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'SVEIKI' ŪKININKAVIMO METODAI
Rima P.

Ne visi iš mūsų turėtų tapti ūkininkais, tačiau jei pasirenkame auginti net keletą žolelių ar daržovių,
reikėtų žinoti, kokį sodininkystės ar ūkininkavimo metodą taikyti. Net jei mes nesuinteresuoti susitepti
rankas ir tiesiog norime valgyti pirktinius produktus, vis tiek yra naudinga žinoti, kaip tas maistas yra
auginamas. Gana dažnai manome, kad jei perkame „ekologiškus“ produktus, jau darome teisingus
sprendimus, bet tai ne visada tiesa.

Skirtumai tarp tokių terminų kaip „organinis“ ir „biodinaminis“ dažnai yra gana paslaptingi. Taigi noriu
pasidalinti trumpais kai kurių „sveiko“ ūkininkavimo sąvokų aprašymais ir, tikiuosi, tai padės atrasti
skirtumus tarp skirtingų metodų.

Organinis ūkininkavimas. Šį metodą galėtume pavadinti pirmuoju žingsniu dideliems ūkiams ir
didelėms korporacijoms, siekiant draugiškumo gamtai ir poveikio aplinkai mažinimą, tuo pačiu
gerinant pasėlių kokybę. Pagrindiniai reikalavimai yra šie: nenaudoti cheminių pesticidų ar dirbtinių
trąšų, nenaudoti GMO sėklų ir atsakingai naudoti gamtos išteklius bei energiją. Reikėtų įgyvendinti
sėjomainą, taip pat yra keletas socialinių aspektų, kaip sąžiningos prekybos ir pakavimo reikalavimai►

Daugiau nei prieš 10 metų vasaros darbo metu
rinkau braškes Norvegijoje. Buvo smagu, kol
akys neužtino. Beveik nieko nemačiau,
skaudėjo, niežėjo, o mano draugė dėjo arbatos
maišelių kompresą ant mano akių! Komerciniai
ūkiai yra suinteresuoti turėti puikų, gerai
atrodantį derlių. Stambus verslas nori uždirbti
didelius pinigus, o rūpestis apie aplinką ir
sveikatą dažnai būna antraeilis reikalas.

Net ir turint  mažą sodą norima gauti gerą
derlių, todėl dažnai sekama stambiojo verslo
pavyzdžiu; naudojami sintetiniai produktai
norint išvengti augalų ligų, kenkėjų ar mažo
derliaus. Tačiau pesticidai ir trąšos daro didžiulį
poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai. Mes
nesakome, kad  visi turim tapti ,,žaliaisiais''
sodininkais, tačiau teigiame, kad svarbu būti
sąmoningu vartotoju.

Šiame numeryje kalbėsime apie augalininkystę,
ūkininkavimą. Taigi griebk obuolį ir mėgaukis!

AR TURĖTUME VISI...
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Natūralus ūkininkavimas. Tai labai panašu į
permakultūrą - sodininkas ar ūkininkas turi mokytis
iš gamtos pavyzdžių ir jais sekti. Šis metodas
pagrįstas įsitikinimu, kad gamta žino geriausiai ir jos
sistemos yra beveik tobulos, todėl mums, žmonėms,
nereikia bandyti pakeisti ar kontroliuoti natūralios
tvarkos. Natūralus ūkininkavimas skatina gyventi
harmonijoje su gamta. Masanobu Fukuoka parašė
knygą apie tai, kaip jis sukūrė savo natūralų ūkį,
remdamasis idėja, kad ūkininkai tapo priklausomi
nuo brangios įrangos ir chemikalų pirkimo, tuo pačiu
prarasdami pelną ir keldami pavojų aplinkai. ►

Žodį „organinis“ saugo skirtingos organizacijos visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Europoje šį terminą
galima naudoti tik ant produktų, kurie atitinka „Europos organiškus“ standartus, „EKO kokybės“
ženklą ir „Ecocert“ ženklą. Naudinga žinoti, kad „EKO kokybės“ ženklas yra griežtesnis nei „Europos
organiški’’ standartai, todėl rinkdamiesi produktus pažvelkite dažniau į etiketes. Mažesni sodininkai
taip pat gali laikytis organinio ūkininkavimo taisyklių, tačiau mes rekomenduojame pasirinkti kitą
metodą.

Ekologinis ūkininkavimas. Štai čia jau prasideda klaidinimas. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui,
Lietuvoje, terminas „organinis“ iš tikrųjų nenaudojamas, o vietoj jo vartojamas pavadinimas
„ekolognis“, todėl kartais jie yra vartojami kaip sinonimai. Kitose šalyse vartojami abu terminai ir šiuo
atvejais ekologinis ūkininkavimas laikosi tų pačių pradinių principų kaip ir organinis, ir turi papildomų
sąlygų. Ekologiniai metodai labiau rūpinasi visa ekosistema, ne tik atskirais pasėliais, taikoma žemės
rotacija, kruopštus atliekų tvarkymas, pavyzdžiui kompostas parengiamas iš ūkio atliekų ir
užtikrinamos saugios buveinės bitėms ir kitiems natūraliems apdulkintojams. Ekologinis
ūkininkavimas daugiau naudos atneša atskiriems ūkininkams ir vartotojams, o ne didelėms maisto
korporacijoms. 

Permakultūrinis ūkininkavimas. Šis ūkininkavimo būdas suprojektuotas kaip uždaras ciklas, tai
reiškia, kad kuo mažiau resursų reikia įtraukti iš išorės, o pagrindinė mintis yra palikti kuo mažesnį
poveikį aplinkai tenkinant žmogaus poreikius. Nenaudojami pesticidai ar trąšos, gaunamos iš išorės.
Gana dažnai permakultūros ūkyje pamatysite viščiukų, kurie valgo maisto likučius, o viščiukams
pasituštinus, jų išmatos kompostuojamas ir vėliau naudojamos kaip trąša. Maisto likučiai taip pat
naudojami kompostui. Kaip ir kitiuose paminėtuose ūkininkavimo metoduose, taip ir
permakultūriniame yra labai svarbi skirtingų augalų rūšių simbiozė, pavyzdžiui, česnako sodinimas
tarp kitų daržovių, kad padėtų atbaidyti vabzdžius.

