Raņķu seniori iepazīst Zemgales mājražotājus.

Saulainā 7.septembra rītā divdesmit septiņi raņķenieki sēdās autobusā, lai dotos
ekskursijā uz Zemgali. Mūsu ceļojuma mērķis bija iepazīties ar uzņēmīgiem
mājražotājiem un piedalīties viņu produkcijas degustēšanā. Jau pirmajā brauciena
pieturas vietā - maizes ceptuves „Lāči” veikaliņā , seniori ar prieku izpētīja
daudzveidīgo produkcijas klāstu un iegādājās sev vēlamāko un makiem draudzīgāko
preci no plašā uzņēmuma piedāvājuma. Tālāk iepazinām mājražotājas Antras Zeiliņas
„Ķiploku pasauli”, kas atrodas Olaines novada Uzvaras līdumos. Te tika baudīta ķiploku
zupa, degustēti dažādi izstrādājumi no ķiplokiem un dzerta ne tikai ķiploku - ingvera un
citronu tēja, bet arī ar interesi uzklausīts saimnieces Antras un viņas vīra stāstījums par
saimniecību un ražošanu kopumā Patīkama un veselīga humora pārpilna bija tikšanās
ar Ingu Celmu - zemnieku saimniecības „Celmi” īpašnieci Bauskas novada Codē. Te
piedāvātais mājas sieru klāsts bija pat bagātīgāks kā Emīla gadatirgu Ēdolē. Nogaršot,
un pēc tam arī iegādāties, varējām gan sāļus, gan pikantus, gan kūpinātus, gan saldus
sierus. Saimniece izstāstīja gan sieru pagatavošanas knifus, gan pārdošanas specifiku,
gan arī to, kā pati no pārliecinātas pilsētnieces kļuvusi par laucinieci. Diena, kā
pienākas noslēdzās ar saldumiem. Viesojāmies Lolitas Duges „Piparmētru namiņā”
Jelgavas novada Vilces pagastā.. Šeit smaidīgā un laipnā saimniece mūs iepazīstināja
ar vairāk kā desmit šķirņu mētrām. Dzerot greipfrūtu mētru tēju, to saldinājām ar
piparmētru medu. Bija iespēja nogaršot zefīrus, cepumus un pat šokolādi, kuru
sastāvā ir piparmētras. Arī no šīs vietas prom devāmies katrs ar sev piemērotāko
pirkumu - kādam tas bija sīrups, kādam cepumi, bet vēl kādam - sejas toniks. Visu šo

produkciju ražo uz vietas „Piparmētru namiņā”. Dienas gaitā neizpalika arī Bauskas
Motormuzeja apmeklējums, par ko sajūsmā bija ne tikai stiprā dzimuma pārstāvji, bet
arī dāmas. Kā mājupceļā atzina neviens vien ekskursijas dalībnieks, diena bija
piepildīta un pārsteigumiem pilna, tā tika atzīta par lietderīgi aizvadītu kopā būšanas
reizi. Paldies Skrundas novada pašvaldībai un SIA „Mētra A” šoferītim Kārlim par
iespēju noorganizēt šo ceļojumu pa Zemgali. Teksts: Mirdza Raga., ekskursijas
organizatore, sociālā darbiniece
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