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ó Augļu un dārzeņu pārstrādes virzieni Eiropā 
ó Jaunās pārtikas katalogs 
ó Augļu un dārzeņu konservu ražošanas tehnoloģiju 

izpēte un vadlīniju izstrāde 



1. Augļu un dārzeņu pārstrādes virzieni Eiropā 
https://www.cbi.eu 
Nīderlande 

ó Produkti ar pievienotu vērtību (funkcionāla pārtika) – bez 
cukura, glutēnu nesaturoša, ar kalciju, augļu un dārzeņu sulas ar 
mīkstumu; 

ó Produkti no dabīgām izejvielām – NCF sulas (“not-from-
concentrate”); 

ó “Superpārtika” – “superaugļi” - augļi, dārzeņi ar 
paaugstinātu uzturvērtību (saldēti augļi, ogas, kurus patērētāji 
lieto smūtiju un NCF sulu veidā), augļu/dārzeņu sulu mix. 
Produkti kaltētā, pulvera veidā (acai ogas, acerola (tropiskais 
ķirsis), smiltsērkšķi);  

https://www.cbi.eu/�


ó Ekoloģiskā pārtika – 24% ES iedzīvotāju atpazīst logo; 
piedāvājums, kvalitāte, cena; 

ó Produktu garšu/aromāta dažādošana – rabarbers, cidonija, 
plūškoka ziedi. Fermentēti produkti (skābpiena produkti - 
jogurti), 2014.g. – kokosrieksti, 2015.g. – citrusaugļi. 

ó Informāciju tehnoloģijas un digitalizācija – internets un 
sociālie mēdiji. 

1. Augļu un dārzeņu pārstrādes virzieni Eiropā 
https://www.cbi.eu 
Nīderlande 

https://www.cbi.eu/�


Saldumu un našķu tirgus: 
Nākotnē atgriezīsimies pie dabīgiem augļiem un ogām 
(2015.g.) 



2. Jaunās pārtikas katalogs 
 

Chaenomeles japonica - krūmcidonijas 
Viburnum opulus - irbenes 
Lonicera kamtschatica - sausserži 
Lonicera edulis 
 
 



Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regula Nr.852/2004 
(29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu, II pielikuma XI 
nodaļa „Termiskā apstrāde”, noteiktās prasības ,,pārtikai, kuru 
laiž tirgū hermētiski noslēgtos traukos”  

3. Projekts “Augļu un dārzeņu konservu ražošanas 
tehnoloģiju izpēte un vadlīniju izstrāde”  

 
Projekta mērķis ir sniegt palīdzību nelielajiem ražotājiem ražot 
daudzveidīgu, kvalitatīvu un nekaitīgu augu izcelsmes konservu klāstu 
bez lieliem ieguldījumiem tehnoloģiju izstrādei un speciālu iekārtu 
iegādei. 

Ierosme: ierēdņi - ražotāji 



Projekta plānojums 

ó Izstrādāta aptaujas anketa informācijas iegūšanai; 
ó Apkopoti dati par konservu produkcijas veidiem un apjomiem; 

ó Veikta produktu atlase mikrobioloģiskām analīzēm; 

ó Apkopti analīžu dati; 

ó Darbs pie vadlīniju izstrādes; 

ó Izstrādātas vadlīnijas. 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām (BIOR - 
pārtikas produktu analīzes) un PVD (konsultācijas par EU un LV 
likumdošanu). 
 



Paldies par 
uzmanību! 
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