Ūkis paprastai prasideda nuo „nuolatinio“ augalo ar augalų, dažnai vaismedžių. Visa kita seka ratais
arba „zonomis“, kad būtų sukurta visą vienijanti sistema. Kiekviena iš zonų atlieka skirtingą užduotį ir
yra periodiškai rotuojama: apdulkinimas, daugiafunkciai augalai, dirvožemio kokybės gerinimas,
viskas planuojama, kad augalai žydėtų ir duotų vaisius skirtingu metu. Kai kurios zonos paliekamos
natūraliai augti ir nereikalauja daug dėmesio, jos vadinamos nuolatinėmis zonomis, kurios palaiko
ūkio/sodo ir gamtos ryšį. Ši sistema paremta natūraliu gamtos ciklu ir priderinta prie mūsų poreikių
siekiant kuo mažesnio žmogaus prisilietimo.
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Natūralus ūkininkavimas atliekamas be žemės apdirbimo, trąšų, pesticidų ar herbicidų, be ravėjimo
ir genėjimo. Laikantis tokio ūkininkavimo požiūrio, manoma, kad net piktžolės tarnauja bendram
tikslui, o jas ištraukus galimai sunaikinsi natūralią ekosistemą. Nėra jokio medžių genėjimo ar
kompostavimo! Jūs tiesiog pasodinate medžius, kurių lapai natūraliai kris ir sukurs savo mulčią. Gali
praeiti šiek tiek laiko, kol sodas veiks taip, kaip norėtumėte, nes natūraliems procesams vystytis
reikia laiko. Vis tik galbūt verta sutaupyti laiko ateityje ir leisti gamtai atlikti savo darbą?

Biodinaminis ūkininkavimas. Tai turbūt seniausias žaliųjų ūkių judėjimas (įkurtas 1924 m.)
naudojantis uždaro ciklo metodą, kuris sukuria tvarią vidinę ekosistemą. Tokiame ūkyje nerasite
jokių GM sėklų ar cheminių pesticidų, tik ūkininkavimą, pagrįstą ekologiškais ir natūraliais procesais.
Biodinaminis ūkininkavimas turi metafizinį ir dvasinį požiūrį, jis apima gyvenimo procesų paslaptį,
tačiau nebūtina tikėti šia filosofija norint naudoti biodinaminius metodus. Svarbus skirtumas
tarp šios metodikos ir kitų yra tas, kad biodinaminiu būdu siekiama maksimaliai
padidinti sveikatą ir gyvybingumą, užuot siekus maksimalaus rezultato. Biodinaminiame
ūkyje tikimasi harmonijos ir nuolatinio bendravimo su gamta. Tai panašu į permakultūrinį ir
natūralų ūkininkavimą, kur pagrindinį vaidmenį atlieka biologinė įvairovė ir natūralūs procesai.
Ūkyje esantis kompostas yra privalomas kartu su biodinaminiu vaistažolių ir mineralų paruošimu,
dėl kurių šis metodas yra unikalus. Tai padeda pagerinti dirvožemį, žemės sveikatą ir pasėlius.
Sėjomainos principas yra labai svarbus, be to norint rasti tinkamiausią laiką sėjai yra pasitelkiamas
biodinaminis astrologinis kalendorius.

Agroekologinis ūkininkavimas. Šiuo metu sparti klimato kaita, kylanti temperatūra, sausros ir
kitosi ekstremalios oro sąlygos daro didelę įtaką maisto gamybai, ypač labiausiai pažeidžiamose
vietovėse. Kai kurie žmonės mano, kad agroekologinis ūkininkavimas yra atsakymas į šią problemą
ir gali stipriai padėti pagerinti mažų ūkininkų produkcijos kiekį. Agroekologiniu požiūriu siekiama
tvarumo, sujungiant socialinius, ekonominius ir aplinkos veiksnius. Juo nagrinėjami ilgalaikiai maisto
gamybos, gamtos išteklių išsaugojimo ir tvarumo sprendimai, sujungiant mažus ūkius. Tuo pačiu
siekiama panaikinti badą, skurdą ir nelygybę.

Pradėkite rinkdamiesi ekologiškas ar biodinamines sėklas
ir vadovaukitės instrukcijomis.
Pasirinkite augalus, kuriuose yra daug maistinių medžiagų,
ir kurie yra naudingi jūsų sveikatai.
Pagerinkite dirvožemio kokybę naudodami natūralių trąšų
produkltus, t.y. lapus, žolę ir kompostą iš maisto atliekų
Įsitikinkite, kad suteikėte poilsio laiko dirvai, pagerinkite ją
pasodindami keletą augalų, kurie aktyviai gerina
dirvožemio kokybę.
Pasidomekite šiek tiek apie skirtingų augalų sąveiką ir
sukurkite simbiotinius santykius tarp jų.

Pateikiu keletą patarimų, kurie padės pradedantiesiems
ūkininkams startuoti paprastai ir lengvai:

Mėgaukitės skaniais, sultingais, šviežiais ir aukštos kokybės
produktais ir nepamirškite skaityti etikečių!! ■
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BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS
SVARBA

John P.

Šis TL numeris yra daugiausia skirtas žemės
ūkiui ir augalininkystei, kadangi tai, kaip mes
tuos dalykus darome šiais laikais, kelia daug
grėsmių ir problemų. Biologinė įvairovė yra
vienas iš daugelio dalykų, kuriems mūsų
intensyvūs chemikalais mirkomi
monokultūriniai ūkininkavimo metodai daro
didelę įtaką.

Neseniai JT paremtas ir daugiau kaip 550 tyrėjų atliktas tyrimas dar kartą parodė, kad augalų ir
gyvūnų rūšys iš planetos nyksta siaubingai sparčiai. Dabartinis rodiklis dažnai įvardijamas
maždaug 1000 kartų greitesnis už natūralų išnykimo greitį Žemėje. Kai kurie mokslininkai tvirtina,
kad net ir šis skaičius nėra pakankamai tikslus, ir nerimą kelia tai, kad šis rodiklis kasdien spartėja.

Galbūt jums nerūpi, ar tokios gyvūnų rūšys kaip Javos raganosis ar Amūro leopardas išnyksta ar
ne. Bet jūs greičiausiai pastebėtumėte jei taip įvyktų, nes tai yra labai matomi gyvūnai, apie kuriuos
žiniasklaida keltų didelį triukšmą, jiems išnykus.

Yra tūkstančiai kitų mažiau populiarių rūšių, kurios nyksta daugumai žmonių to
nepastebint. Bet mums tikrai turėtų rūpėti ir kiti gyvūnai, ne tik raganosiai ir gražios
katės. Realybė yra ta, kad mums gresia netekti nemažos dalies gyvybės Žemėje
artimiausiu metu, nebent labai greitai padarysime didžiulius pokyčius.

Biologinė įvairovė yra ne tik svarbi, bet ir būtina. Gyvenimas Žemėje negali tęstis be jos. Turime
išsaugoti biologinę įvairovę ir tvariai naudoti ekosistemas, kad užtikrintume savo rūšių išlikimą.

Norėdamas paaiškinti kodėl, nuo savo žodžių pereisiu prie dr. Thomas Lovejoy, atogrąžų ir gamtos
apsaugos biologo, kuris pirmas pavartojo terminą „biologinė įvairovė“:

„Biologinė įvairovė yra kolektyvinis terminas, reiškiantis visapusišką gyvenimą Žemėje.
Daugelis mano, kad tai yra bendras rūšių skaičius, tačiau iš tikrųjų tai yra sudėtingesnė
sąvoka. Kalbu apie genetinę rūšių įvairovę, buveinių įvairovę ir didelius biologinius
vienetus  vadinamus biomais, pavyzdžiui, spygliuočių miško biomą“.

