Maizes un šokolādes smaržu baudot.
2018.gada 18.oktobrī 7.un 8.klase devās mācību ekskursijā uz SIA “Saldus
maiznieks” un Pūres šokolādes muzeju.
SIA “Saldus maiznieks” gide iepazīstināja mūs ar uzņēmuma vēsturi un
attīstību. Uzņēmums dibināts 1992.gadā un ir ģimenes uzņēmums. Kopumā
uzņēmumā strādā aptuveni 25 cilvēki. Uzņēmums dienā saražo ap 2,5 tonnām
maizes izstrādājumu. Uzņēmuma gada apgrozījums ir 70-80 tūkstoši eiro. Ar saražoto
produkciju pēc pieprasījuma apgādā veikalus tuvākā un tālākā apkārtnē. Uzņēmums
ražo ari grauzdiņus, kuriem vislielākais noiets ir dažādos pasākumos, piemēram
festivālos “Positivus” un “Summer Sound” tiek apēstas 1,5 tonnas grauzdiņu.
Uzņēmumā iepazināmies ar maizes gatavošanas procesu no miltu sijāšanas
līdz gatavai maizei, kā arī ar maiznieka profesiju. Bija iespēja pagaršot vairākus mīklu
veidus. Maizniekiem darba apstākļi labi, telpas siltas, visapkārt maizes smarža, bet
darbs diezgan smags, jo ikdienā maizes klaipi jāliek krāsnī, jāizņem no krāsns,
jāpārcilā ar rokām. Par to pārliecinājāmies paši, jo dažiem bija iespēja līdzdarboties
maizes tapšanas procesos. Nobeigumā cienājāmies ar maizi un grauzdiņiem.
Tālāk devāmies uz Pūres šokolādes muzeju Tukuma novadā. Ekskursija sākās
ar muzeja apmeklējumu. Gide pastāstīja par kakao pupiņu audzēšanu, iegūšanu,
apstrādi, lietošanu un šokolādes vēsturi. Pēc tam skatījāmies videofilmu, kurā arī
tika parādīts, kā audzē un apstrādā kakao pupiņas, kā tiek ražotas divas galvenās
sastāvdaļas- kakao sviests un kakao pulveris, kā cehā strādnieki gatavo un fasē
gatavo produkciju. Meistarklases laikā katram tika dota iespēja “izliet” šokolādes
konfektes un figūriņas. Uzdevām daudz jautājumu un uzzinājām interesantas lietas
par šokolādi, par uzņēmumu, par konkurenci ar citiem uzņēmumiem, par produkcijas
eksportu uz citām valstīm.
Visvairāk šokolādi patērē Ziemassvētkos, tāpēc pirms svētkiem ražošanas
cehā tiek pieņemti palīgstrādnieki un tiek radītas bagātīgas, dabīgām izejvielām
dekorētas beļģu šokolādes trifeles, kuras var iegādāties daudzos Latvijas veikalu
tīklos un turpat firmas veikaliņā Pūrē.
Ekskursijas noslēgumā apmeklējām lazertaga šautuvi Kazdangas pagastā. Pēc
instruktāžas tikām sadalīti divās komandās. Saņēmuši spēles inventāru, varējām
doties piedzīvojumā. Spēles bija ļoti interesantas, jo notika diezgan lielā teritorijā un
pamazām iestājās tumsa. Šī bija jauna pieredze, jo iepriekš nebijām šāda veida
izklaidē piedalījušies. Mājupceļā kalām jaunus ekskursiju plānus.
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