
 

 Kaišiadorių rajone - pirmoji sertifikuotų maisto produktų gamintoja 

 
   Lapkričio 12 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje dirbo kompetentinga ekspertų 
komisija, kurią sudarė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus 
vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo ir 
mokymo skyriaus vedėja Regina Voverytė-Šimkienė, vyriausiasis specialistas Pranciškus Maigys, 
Lietuvos liaudies kultūros centro regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė 
ir kiti ekspertai, kurie sertifikavo žaslietės Veronikos Kertenienės sūrius kaip tautinio paveldo 
produktus. V. Kertenienė - jau aštuoniolikta sertifikuotų tautinio paveldo produktų gamintoja 
Kaišiadorių rajone ir pirmoji sertifikuota žaslietė bei sertifikuotų maisto produktų gamintoja. (2 
UAB ,,Gudobelė“ duonos gaminiai yra sertifikuoti tautinio paveldo produktai). V. Kertenienės 
sertifikuoti „Senobinis“ ir šviežio pieno sūriai. „Senobinis“ sūrio receptas išsaugotas dar iš mamos. 
Komisija labai gyrė abiejų sūrių skonį. 

   Veronika iš mažens mėgo gaminti maistą. Ji 
pasakoja, kad į atmintį labai įstrigo sūrspaudis – 
toks su didžiuliu mediniu sraigtu, kokio niekur 
kitur nematė. Tai buvo Tėvelio sumeistravotas 
įrenginys. O mamos sūrmaišiai buvo pasiūti iš 
labai plonos drobės. Mama, Adelė 
Jankauskienė, 1926 m. gimusi Papartėlių kaime 
Kaišiadorių rajone, būdama 17 metų neteko 
tėvelio, todėl teko daug ir sunkiai dirbti. Vėliau 
užaugino 10 vaikų. Sunku įsivaizduoti darbą, 
kurio ji nemokėjo: kepė duoną, skaniausiais 
kepiniais nukraudavo šventinius stalus, pilną 
rūsį prikraudavo įvairiausių atsargų žiemai. Be 
to, ji verpė, audė, siuvo visai šeimai, vėlė 
veltinius. Todėl ir Veronikai labai norisi 
išlaikyti paveldėtas šeimos maisto ruošimo 
tradicijas. Ji mėgsta eksperimentuoti, todėl 
sūrius daro labai įvairius, priklausomai nuo 
noro ir nuotaikos. Galima sakyti, kad sūrį 
padaryti labai paprasta, bet tam reikia gero 
pieno, todėl Veronikai teko įsigyti karvę, nes 
„krautuvinis“ pienas netinka. Labai daug 
niuansų, nuo kurių priklauso sūrių skonis ir 

išvaizda. Reikia tinkamų indų pienui laikyti ir virti, tinkamo sūrmaišio ir kt. 

   Šiuo metu Veronika Kertenienė dosniai sūriais vaišina Žaslių seniūnijos svečius ir bendruomenės 
žmones vietinių švenčių metu. Nuoširdžiausiai sveikiname Veroniką Kertenienę, kurios tautinio 
paveldo produktai yra sertifikuoti, ir tikimės, kad jos pavyzdžiu paseks ir daugiau Žaslių 
šeimininkių, amatininkų, kitų gabių, nagingų žmonių. 
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