„Be biologinės įvairovės Žemėje nėra jokios kitos gyvybės, įskaitant ir mūsų pačių.
Nors mes dažnai tai pamirštame ši gamtos įvairovė suteikia švarų vandenį, deguonį ir
visus kitus dalykus, kurie galiausiai yra mūsų mitybos dalis, taip pat drabužiai ir
pastogė. Biologinė įvairovė taip pat teikia daug psichologinės naudos, kuri nėra labai
vertinama “. ►
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PESTICIDŲ IR TRĄŠŲ PAVOJAI
Rima P.

Pradėkime nuo apibrėžimo, kas yra pesticidai ir trąšos:

„Pesticidai yra bet kokia medžiaga ar medžiagų mišinys, skirtas sustabdyti, sunaikinti,
atbaidyti ar sumažinti bet kokio kenkėjo poveikį. Jie taip pat gali būti augalų reguliatoriai,
defoliantai ar sausikliai. Trąšos – medžiagos, kurios įterptos į dirvą, gerina augalų augimą ir
vystymąsi“

Ar tai skamba taip blogai? Žinoma, mums reikia geriausio derliaus, kokį tik galime gauti, čia ir dabar,
ir mes turėtume imtis visų įmanomų priemonių, kad tai pasiektume. Žmonės jau tūkstančius metų
naudoja skirtingas medžiagas kontroliuoti vabzdžius ir kitus kenkėjus, gerinti dirvožemio kokybę ir
apsaugoti augalus  nuo ligų. ►

Visa gyvybė Žemėje egzistuoja subtiliose ir trapiose sistemose, tarp kurių vyksta sudėtingi santykiai.
Augalai ir gyvūnai vystėsi kartu, ir yra kruopščiai suprojektuoti, kad galėtų bendrauti vieni su kitais
įvairiais būdais. Sveikose ekosistemose gyvena tinkamas įvairių augalų ir kitų gyvių skaičius, ir šios
rūšys gyvena pusiausvyroje. Pavyzdžiui, augalai suteikia maisto grandinės pagrindą,
šikšnosparniai ir bitės apdulkina tuos augalus ir medžius, medžiai sustabdo dirvožemio
eroziją ir sugeria anglį, taip pat teikia namus daugeliui rūšių. Galėčiau tęsti ir tęsti, bet esmė
aiški, pašalink nors vieną rūšį iš sistemos ir viskas pradės griūti. Nė vienas gyvūnas ar augalas
neegzistuoja ipavienis, įskaitant ir žmoniją.

Taigi, biologinė įvairovė yra tikrai svarbu. Vis dėlto mes ir toliau keliame jai grėsmę sunaikindami
natūralias buveines, teršdami dirvožemį, darydami įtaką klimatui ir iškraipydami azoto ciklą.

Visa tai skamba, kaip dideli pasauliniai klausimai tokiose
srityse kaip Amazonė ar kiti atogrąžų miškai, ir jie tokie yra,
tačiau į kiekvieną iš jų taip pat galima pažvelgti daug mažesniu
masteliu, arčiau namų, pavyzdžiui asmeniniame ūkyje.

Nupjovus gyvatvores, sunaikinamos buveinės,
dirvožemis pažeidžiamas naudojant cheminius
pesticidus, tie patys pesticidai teršia vandenį ir
sutrikdo azoto ciklą, o prie klimato kaitos prisideda
miškų naikinimas ir dyzelinių žemės ūkio mašinų
naudojimas.

Žinoma, ūkininkavimas nėra vienintelis opus klausimas.
Panašu, kad esame pasiryžę rasti begalę būdų, kaip sumažinti
biologinę įvairovę ir sunaikinti ekosistemas, ir intensyvus
komercinis žemės ūkis prie to taip pat prisideda.■



Jie naudoja piretrumą, sūrų vandenį, neorganines medžiagas, tokias kaip chloratas ir sieros rūgštis,
taip pat organines chemines medžiagas iš natūralių šaltinių, pavyzdžiui, kompostą. Taip viskas vyko
maždaug iki 1940 metų.

Taigi kyla klausimas, kas nuo to laiko pasikeitė? O pasikeitė daug dalykų; gyventojų skaičiius
pradėjo augti masiška, atsirado labai skubus poreikis didinti maisto gamybą Antrojo pasaulinio karo
metu (1939–1945). Ne paslaptis ir tai, kad praėjęs šimtmetis atnešė didžiulį skaičių naujų
technologijų ir išradimų, vieni iš jų labai geri, kiti ne tokie geri ar net destruktyvūs. Dėl to pastebimai
išaugo sintetinių pesticidų ir trąšų gamyba beiir naudojimas. Praėjusio amžiaus penktajame ir
šeštajame dešimtmečiuose cheminių pesticidų naudojimas žemės ūkyje buvo laikomas akivaizdžiu
pranašumu, nesijaudinant dėl   galimos rizikos ir pavojaus.

Bet tai nereiškia, kad pavojų nebuvo. Greičiausiai turėtume padėkoti Rachel Carson, kuri 1962 m.
Išleido knygą „Tylus pavasaris“. Joje R. Carson išryškino problemas, kurias gali sukelti nevaržomas
pesticidų naudojimas. Ji atkreipė dėmesį ir paskatino visuomenės susirūpinimą dėl galimo pesticidų
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
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Vis dėlto cheminių pesticidų gamyba
nenutrūko, netgi priešingai - padidėjo pasiūla
skirtingų trąšų rūšių. Kodėl? Paprasčiausiai
dėl to, kad kartu su patobulintomis
augalininkystės technologijomis ir
intensyvesniu žemės naudojimu šie pesticidai
ir trąšos užtikrina vis didesnį derlių. Dėka
trašų pasėliai nėra tokie jautrūs oro
sąlygoms, jie yra apsaugoti nuo kenkėjų ir
ligų, mažiau veši piktžolės ir jiems prižiūrėti
reikia mažesnio žmogaus indėlio. Tai yra
didelė nauda stambioms žemės ūkio
įmonėms, atnešanti joms didžiulį pelną.

 Šios priežastys yra pakankamos, kad cheminiai pesticidų produktai, tokie kaip glifosatas, acefatas,
dytas, propoksuras, metaldehidas, boro rūgštis ir diazinonas, vis dar yra plačiai naudojami.

Taigi kokie yra šių produktų pavojai? Na, kiekviena iš šių cheminių medžiagų turi skirtingas
savybes ir poveikį, tačiau esminė savybė, kad jos visos turi ilgalaikį poveikį aplinkai. Pesticidai teršia
orą ir dirvą, prasiskverbia į vandens sistemas taip patekdami į maisto grandinę per pasėlius, ir to
pasekoje veikia, ir žmones, ir laukinius gyvūnus. Žala gamtai prasideda gerokai anksčiau prieš mums
einant į lauką purkšti pasėlių ar „praturtinti“ dirvą. Cheminių trąšų gamyba ir paruošimas palieka
savo pėdsaką, o vėliau jos dedamos į sėklas ir dirvą bei augančius augalus, kas dar labiau didina jų
poveikį.

