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LLU, Pārtikas 
tehnoloģijas  

fakultātes  Studiju 
un zinātnes centrs

� Pārtikas drošība un riski

� Jauni produkti no augu un
dzīvnieku valsts izcelsmes
izejvielām, to uzturvērtības
pētījumi

� Bioloģiski aktīvo vielu izpēte
pārtikas izejvielās un produktos

� Risinājumi pārtikas ražošanas
blakusproduktu izmantošanai
produktu ar augstu pievienoto
vērtību (nišas produkti) ieguvei

� Iepakojumu optimizācija
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LLU PTF 
PIEDĀVĀJUMS 

PĀRTIKAS 
RAŽOTĀJIEM

Piemērotu izejvielu atlase

Testēšana

Receptūru izstrāde

Tehnoloģiju izstrāde

• Ražošanas parametru precizēšana,
• Fizikālo, t.sk. struktūrmehānisko rādītāju analīze,
• Ķīmisko analīžu veikšana,
• Mikrobioloģisko rādītāju noteikšana,
• Sensoro rādītāju definēšana.

Inovatīvu produktu izstrāde

Piemērota iepakojuma atlase

• Mikrobioloģiskā drošība,
• Fizikālo parametru izmaiņas, u.c.

Optimālā uzglabāšanas laika noteikšana
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This image cannot currently be displayed.

Produktu izstrāde visos ķēdes posmos  no  «lauka līdz  galdam»

Izejvielu atlase un izpēte

Izejvielu iegūšana un audzēšana

Tehnikas izmantošana resursu 

apstrādei

Galaprodukts / Prece

Tirgus izpēte
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Produktu drošības, 
mikrostruktūras, arī 

bioloģiski aktīvo vielu 
testēšana

Kuņģa-zarnu trakta simulācijas iekārta produktu sagremošanas 
un veselīguma testēšanai
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SIA «Bee bite» bišu maizes 
pastilas jeb dabas radīta aptieka 

vienā kumosā

SIA «Zekants» cūku pupu 
kraukšķi «Pupuchi» jeb 

atpakaļ pie saknēm

Veselīgās zirņu uzkodas «Kripu»

SIA «KEEFA»
produkti enterālai ēdināšanai

SIA «Dabas dots» veselīgie dzērieni 
«Dzeramais»

SIA «RichBerry» ražo miltus un miltu 
maisījumus no ķirbju sēklām,

Sadarbībā ar uzņēmējiem tapušie produkti
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SIA "Nissi",vakuumā savā sulā 

tvaicēti dārzeņi

SIA "GardenSnack", ābolu un 

bumbieru čipši

SIA “MILZU!” ražo ekstrudētas

graudaugu pārslas

SIA “Lat Eko Food” Bio

dārzeņu biezeņi bērniem

SIA “Felici” uzturvielām bagāts musli

Sadarbībā ar uzņēmējiem tapušie produkti

«Letari», SIA

SIA «Ineses 

tortes",kartupeļu 

kūkas
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SIA “BioGraph” Augļu Kubi

SIA “Karameļu 

darbnīca” 

Biešu un  

burkānu sulas  

marmelādes

SIA «Ric Berry"

batoniņi «Dario»

SIA 

“Smalkais  

muslis”

''Wild
candy'' 
želejkonfek
tes

Sadarbībā ar uzņēmējiem tapušie produkti

SIA 

“Kronis” 

zupas un 

otrie ēdieni
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Līgumi :

• Zinātnieks/Pētnieks un uzņēmējs

• Zinātnieks/Pētnieks, uzņēmējs un 

inkubators

• Zinātnieks/Pētnieks un asociācijas

• Zinātnieks/Pētnieks un pašvaldības

Projekti

Kursi

Semināri

Patenti

Konsultācijas

Vaučeri

Sadarbības  formas
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E-pasts: sandra.muizniece@llu.lv

Tel: 29134693

Paldies par uzmanību un veiksmīgu sadarbību!


