Produktu
katalogs

OtankiMill
Par mums

Esam vieni no vadošajiem lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējiem
un līderis graudu pārvadājumos Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā.
Sertificēts daudznozaru uzņēmums
Galvenā uzņēmuma veiksmes atslēga ir pieredzējuši un zinoši
darbinieki, kas ar lielu rūpību un atbildības izjūtu atrod atbildes
pat uz vissarežģītākajiem jautājumiem.
Regulāri meklējam risinājumus arvien jaunām klientu prasībām,
sekojam līdzi tirgus tendencēm un kvalitātes rādītājiem, tādā
veidā attaisnojot uzņēmuma moto:
Pal īgs v i e nm ē r un v isur !

Vēsture

Otaņķu Dzirnavnieka stāsts aizsākās 1996. gadā, kad drosmīgu lēmumu
atjaunot nefunkcionējošas dzirnavas pieņēma Konstantīns Riepšs,
tagadējā uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ričarda Riepša tēvs.
Pielāgojoties tirgus attīstībai, uzņēmums sāka piedāvāt arvien
jaunus ar savu darbības sfēru saistītus pakalpojumus.
Tā no vienas automašīnas un dažu miltu kravu pārvadājumiem
kļūstot par daudznozaru uzņēmumu un speciālistu savā jomā,
kas darbībā ir ieviesis modernākos IT un tehniskos risinājumus, un
ik gadu turpina attīstīties.

Darbība

Esam precīzi, nodrošinām augstu kvalitāti, un spējam nodrošināt
lielu pasūtījumu izpildi īsā laika periodā.
Mūsu graudu pārstrādes un loģistikas procesi norit nepārtraukti kvalificētu un pieredzējušu jomas speciālistu vadībā.
Sadarbojoties ar selekcionāriem un vietējiem zemniekiem, tiek
izvēlēti un audzēti atbilstošākie produkti kvalitatīvas produkcijas
ražošanai un tirdzniecībai.
Piedāvājam dažāda veida un tilpuma fasēšanu un piegādi - pēc
klienta pieprasījuma.

Sertifikāti

2017. gadā iegūts Vides Kvalitātes BIO
sertifikāts , kas apliecina, ka mūsu uzņēmums atbilst visām prasībām un ir tiesīgs
ražot, pārstrādāt un fasēt, bioloģiskus
graudus un graudu blakus produktus
Procesos tiek maksimāli izslēgta saskare
ar sintētiski ražotiem minerālmēsliem,
pesticīdiem un ne bioloģiskiem graudiem
un graudu produktiem .

2013. gadā iegūts Kvalitātes pārvaldības
sistēmas sertifikāts ISO 9001, kas apliecina,
ka uzņēmumā ir noteikta kārtība, kā tiek
izpildītas klienta prasības, sākot ar pasūtījumu
pieņemšanu līdz tā izpildei.
Produktu uzglabāšana un pārdošana tiek
veikta pēc vispārpieņemtiem labās prakses
principiem.

Miežu produkti
Mieži uzskatāmi par īpaši augstvērtīgu produktu, jo tajos esošās
šķiedrvielas, atšķirībā no citiem graudaugiem, atrodas ne tikai
grauda apvalkā, bet arī kodolā.
Grūbās un putraimos, esošās šķiedrvielas, īpaši šķīstošās polisaharīds B – glikāns, veicina holesterīna satura samazināšanos asinīs, kas mazina risku saslimt ar sirds - asinsvadu
slimībām, tiek novērsta aptaukošanās.
Arī mūsu uzņēmuma ražošanas speciālisti, ņemot vērā
pieprasījumu pēc veselībai draudzīgiem un kvalitatīviem
pārtikas produktiem, ir pielāgojuši ražošanas procesus un
tehnoloģijas, veikuši pētnieciskos darbus un, sadarbojoties
ar selekcionāriem, ir izvēlējušies vispiemērotākās miežu
šķirnes, lai gala rezultātā Jums piedāvātu augstākās kvalitātes
grūbas.
Sadarbojoties ar tuvākās apkārtnes zemniekiem izvēlētās
miežu šķirnes tiek audzētas tikai Otaņķu Dzirnavnieka
ražošanas procesa nodrošināšanai, kas padara mūsu produkciju
unikālu.
Tieši pērļu grūbu ražošanas process ir ticis pilnveidots vairāku
gadu gaitā, lai ne tikai grūbu kvalitāte, bet arī forma un izskats
būtu atbilstošs jebkura pircēju prasībām, ko spējam nodrošināt
izmantojot tehnoloģiskus šķirošanas un attīrīšanas procesus.