Yra didžiulis šių medžiagų kenksmingo poveikio žmonių ir aplinkos sveikatai sąrašas, taigi aš
paminėsiu tik keletą pavyzdžių: ►



AVIŽŲ PIENO RECEPTAS

MAŽI ŽINGSNIAI - DIDELI POKYČIAI

Eglė M.

Daugelis iš mūsų jau žino, kas yra augalinės kilmės pienas, ir kokių rūšių tokio pieno galima rasti.
Šiuo metu bent keletą skirtingų pasirinkimų galite įsigyti beveik kiekvienoje parduotuvėje: migdolų, 

Oro, vandens ir dirvožemio tarša. Daugelis pesticidų junginių ne tik išlieka dirvoje ir patenka
į vandenį, bet ir išgaruoja, o kartu su azoto oksidais sudaro ozoną, t.y. šiltnamio efektą
sukeliančias dujas.
Pesticidų naudojimas mažina biologinę įvairovę, taip pat blogina dirvožemio ir vandens
kokybę. Dirvožemis be pesticidų leidžia geriau sulaikyti vandenį, o tai būtina sąlyga augalams
augti. Jie kenkia ištisoms ekosistemoms, nes gyvūnai ir žmonės, valgydami ir gerdami užterštus
augalus bei vandenį, vartoja chemikalus.
Pesticidai daro tiesioginę įtaką žmogaus psichinei sveikatai tiek trumpuoju, tiek ilguoju
laikotarpiu, įskaitant pykinimą, nuotaikos sutrikimus, depresiją ir nerimą. To priežastis yra ta, kad
daugelis šių cheminių medžiagų veikia centrinės, periferinės ir autonominės nervų sistemos
funkcijas. Pasirodo, šis poveikis netgi sukelia savižudybę, PSO duomenimis „pesticidų
sukelta savižudybė“ yra paplitusi Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse. Tai šalys, kurių
pajamos yra mažos, o pesticidų ir kitų cheminių medžiagų kokybė taip pat prasta.
Odos ligos, apsinuodijimai ir alergijos yra labai paplitusios tarp žemės ūkio darbuotojų,
turinčių kontaktą su pesticidais ir augalais, kurie jais purškiami, taip pat tų išaugintų produktų
vartotoų. Yra daug įrodymų, kurie sieja pesticidus ir trąšas su lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis,
nevaisingumu ir kai kuriomis vėžio formomis.

Šiame trumpame straipsnyje negaliu išvardinti visų pavojų, tačiau manau, kad tos, kurias
perskaitėte jau suteikia pakankamą kiekį priežasčių pasirinkti kitokią, sveikesnę ūkininkavimo
formą. ■
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ryžių, sojos, avižų ar kanapių pieno. Kalbant apie
augalinį pieną yra tik keletas „bet“. Pirmiausia tai
yra kaina, kuri yra gana didelė..Galite pastebėti, kad
augalinis pienas kartais kainuoja net dvigubai
daugiau nei gyvulinė kilmėe pienas.  Antras įdomus
niuansas yra papildomi ingredientai, kuriais
prisotinamas augalinės kilmės pienas. Sudėtyje
galite atrasti įvairius saldiklius ir kitus nelabai
pageidaujamus priedus.

Kartais nuspręsti gaminti maistą ir produktus
namuose yra ne tik ekonomiškas, bet ir aplinką
tausojantis pasirinkimas. ►



NEGARBINGI VAISIAI IR DARŽOVĖS

SĖKMĖS ISTORIJA
  

Rima P.

Šiame leidinyje greičiausiai jau pastebėjote keletą netobulos formos daržovių ir vaisių
nuotraukų? Jei taip, skaitykite toliau, jei ne, skaitykite toliau!

Šios netobulos gėrybės yra šio TL numerio sėkmės istorija. Tai nėra nauja istorija, bet tai nereiškia,
kad ji yra mažiau svarbi. Pamenu, viename dizaino muziejuje Londone pamačiau didžiulius šių
netobulai tobulų daržovių plakatus, ir pagalvojau: „pagaliau jie atkreipė dėmesį į maisto švaistymą.“

Ką, kada, kur ir kodėl šis projektas prasidėjo? ►
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Tarkim, galite pasigaminti augalinį pieną patys. Taip elgdamiesi išvengsite pieno pakuočių atliekų,
ypač jei rinksitės ekologiškus ingredientus (riešutus, avižas, pupeles ir pan.) dideliais kiekiais ar be
pakuočių. Gamyba namuose reiškia, kad likusius produktus galite naudoti kitiems receptams. Tuo
pačiu išvengsite pieno konservantų ir tai prisidės prie sveikesnio pasirinkimo.

Tad noriu su jumis pasidalinti naminio avižų pieno receptu. Šį gardų pieną galėsite
pasigaminti tikrai greitai, skaniai ir nebrangiai.Juk avižos pas daugumą iš mūsų yra
nuolatinis svečias virtuvėje, tad nuo jų ir pradėkime!

Mums reikia:

1 stiklinės mirkytų avižų
3 stiklinių vandens
1 datulės (saldumui)
1 arbatinio šaukštelio natūralios vanilės esencijos
(nebūtina)
Žiupsnelio druskos

Procesas:

Supilkite visus ingredientus į maišytuvą / virtuvinį
kombainą, sandariai uždarykite ir įjunkite. Trinkite apie
30-35 sekundes.

Kelis kartus viską perkoškite per smulkų sietelį ir supilkite
avižų pieną į stiklainį ar ąsotį tinkamą laikymui šaldytuve.

Avižų pienas šaldytuve gali stovėti iki savaitės. Iš likusios tešlos galima iškepti
skaniausius avižinius sausainius. Taigi maisto atliekų nebus. Jei pasirinksite traiškytas
avižas, jos bus mažiau perdirbtos o pienas labiau kreminis. Jei norite skystesnio pieno,
įpilkite daugiau vandens, jei šiek tiek tirštesnio - mažiau. Skanaus! ■



Tuos plakatus su Negarbingais vaisiais ir daržovėmis („Inglorious Fruits and Vegetables“) žvaigždžių
vaidmenyse sukūrė Prancūzijos prekybos centrų tinklas „Intermarche“. Pagrindinis tikslas buvo
atkreipti dėmesį į maisto švaistymo problemą ir sumažinti atliekų kiekį parduodant
netobulos formos daržoves ir vaisius. Projektas buvo sukurtas siekiant pažymėti 2014
metus Europos Sąjungos metais prieš maisto švaistymą.

Šis vienas iš žinomiausių prekybos tinklų parodė puikų pavyzdį - jis ne tik pardavinėjo keistos
formos ar spalvos vaisius ir daržoves, kurie paprastai būna išmetami kaip maisto atliekos, bet ir
atkreipė dėmesį į maisto švaistymo problemą pasinaudoję kūrybiška, juokinga ir miela socialinio
informavimo reklama. Vaisiai ir daržovės tapo charizmatiškais personažais, siunčiančiais
vartotojams svarbią žinią. Kampaniją surengė skelbimų agentūra „Marcel Worldwide“.

