
2. Ekologiški produktai  
Paklausykite teksto „Pieno žvaigždės“: Ekologiški produktai ir atsakykite į klausimus. 

http://www.youtube.com/watch?v=S0GGwqTxMf4&feature=related 
 
 

1. Apie kokį produktą šis reportažas?  
2. Kokie „Pieno žvaigždžių“ reikalavimai surenkamam pienui? 
3. Kas dar svarbu, kad pienas būtų tinkamas? 
4. Kuo ypatingos „Pieno žvaigždžių“ pakuotės? 
5. Ką sako „Pieno žvaigždžių“ ženklinimas? 
6. Kodėl negalima teigti, kad turguje perkame ekologiškus produktus? 
7. Kaip vertinama „Pieno žvaigždžių“ produkcija? 
8. Kokius produktus gamina „Pieno žvaigždės“? 
9. Kokį produktą gamina tik „Pieno žvaigždės“? 

 
Jeigu reikia, jums gali padėti tekstas. 
 
Pieno žvaigždės: Ekologiški produktai 

 
Šis reportažas, ko gero, nustebins. Valgydamas kai kuriuos produktus nė nepagalvoji, kad 

jų atsiradimas šitoks įdomus. Čia bendrovės „Pieno žvaigždės“ priėmimas. Vairuotojas šįkart 
grįžo su ypatingu kroviniu – išskirtiniuose ūkiuose surinktu ekologišku pienu. Specialiu, tik jam 
skirtu keliu tas pienas netrukus keliaus iki pat gamybos cecho. Vėliau matysime – nė lašo į šoną. 
Viskas modernu ir patikima.  

– Tas ekologiško produkto gavimas pas mus įmonėje tai jau yra sekantis taškas, 
sekantis etapas po jo gavimo ūkiuose. Pirmiausia jis iš karvės turi ateiti švarus, gražus, ir karvės 
pačios turi būt šeriamos saugiai, švariai ir vaikščioti ne palei kelią esančiose ganyklose. 

– Šitų gyvulių šėrimui nėra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai, yra 
nesintetinės medžiagos naudojamos, nėra naudojami antibiotikai, hormonai. 

Šita produkcija yra didesnė savo maistine ir biologine verte, yra sveika.  
Natūralumas it grynumas iki pat pakuotės. Jos, pasirodo, irgi kitokios – greičiau 

suyrančios. Būna pažymėtos specialiu ženklu, ne taip jau lengvai gaunamu, kaip galėtum 
pamanyti. 

– Ženklinimas yra labai svarbu. Kuris turi atitikti irgi Europos Sąjungos teisės aktus 
ir nacionalinius, Lietuvos ir kad atskirti vat mūsų ekologiškus produktus nuo neekologiškų yra 
ant pakuočių arba etikečių yra dedamas ženklas „Lietuvos ekologinis žemės ūkis“. Tai su šitais 
vat ženkliukais tikrai bus ekologiški produktai. Jie yra sertifikuoti. 

Dažnai tenka išgirsti tokio, kad vat, buvau turguje, nusipirkau ekologiškų produktų. 
– Tai nėra iš tikrųjų teisinga. Taip, tai yra pagaminta namuose arba kažkokiu 

nedideliu pramoniniu būdu. Tai nėra garantijos, kad tikrai karvės buvo šertos tikrai sveiku 
pašaru, kad jos ganėsi tikrai kažkur toli nuo nuo kelio, nuo greitkelio ar panašiai ir kad visoj šitoj 
tolimesnėj gamyboj buvo laikomasi tų reikalavimų, aukštų, kuriuos iš tikrųjų keliame 
ekologiškiem produktam. 

Ko gero, teks pamiršti mitą, kad natūralumo didelės bendrovės gamindamos pramoniniu 
būdu neišsaugo. Štai „Pieno žvaigždžių“ produktai „Bios“ ir „Biola“, sertifikuoti, pripažinti ir 



įvertinti ne tik pirkėjų, bet ir specialistų, keliskart apdovanoti geriausio Lietuvos gaminio 
medaliais.  

– Šiuo metu mūsų įmonė gamina ekologiškus jogurtus, riebius ir liesą, taip pat 
grietinę su bifido bakterijomis 25 procentų riebumo ir varškės sūrį ekologišką „Bios“ 22 
procentų riebumo. Nėra, nenaudojami nei tirštikliai, turintys raides E, nei želatina, yra naudojami 
tik iš natūralių medžiagų. 

Ekologišką grietinę ir karščiausią naujieną ekologišką sūrį „Pieno žvaigždės“ Lietuvoje 
gamina kol kas vienintelės. Produktai ne tik gardūs, bet ir, sako, labai sveiki. 

– Grietinė „Bios“ ir jogurtas „Bios“ yra praturtinami, papildomai įvedamos bifido  
bakterijos. Geras būdas atstatyti tą žarnyno mikroflorą. 

Organizmui turėtų patikti ir jogurtėliai iš „Biolos“ linijos. Jie be riebalų, bet su visomis 
kitomis reikiamomis medžiagomis. Ypač tinka dirbantiems sėdimą darbą, siekiantiems 
sulieknėti. 

Kai šie indeliai netrukus nuguls parduotuvių lentynose, jau gerai žinosime – sveiki 
produktai gimsta nelengvai, bet saugiai. 

http://www.youtube.com/watch?v=S0GGwqTxMf4&feature=related 
 
Žodžiai 
 

gardus, -i skanus 
grynumas vyr. tyrumas, švarumas 
pakuotė mot. tai, kas supakuota 
pašaras vyr. gyvulių ėdalas  
sulieknėti, sulieknėja, sulieknėjo darytis lieknam, plonam 
šerti, šeria, šėrė maitinti gyvulius 
tirštiklis vyr. tirštinanti medžiaga 
žarnynas vyr. žarnų sistema, viduriai 

 


