
 
 
 

Ar buvote Putpelių ūkyje? O mes buvome! 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vaikų dienos centrai, vykdydami projektą „Valgyk 

protingai”, kurį finansuoja VšĮ „Humana People to People Baltic“, rugpjūčio 21 d. nuvyko į 

Vievininkuose įsikūrusį Daivos Urbonavičiūtės „Putpelių ūkį“ susipažinti su putpelių auginimo procesu.  

Atvykusius į „Putpelių ūkį“ vaikus su šypsena pasitiko pati šeimininkė ir supažindinusi su putpelių 

lankymo taisyklėmis, pakvietė užeiti į vidų. Šeimininkė akcentavo, jog šiame ūkyje yra nuolatos 

kontroliuojama tvarka, švara, paukščių sveikata ir jų gerovė, todėl ir lankytojai turi laikytis tam tikros 

tvarkos bei turėti specialią aprangą. Taigi visi vaikai ir suaugusieji smagiai rengėsi specialiais chalatais, 

kepuraitėmis, avėsi vienkartiniais batais. 

Daivos Urbonavičiūtės „Putpelių ūkis“ – tai jau tris kartas vienijantis šeimos ūkis. Savininkė pasakojo, 

kad putpeles augina jau 21 metus ir siūlo produktus su visos šeimos šiluma ir meile. Savininkė pasakojo 

apie visus putpelių auginimo etapus – nuo kiaušinio išperėjimo, putpeliuko išsiritimo, augimo ir 

kiaušinukų dėjimo bei surinkimo, – aprodė vaikams visas ūkio patalpas ir papasakojo jų paskirtį. Vaikai 

galėjo akies krašteliu žvilgtelėti į peryklos inkubatorių, mažus išsiritusius ir jau ūgtelėjusius 

putpeliukus, o prieš einant į pagrindines putpelių gyvenamas patalpas, šeimininkė paprašė nešūkauti ir 

netriukšmauti, kadangi putpeliukai yra baikštūs ir labai jautrūs. Toliau vaikai turėjo labai smagų 

užsiėmimą, patys stebėjo kiaušinių surinkimo procesą, gaudė besiridenančius kiaušinukus, rinko juos ir 

pakavo į specialias pakuotes. Tačiau viskas tuo dar nesibaigė, vaikų laukė pati smagiausia dalis, tai žalių 

kiaušinukų gėrimas ir valgymas su lukštu. Dauguma vaikų tai darė pirmą kartą. Kol vaikai smagiai ir 

pradžioje besiraukydami gėrė ir kramtė kiaušinius, savininkė Daiva pasakojo apie jų naudą sveikatai, 

esantį  saulės vitaminą D, kalcį ir kitas savybes. Šeimininkė kiekvienam vaikui padovanojo po pakuotę 

kiaušinukų ir jų gaminimo receptą. Įsigiję dar kiaušinukų visi vaikai patraukė link savo vaikų dienos 

centro namų virti, gaminti, degustuoti! Nuoširdžiai dėkojame Daivai Urbonavičiūtei už šiltą, įdomią ir 

skanią edukaciją „Putpelių ūkyje“ ir siūlome visiems paskanauti šio puikaus ūkio produkcijos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 