Dėl šios sumanios reklamos pirkėjai Prancūzijoje suvartojo daugybę vaisių ir daržovių, kuriuos pirko
mažesnėmis kainomis, o prekiautojai pardavė prekes, o ne išmetė. Ūkininkai galėjo parduoti savo
„prastesnį“ derlių. Prekybos centrų tinklas turėjo daugiau pardavimų ir lengvai padengė reklamos
išlaidas. Susidarė mažiau maisto atliekų, o tai reiškia, kad mažiau CO2. Akivaizdu, kad visoms
pusėms naudinga tokia situacija. Sekančiais metais kampanija buvo pakartota du kartus. Taip pat ši
reklama buvo papildyta netinkamų formų kamembero sūriu, dribsniais, ir eksportuota į Kanadą.

„Juokinga bulvė išrinkta „Mis bulvių košė 2014 “
„Nepavykusi citrina iš citrinos kūrėjo“
„Suvalgius šlykštų obuolį kasdien, nereikės lankytis pas gydytoją“

„Intermarche“ tikriausiai nebuvo pirmasis prekybos centrų tinklas pardavinėjęs keistos formos
obuolius, tačiau ši kampanija įkvėpė kitus prekiautojus imti pavyzdį, o „negražūs“ vaisiai ir daržovės
dabar yra prieinami daug plačiau visoje Europoje nei prieš septynerius metus. Jei tai galėtų tapti
tiesiog „normalu“, mums reikėtų auginti mažiau produktų ir tuo pačiu masiškai mažintume maisto
švaistymą!

Tikimės, kad ši negarbingų vaisių ir daržovių sėkmės istorija paskatins jus dar
atsakingiau galvoti apie maisto švaistymo problemą ir paskatins didesnius pokyčius! ■
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NATŪRALAUS VYNUOGYNO ISTORIJA

INTERVIU SU BEN

Kartais trumpas interviu gali virsti tikrai patrauklia istorija su daugybe įdomių faktų ir nuomonių,
suteikdamas galimybę sužinoti daugiau, nei galėtumėte tikėtis. Mūsų interviu su Ben yra vienas iš jų.
Šiuo metu yra derliaus sezonas, ir mes esame dėkingi, kad Ben rado šiek tiek laiko pasikalbėti apie savo
natūralų vynuogyną „Cascina Giron“.

Ben, ar galėtumėte prisistatyti mūsų skaitytojams?

Esu anglų rašytojas ir vyndarys, gaminantis natūralų vyną Pjemonte, šiaurės Italijoje. Tai garsus
vyno gamybos regionas, kuriame rasite puikių itališkų vynų, įskaitant „Barolo“ ir „Barbaresco“.
Esame laukinio slėnio pakraštyje, daugiausia skirtame auginti „Moscato“ vynuogėms, skirtoms
baltųjų *spumante* vynų gamybai. Asti *spumante* ne vieną dešimtmetį uždirbo vietiniams geras
pajamas, nors dabar šis vynas nusileidžia „Prosecco“ bumui. Vietinėse kavinėse ir baruose gali
išvysti užrašą „No Prosecco!“. Nors tai parašyta tik pusiau rimtai, tačiau užfiksuoja
svarbų itališko gyvenimo bruožą. Italija yra šalis turinti stiprų vietinės kultūros
lojalumą - campanilismo, arba vietinis pasididžiavimas ir tapatybė. Tai kartais vertinama
kaip neigiama savybė, tačiau ji taip pat yra dalis „Slow Food“ judėjimo, kuris prasidėjo čia,
Pjemonte, pasiryžus apsaugoti vietinius produktus ir virtuvę nuo besibraunančios industrializacijos
ir globalizacijos. Taigi aš tai vertinu kaip labai teigiamą jėgą.

Kaip pasukote nuo programinės įrangos dokumentacijos link vynuogyno Italijoje?

2000-ųjų pradžioje, kai buvau įpusėjęs savo vidutinio amžiaus krizę, su vaikais atostogavome
Prancūzijoje, Rusijoje, tarp laukinių, uolėtų, banguojančių kalvų, besidriekiančių nuo kalnų iki jūros,
apsupty. Atsidūrėme vyno mieste, pavadinimu Tautavelis. Pro kiekvieno namo atviras duris buvo
galima pamatyti  statines ir butelius bei vyno gamybos reikmenis. Atrodė, kad kiekviename name yra
maža vyninė, o vyndariai sėdi už durų ir skaito, šnekučiuojasi ir kviečia turistus paragauti savo vyno.
Viename kaimo gale stovėjo didelis šarnyrinis sunkvežimis ir girdėjosi butelių ošimas bei mašinų
švilpimas. Į miestą atvyko mobili išpilstymo linija. Buvau sužavėtas. Maniau, kad tai yra labiausiai
rokenroliškas dalykas, kokį esu matęs, ir tiesiog pagalvojau, kad noriu to gyvenimo. ►
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Žinoma, realybė pasirodė kiek kitokia. Tačiau buvau labai nepatenkintas miesto gyvenimu ir
šiuolaikiniu darbo modeliu, ir to norėjau. Grįžęs į JK įstojau į nepilnos darbo dienos vyndarystės
pagrindų studijas ir įkalbėjau savo tuometinį darbdavį, suteikti galimybę tai padaryti. Aš praėjau tik
pusantrų metų kursą, bet tai man tikrai davė reikalingus pagrindus. Visai netyčia atsidūrėme
Italijoje, visiškai ne Prancūzijoje, ir džiaugiuosi, kad taip atsitiko. Kartais turi priimti atsitiktinumus.
Per penkiolika metų, manau, kad po truputį apverčiau mūsų gyvenimą aukštyn kojomis. Šiuo metu
gyvenu daugiausia čia, mano žmona gyvena daugiausia Londone ir mes susitinkame tai viename
mieste, tai kitame arba kažkur tarp jų. Kai gaunu užsakymų, žiemos mėnesiais aš dirbu nepilną
darbo dieną. Man dar reikia nueiti ilgą kelią, kol vynuogynas neš pelną, ir žinoma, yra galimybė, kad
niekada toks nebus. Yra vyno prekybos anekdotas, kad geriausias būdas užsidirbti mažą turtą -
turėti didelį turtą ir nusipirkti vynuogyną: juk turėsi labai mažą turtą! Dabar mes turim daug
daugiau, nei su kuo pradėjome, tik ši troba ir šis pusiau apleistas vynuogynas.

Cascina Giron yra natūralus vynuogynas. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl pasirinkote
natūralų ūkininkavimą?

