų.

Parodomaisiais bandymais 
buvo siekiama pademonstruo-
ti, kaip būtų galima kuo efekty-
viau panaudoti įvairias uogas: 
raudonąsias vynuoges, juoduo-
sius serbentus, avietes, šilauo-
ges sulčių gamybai. Naudojant 
naująsias technologijas bandy-
mai vyko įvairiuose Lietuvos 
mietuose. Panaudojus pektoli-
tinių fermetų kompleksus bu-
vo padidinta sulčių išeiga, suin-
tensyvinta produkto spalva, 
skonis bei aromatas. Panaudo-
jus fermentus sulčių gamyboje 
gautas gerokai mažesnis iš-
spaudų kiekis, lengvesnis pre-
savimo procesas, sultys gero-
kai skaidresnės nei spaudžiant 
įprastu būdu.

Pasak projekto vadovės dr. 
Aušros Šimonėlienės ūkininkai, 
dalyvavę parodomuosiuose 
bandymuose, buvo nusiteikę 
pozityviai ir neabejingi naujai 
informacijai, susijusiai su įvairių 
uogų sulčių gamyba. Projekto 
vadovė pastebėjo, kad iš pra-
džių bandymų dalyviai gan at-
sargiai priėmė informaciją apie 
fermentų panaudojimą sulčių 
gamyboje. Teko papasakoti, 
kas tai yra fermentai, kokia jų 
prigimtis, kokius technologi-
nius procesus paspartina, dėl 
ko padidėja sulčių išeiga, palen-
gvėja sulčių presavimas, kodėl 
sultys gaunamos skaidresnės, 
ryškesnės spalvos, aromatin-
gesnės. Taip pat verta paminė-
ti tokį svarbų faktą, kad fer-
mentai savo prigimtimi yra bal-
tymai, o sulčių pasterizacijos 
metu jie suyra ir galutiniame 
produkte nebelieka.

Bandymų metu buvo ak-
centuota, kad raudonose uo-
gose yra gausu augalinių poli-
fenolių, antocianinų, kurie tei-
giamai veikia žmogaus sveika-
tą, taip pat yra atsakingi už ryš-
kią raudoną sulčių spalvą. Ga-
minant sultis yra labai svarbu 
kuo daugiau iš žaliavos išgauti 
šių vertingų medžiagų, taip pat 

Suvalkietiškai kalbanti Aušra nuo Semoškų: 
dirba grybautoja, žvejoja savo malonumui

A. Gavėnaitė-Kelmelienė – profesionali grybautoja.

Dineta BaBarskienė 
didmiesčių gyventojai mo-

ka nemažus pinigus kaimo tu-
rizmo sodybų šeimininkams 
norėdami kelias dienas ar sa-
vaites pabūti, tiesmukai pasa-
kius, Lazdijų rajono gyvento-
jų kailyje. Kai kuriems pasise-
ka labiau – nusiperka čia so-
dybas, sugrįžta į tėvų arba se-
nelių tėviškes.

Aušra Gavėnaitė-Kelmelie-
nė gimusi Suvalkijoje, Marijam-
polėje. 39 metus ten gyveno, 
dirbo tai cukraus fabrike, tai vai-

kų darželyje, tačiau visi savait-
galiai, atostogos – Dzūkijoje. 
Dabar jau gyvena netoli Kapčia-
miesčio, tiksliau, tarp Veisiejų ir 
Kapčiamiesčio, per patį vidurį, 
Semoškų kaime, vienkiemyje, 
pas mamą į Marijampolę tik po-
rai valandų nuvažiuoja: „Jau ne-
noriu to miesto, negaliu.“ 

Apsukusi gyvenimo ratą su-
grįžo namo į savus miškus gry-
bauti, vaikystės ežere pažvejoti. 
Tiesa, jos gyvenimo keliones iš-
duoda suvalkietiška kalba, tačiau 
senatvės sulaukti tikisi čia, Dzū-
kijoje, Semoškų kaime.  

Pasivaikščiojimams miško 
keliuką vyras traktoriumi 

nuvalo
Ji kasdien eina miškan ir ne 

viena – su šuniuku. Kartais dau-
giau, kartais mažiau, kilometrų 
neskaičiuoja, bet turi savo nor-
mą: 10 000 žingsnių kasdien. Ir 
nė motais, ar karantinas, ar ne: 
jos gyvenimas teka vienodai. 
Miškan traukia bet kokiu oru. 
„Šiltai nereikia prisirengti. Su-
kaisi – ligos lauk. Kaip močiutė 
priekaištaudavo, kad pusnuogė 
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