Premium pērļu grūbas

Mini pērļu grūbas

Parastās pērļu grūbas
Miežu putraimi

Gatavošanas ilgums, min

Derīguma termiņš, mēn

Mini

16 -18

24

Premium

18 - 20

24

Regular

35 - 45

24

Putraimi

30 - 35

24

Rupjā maluma milti

Rudzu milti
rupja maluma

Kviešu milti
rupja maluma

Pateicoties elastīgajai ražošanas tehnoloģijai, klientiem ir īpaša iespēja samalt
graudus sev vēlamā kvalitātē un raupjumā. Ražošanas process tiek veikts atbilstoši
HACCAP un ISO 9001 prasībām.
Produkciju par teicamu atzinuši vairums Latvijas profesionālie maizes cepēji, kā
arī pārtikas uzņēmumu tehnologi.
Krišanas skaitlis

Pelnainība

Mitrums

Lipeklis

Kviešu

250 – 300 s

1.1 – 1.3

13 – 14

26 - 29

Rudzu

140 – 160 s

1.5 – 1.8

13 – 14

-

Veselībai

Kailgraudu auzas
Atzītas par vienu no veselīgākajiem produktiem pasaulē.
Satur maz glutena, daudz
minerālvielas, proteīnu, aminoskābes un, atšķirībā no
parastajām auzām, nav
termiski apstrādātas, tādēļ
diedzējamas.

Linsēklas
Nesatur glutenu, vērtīgs enerģijas
un šķiedrvielu avots, bagātīgas ar
Omega 3 taukskābēm – lielisks papildinājums jebkurai maltītei.

Kaņepju sēklas
Augstvērtīgs bez glutena produkts, kas satur neaizvietojamās
taukskābes, šķiedrvielas, aminoskābes un citas bioloģiski aktīvas
vielas. Ir dabisks un ģenētiski nemodificēts .

Produktu maisījumi
Pēc klienta pieprasījuma, gatavojam dažādu produktu maisījumus dažāda izmēra
un tilpuma iepakojumos, par galveno produktu izvēloties mūsu uzņēmumā
ražotās grūbas.

Premium pērļu grūbas 50 %
Tumšais bulgurs 30 %
Sarkanās lēcas 20 %
Pagatavošanas
ilgums visiem

18

min

Premium pērļu grūbas 50%
Tumšais bulgurs 30 %
Indijas lēcas 20 %

Premium pērļu grūbas 50 %
Tumšais bulgurs 30 %
Zaļās lēcas 20 %

Ķimenes

Garšaugi

To sastāvā esošās ēteriskās vielas, vitamīni
(B, E), minerālvielas un vērtīgās taukskābes
ir iemesls, kāpēc ķimene tiek pielietota ne
tikai pārtikā, bet arī medicīnā un skaistumkopšanā – plaši tiek audzēta arī Latvijā.

Dzeltenās sinepju sēklas
Lieliski sader ar aukstiem cepešiem, desām, grillētu steiku,
putnu gaļu, zivīm, un citiem garšaugiem. Pateicoties pikantai
un asai garšai, tieši dzeltenās sinepju sēklas tiek izmatotas
tradicionālās sinepju pastas pagatavošanā.

Dzeltenie zirņi
(šķelti, veseli)

Pākšaugi
Pākšaugi ir viens no svarīgākajiem
olbaltumvielu, neaizstājamo aminoskābju un minerālvielu avotiem.
Pākšaugos esošais lizīns veicina audu
atjaunošanos un organisma augšanu.
No uzturā lietojamiem pākšaugiem
par visvērtīgākajiem ir atzīti zirņi un
lauku pupas.

Lauku pupas

Graudaugi un putraimi

Griķu putraimi
Griķos ir vērtīgie B, PP, P vitamīni, kalcijs, fosfors, jods, dzelzs
un aminoskābes. Griķiem ir liela enerģētiskā vērtība, bet
maz ogļhidrātu (salīdzinot ar citiem putraimiem) un tiem
piemīt holesterīnu pazeminošas īpašības. Griķi nesatur glutenu,
ir hipoalerģiski.

Slīpēti rudzi
Viens no diētiski augstvērtīgākajiem
graudiem, kas satur lielu daudzumu
bioloģiski aktīvās vielas un antioksidantus. Tiek izmantots pilngraudu
maizes un rudzu pārslu pagatavošanā.

Spelta
Lielisks proteīna, šķiedrvielu B
grupas vitamīnu un minerālvielu
avots – satur magnēziju, fosforu
un niacīnu. Šķiedrvielām bagāts
graudaugu produkts ar zemu tauku
saturu. Arī izmantots destilēšanas
procesos.

Fasēšana
Loģistikas informācija
Iepakojums

Iepakojuma veids
Ārējais iepakojums

Paletes veids

Derīguma termiņš

Palēšu
ietinamā
plēve

EURO palete

1 - 2 gadi

10 g
Big-bag
Kartona kastītes

30 g
4 x100 g
0.5 kg

Polipropilēna
un papīra maisi
Dažāda veida
plastikāta maisiņi

1 kg
2 kg
5 kg
40 kg

Fasējam produkciju Jums vēlamajā tilpumā un iepakojumā, ar Jums
nepieciešamo marķējumu vai bez tā (Private Label). Veicam piegādi
uz jebkuru vietu pasaulē.

SIA „Otaņķu Dzirnavnieks”
„Dzirnavnieks”, Otaņķu pag.,
Nīcas nov., LV-3475, Latvija
export@otankimill.eu
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