Natūralios vyno gamybos šūkis yra „nieko nepridėta, nieko neatimta“. Vieninteliai ingredientai
butelyje yra vynuogės ir saulė. Daugeliui vyno prekiautojų tai yra beprotiškas kraštutinumas. Bet
mane traukia kraštutinumai. Pirmasis mano išsilavinimas buvo filosofija, ir man „grynumas“ yra
tiesos forma, ir aš manau, kad kiekvienas, kuris domisi filosofija, yra tiesos ieškotojas. Noriu, kad
mano vynai būtų ištikimi šiai vietai, šiam dirvožemiui, laukiniam kalvos šlaitui, viskam, kas čia auga ir
gyvena, „gamtai“, kitaip tariant, mano darbui, kuris vyksta daugiau mažiau rankomis. „Tiesa“ man
turi moralinę dimensiją. Aš neturiu daugiau teisės į šią žemę nei fazanai ir kiškiai, šernas ir elniai,
dūzgės ir pelėdos ar bet kurie kiti dideli ir maži padarai, keliaujantys pro mano vynuogyną. Mes
gamtoje esame kartu. Kai užuodžiame naujojo vyno kvapus, laukines mieles ir skaniausią vynuogių
aromatą, kai sumerkiate rankas į fermentacijos sultis ir jaučiame, kad liečiame šilką ar grietinėlę, kai
užuodžiame žolelių aromatą ir laukinės gėlės bei medžiai, kurie veržiasi į vynuogyną - rozmarinai ir
mairūnai, mėtos ir rūgščios vyšnios - mūsų pagamintoje vyno taurėje, tuomet atrodo, kad niekas
kitas šioje žemėje neturi reikšmės. Tiesiog čia, dabar, ši ilga akimirka, kurią mes vadiname gyvenimu.
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Su kokiais iššūkiais susidūrėte kurdamas
natūralų vynuogyną?

Praktiškai „natūralus“ vynuogynas yra tiesiog
ekologinis, o problemos kyla tos pačios, su kuriomis
susiduria ekologinių vynuogių augintojai. Įrankių
dėžutėje ribotą kiekį įrankių, kai reikia atsispirti
miltligei ir kitoms vynuogynų ligoms. Pagal ekologines
taisykles vynuogyne leidžiama naudoti vario sulfatą ir
sierą, tačiau mažesnį kiekį nei neekologiniame ūkyje.
Dauguma ekologiškų vynuogių augintojų stengiasi
naudoti mažiau cheminių medžiagų nei leidžia
įstatymai, ypač vario. Pavyzdžiui, aš paprastai naudoju
maždaug dešimtadalį leistino kiekio. ►nuotrauka: Ben Morris



Turite dirbti ne dvigubai sunkiau, bet dešimt kartų sunkiau nei jūsų kaimynai, kurie ūkininkauja
naudodami chemikalus. Cheminis ūkininkavimas yra tingus ūkininkavimas. Tačiau šiomis dienomis,
kai vis labiau stengiuosi tvarkyti uždangą, kad į vynuogyną patektų daugiau oro ir šviesos, o
vynmedžiai ir vynuogės būtų sveiki, aš vis mažiau ir mažiau dirbu ant žemės. Aš sunkiai dirbu, kad
žemė po vynuogynais būtų laisva, bet žolė ir laukinės gėlės tarp eilių tampa vis labiau natūralios ir
laukinės.

Kai kurie natūralaus judėjimo kritikai taip pat pabrėžia, kad traktoriuose ir plastikinėse derliaus
dėžėse nėra nieko natūralaus, o stikliniuose buteliuose ir gabenimo konteineriuose nėra nieko
tvaraus. Jie teisūs. Taigi aš kariauju su plastiku ir bandau sumažinti jo naudojimą vynuogyne ir
vyninėje ir, jei įmanoma, to apskritai atsisakau. Tai nėra lengva, bet man tai svarbu. Aš taip pat
pradedu eksperimentuoti su elektriniais įrankiais, vietoj nuo seno naudojamų benzininių ir
dyzelinių. Vėlgi, tai nėra taip lengva, bet svarbu. Galiausiai noriu rasti būdų, kaip pakartotinai
naudoti butelius, nes pakartotinis naudojimas yra palankesnis planetai nei perdirbimas.~ 

Taigi, apibendrinant tai, ką paminėjote, kuo natūralus vynas skiriasi nuo įprasto
prekybos centre randamo vyno, ko turėčiau tikėtis gurkšnodama?

Terminas „natūralus vynas“ yra kilęs iš prancūziško termino *vin nature*, kuris iš tikrųjų reiškia
„paprastas“, „beskonis“, ,,pirminis pojūtis“. Vyno rašytojas Simonas Woolfas labai gerai apibūdina šį
vyną. Natūralus vynas yra "vynas be makiažo", sąžiningas vynas, kuris išreiškia ne tik jo pagaminimo
vietą, vynuogyną ir vyninę, bet ir savo pagaminimo metus. Būna liesų ir turtingų metų, ir jų
nereikėtų užmaskuoti, jis turėtų būti ten stiklinėje. Natūralus vynas gali būti lengvesnis ir aštresnis
nei saldintas vynas, galbūt šiek tiek keistas ir tikriausiai pataikantis į įvairesnių aromatų skalę ir
leidžiantis pajusti jo skonį jūsų gomuryje ir liežuvyje. Natūralus vynas yra linkęs nusitaikyti į skonių
kraštutinumus, nesėdėti patogiai skalės viduryje. Kai kurie natūralūs vynai iš tikrųjų yra gana
ekstremalūs, kai kurie yra įdomūs, kiti - linksmi. Ir man tai suteikia atradimo nuotykius.
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Kodėl tvarumas ir tvarus ūkininkavimas yra svarbūs
jums asmeniškai?

Nenoriu, kad mano vaikai ir jų vaikai paveldėtų planetą,
kurioje negalima gyventi. Atsakymas labai paprastas.
Dirbdamas žemę jūs tikrai matote klimato kaitos padarinius.
Sezonai maišosi, ekstremalūs oro reiškiniai, kurie anksčiau
būdavo kartą per dešimtmetį, dabar įvyksta kartą per metus;
ekstremalūs sniego krituliai, šalnos, sausros, potvyniai,
audros. Galima labai aiškiai matyti, kaip pramoninis
ūkininkavimas trikdo pusiausvyrą tarp gyvojo pasaulio, ir tai,
kiek jūs priklausote nuo jo - nuo mielių ir bakterijų,
gaminančių vyną, iki kirminų, vabalų ir keistų ropinėtojų,
kurie palaiko gyvybę dirvoje, bitės, kurios padeda užtikrinti,
kad vynuogės žydėtų tolygiai, o vapsvos ir paukščiai nuo
vynmedžių suvalgo „blogus“ vabzdžius, kurių nenorite and
vynuogių.  ► nuotrauka:   Ben Morris



NATŪRALI VYNUOGININKYSTĖ

Pasikalbėję su Ben pamanėme, kad būtų įdomu sužinoti dar
daugiau, todėl paprašėme jo atsakyti į dar vieną klausimą:

Kuo skiriasi „natūralus“ vynas nuo „ekologiško“
ar „biodinaminio“ vyno?

Tikriausiai visi esame susipažinę su ekologinio
ūkininkavimo idėjomis, bent jau žinome, kad šis
ūkininkavimas yra be pesticidų ir herbicidų bei be
cheminių trąšų. Iki 2012 m. ES reglamentuojančios
ekologinės taisyklės, susijusios su vynu, taikomos tik
vynuogėms, t.y. jos turi būti ekologinio ūkininkavimo
produktas. Nuo to laiko taisyklės buvo išplėstos
siekiant apriboti priedus, kurie patenka į vyną, ir
apriboti kai kurias vyndarystės praktikas.

Pavyzdžiui, pasterizavimas ir centrifūgavimas yra apribotas, bet nedraudžiamas, alkoholio kiekio
mažinimas ar koncentravimas yra draudžiamas, kai kurie ultrafiltravimo ir elektrodializės procesai
yra draudžiami. Taip pat yra dalykų, kurių negalima pridėti, pvz. tam tikrų rūgščių, karamelės, įvairių
glikozės ir gliukozės bei polimerų kompleksų, amonio druskų ir įvairių fermentų. Tai yra tokios
manipuliacijos ir priedai, kuriais yra gaminamas 4,99 svarų sterlingų kainos vynas, randamas
prekybos centre. Taip šiais ingridientais bandoma išvalyti vynus, kurie kitu atveju turėtų dūmų
skonio, kilę iš Kalifornijos ar Australijos po laukinių gaisrų arba kurie yra surūgę ar blogai
susifermentavę, arba kurie yra pagaminti iš per daug prinokusių ar per mažai prinokusių vynuogių,
kuomet alkoholio koncentracija yra per didelė arba per maža, arba tiesiog siekiant sumažinti
gedimo riziką butelyje, nes vynai visame pasaulyje transportuojami konteineriuose, ilgai laikomi
prieplaukose ar sunkvežimiuose, kurie kepa automagistralėse arba atšąla nešildomuose krovinių
skyriuose.

Tačiau yra daugybė priedų, kuriuos ekologinės taisyklės leidžia, pavyzdžiui,
sacharoze ir koncentruotomis vyno misomis saldinti aitrų vyną, o pieno, askorbo,
citrinos ar vyno rūgštimi - nugaravusį vynui. ►
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Klimato pokyčiai ir kaip juos suvaldyti yra aktuali problema, į kurią turime atkreipti dėmesį jau dabar.
Grįžimas prie tvaresnių gyvenimo modelių, kurie gerbia visus tuos gyvius, yra svarbi šio klausimo
dalis.

Kai neleidžiate laiko vynuogyne, kaip dar bandote gyventi darniai?

Plastikas yra didelis priešas. Žiūrėjau Hugh Fearnley-Whittingstall ir Anita Rani sukurtas programas
„Karas plastikui“ ir, kaip ir kiti, buvau šokiruotas matydamas plastiko daromą žalą kiekviename
planetos kampelyje. Tai atvėrė mano akis. Plastiko perdirbimas yra apgavystė ir sukčiavimas - didelis
melas, kurį sugalvojo plastiko gamintojai, siekdami nustumti atsakomybę už išmetamo plastiko
daromą žalą pavieniams vartotojams. Norėčiau visiškai uždaryti plastiko pramonę. Aš stengiuosi iš
savo gyvenimo išmesti plastiką. ■

nuotrauka: vynuogių mindymas 



Želatina, taninais ir ąžuolo drožlėmis paryškinti
suteikti platesnį skonį burnoje pramoniniu
būdu pagamintomis mielėmis vynui galima
suteikti stilių ir daugybė kitų dalykų, pradedant
dezaktyvuotomis mielėmis ir negyvais mielių
lukštais, baigiant kviečių ir žirnių baltymais, jau
nekalbant apie žuvis ir gyvūninės kilmės
produktus, naudojamus vynams skaidrinti.

Vienas reikšmingas ekologinių taisyklių
apribojimas yra sulfitų kiekis, kuris yra
mažesnis ekologiškų vynų nei neekologiškų
vynų atveju, maždaug 15–33%, atsižvelgiant į
vyno rūšį.

Biodinamika kyla iš George'o Steinerio, „Steinerio
mokyklų“ vaikino, mokymų ir remiasi organika,
reikalaujančia sąmoningai holistiškesnio požiūrio.
Biodinamika kyla iš George'o Steinerio, „Steinerio mokyklų“ vaikino, mokymų ir remiasi organika,
reikalaujančia sąmoningai holistiškesnio požiūrio. Vynuogyne vyksta specialios  procedūros,
kylančios iš augalų, taip pat garsusis „palaidotas karvės ragas”, o vyno gamykloje taisyklės yra
griežtesnės nei organinės ir draudžia kai kuriuos priedus, pvz., mieles ar rūgštis, ir kai kurias
manipuliacijas, pavyzdžiui, centrifūgavimą ir sterilų filtravimą. Man šitame procese yra šiek tiek
magijos, ir aš esu šiek tiek anarchistas, todėl tikrai nesiekiu būti kažkieno pasekėjas. Tačiau kai kurie
garsiausi vynuogynai pavyzdžiui, Romanée-Conti Burgundijoje - yra perėmę biodimaniką, nes atrodo,
kad tai veikia.

Kaip ir ekologiški vynai, biodinaminiai vynai turi būti sertifikuoti tikrinančios agentūros.
Todėl abiem atvejais yra aiški teisinė galia, patvirtinanti teiginius ant butelio etiketės.

Natūralus vynas yra prieštaringesnis. Daugelis vyno prekybos atstovų prieštarauja apibūdinimui
„natūralus“, pirmiausia dėl to, kad jis neturi teisinės prasmės ar sertifikato, ir, antra, dėl to, kad teigia,
jog kiti vynai yra ,,ne” natūralūs. Ši nuomonė atsispindi ES taisyklėse, kurios juda link draudimo
etiketėse vartoti terminą „natūralus vynas“. Bet man šie prieštaravimai neituri prasmės. Natūralus
vynas - tai tam tikras judėjimas, kilęs iš kelių vyndarių Prancūzijoje ir išjudinęs vyndarius visame
pasaulyje. Niekada nebus oficialaus apibrėžimo, ką reiškia „natūralus“, nes visų pirma tai yra
judėjimas asmenų, linkusių būti to, ką jūs galite pavadinti Groucho Marksistiniu įtikinėjimu, kaip pvz.:
„Aš atsisakau prisijungti prie bet kurio klubo, kuriame užimčiau nario poziciją“. Tačiau yra ir bus daug
natūralaus vyno manifestų. Man tai radikalus klausimas apie tai, ką darome kaip vyndariai,
koks yra mūsų santykis su gamta, koks yra santykis su vieta ir gaminamais produktais,
koks yra mūsų santykis su skoniu ir rinka kokio skonio turėtų būti vynas , kiek turėtų būti
įkainoti mūsų vynai, kad jie būtų prieinami, visi šie klausimai ir dar daugiau kitų. Todėl
manau, kad šis klausimas patraukė daugelio žmonių vaizduotę: kai kurie įtakingi vyno rašytojai,
pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje Patrickas Matthewsas, kurio knygos „Laukinė krūva“ ir „Tikrasis
vynas“ pirmosios mane nukreipė į šias idėjas, tuomet Italijoje - Giovanni Bieti, parašęs vadovus ►
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nuotrauka: natūralus vynas moliniame inde



„Natūralus Italijos vynas“; ir virėjai bei restoranai, tokie kaip Alice Feiring iš JAV; someljė Isabelle
Legeron, organizuojanti „Žalio vyno“ muges; Jonathano Nossiterio filmai „Mondovino“ ir „Natūralus
pasipriešinimas“ yra gera įžanga.

Yra du naudingi atskaitos taškai, padedantys suprasti, kas yra šis natūralus judėjimas.
Vienas iš jų yra vyno prekybininko ir chemiko Juleso Chauveto darbas, kuris išpopuliarino idėją, kad
jūs galite gaminti vyną nepridėdami sulfitų. Kitas yra atradimas tradicinės gruzinų praktikos gaminti
vyną iš molio „quevri“ ir „apelsinų vyno“ kaip kategorijos atsiradimas. Jie susivienija natūraliame
vyno pasaulyje norėdami gaminti vyną be jokių priedų ir minimaliai įsikišdami bei
eksperimentuodami su neutraliais indais, tarkim cementiniais ar moliniais, kurie leidžia vynui
vystytis, nekeičiant jo išraiškos, kaip tai daro mediena. Bet tai yra tik atskaitos taškai, tai tikrai nėra
taisyklės. Pavyzdžiui, aš gaminu savo vynus plieno arba stikliniuose induose, nors pastaruoju metu
pradedu eksperimentuoti su molio indais. Aš niekaip jų netobulinu ir nefiltruoju, į savo vynuoges ar
vynus jokiame etape nededu sulfitų, ir išpilstau į butelius nepridėdamas sulfitų, nors sulfitus
naudojų kaip antibakterines priemones valydamas įrangą. Vis tik daugelis natūralių vyndarių
naudoja daugiau sulfitų nei aš, be to, daugelis jų vynus filtruoja arba tobulina, kad ir labai lengvai
filtruojant.

Taigi „natūralus“ iš tikrųjų yra tik laisvų praktikų rinkinys, kurį skatina pavieniai
vyndariai. Vienintelis dalykas, dėl kurio galite būti užtikrinti, kai perkate vyną,
pagamintą vyndario, kuris priklauso „natūraliajai“ stovyklai, yra tai, kad vynuogyne
dirbama pagal ekologinius ar biodinaminius standartus, nesvarbu, ar jis sertifikuotas, ar
ne, bei kad vyndarys turi fanatišką atsidavimą gaminti vyną kuo gryniau. ■
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Jei keliaujant po Italiją būsit netoli Turino, kviečiame apsilankyti Ben vynuogyne „Cascina
Giron“. Galite apsistoti jo „AirBnb“, ragauti vyną, ramiai praleiskite laiką rašant, ilsėtis ir
mėgautis gamta. Gal net sužinoti apie vyndarystę. https://cascinagiron.it/

Galima sakyti, kad idealiai subalansuotas vynas sukuria simfoniją burnoje.
Isako S. Pretoriaus darbas



MES REKOMENDUOJAME

Negyvenama Žemė: ateities istorija
rekomenduoja Rima

Vieno šiaudo revoliucija 
rekomenduoja John 

Jei atvirai, nesu sodininkas ar
ūkininkas, man pavyko vienais metais
užauginti kelis čili pipirus ir česnakų,ir
tai viskas. Keistoka, kad aš
rekomenduoju knygą apie 

David Wallace-Wells knyga.Klimato pokyčiai vyksta
greičiau nei mes manome. Bent jau Europa
pripažįsta, kad tai vyksta, vis tik vienas iš Šiaurės
Amerikos lyderių tai dar neigia. Tirpstantys
poliariniai ledynai ir kylantis jūros lygis yra tik keli
aiškiausiai matomi pokyčiai, kurie patvirtina
blogiausią scenarijų. Gali būti, kad pasiekėme
momentą, kai nebegalime sustabdyti spartaus
klimato pokyčio, sukeliančio didesnių ir rimtesnių
problemų.

Žmogaus veikla, sukėlusi didžiulį pokytį gamtoje,
nesikeičia. Galbūt planeta su mumis pradeda karą,
nes mes elgėmės neišmanėliškai ir savanaudiškai
naikindami natūralias ekosistemas. Turime pradėti
didžiulius esminius pokyčius, turime pradėti
kovoti, kad įrodytume planetai, kad mes keičiamės
ir nenorime negyvenamos Žemės
scenarijaus. Galbūt mes taip kovosime
šimtmečius, kol žmoniją sunaikins stipresnė jėga.,
tTurime atrasti kelius, kaip pataisyti padarytas
skriaudas gamtai keisti kiekvieną savo gyvenimo
būdo aspektą, bandyti išgyventi. Gero skaitymo!

ūkininkavimą. Svarbu paminėti, kad tai nėra tiesiog
sena knyga apie ūkininkavimą, tai yra esminis
raštas, kuris turėjo didelę įtaką ekologiniam
ūkininkavimui, natūralaus maisto ir gyvenimo būdo
judėjimui visame pasaulyje. Ši knyga buvo parašyta
1975 m.

Masanobu Fukuoka buvo japonų ūkininkas ir
filosofas, turėjęs aiškų ir paprastą požiūrį, kuris yra
šios knygos pagrindas. Anot Fukuoka „žmonės
sujaukia gamtą“. Visos mūsų šiuolaikinės
ūkininkavimo praktikos, įskaitant ir tas, kurios
vertinamos kaip geroji patirtis, iš tikrųjų reikalingos
tik todėl, kad mes sugadinome natūralų procesą,
kurio dėka gamta klesti savaime.

„Vieno šiaudo revoliucija“ nėra knyga tik apie
ūkininkavimo metodus, ji taip pat apibūdina
Fukuokos gyvenimo kelią ir filosofiją. Knyga buvo
išversta daugelį kalbų, perskaityta milijonų žmonių.
Svarbiausia, kad šiandien knygos žinutė išlieka tokia
pat aktuali, kokia ir buvo tada, kai jis buvo parašytas
prieš 45 metus.

AR NORĖTUM TAPTI PROJEKTO DALIMI?

Norime tobulėti ir augti kartu su savo skaitytojais. Jei turi pasiūlymų, idėjų ar parašei straipsnį tvarumo tema, kuriuo

norėtum pasidalinti mūsų naujienlaikraštyje, susisiek su mumis! Tai yra NEMOKAMAS informacinis leidinys, kurį 

 kiekvienas gali skaityti internete, atsisiųsti ar užsiprenumeruoti. Taip pat yra galimybė  dalintis socialinėje

žiniasklaidoje. Mus galite pasiekti elektroniniu paštu hello@platformaeko.com.

KAIP PRISIDĖTI?

TARIAME AČIŪ:

Kaip ir kiekvieną kartą kiekvienam iš jūsų, kuris skaito „Tvarumo link“ naujienlaikraštį internete arba jį užsiprenumeravo.

Laurai už tai, kad yra lietuvių kalbos guru! Benui už patarimus ir pokalbį.

Yra knygų, leidžiančių patikėti, kad
klimato kaita vyksta, bet teigiančių,
kad mums iš tikrųjų nereikia per
daug jaudintis., Ir tuomet yra ši
gąsdinanti 2019 metais išleista.


