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Šī gada 30. jūnijā un 1. jūlijā jau piekto gadu pēc kārtas Latvijas Augļkopju asociācija aicina
visus zemeņu audzētājus un ēdājus uz tradicionālo Zemeņu festivālu, kas kā ierasts notiks pie
tirdzniecības centra „Spice”. Šogad visiem festivāla dalībniekiem tiks piedāvāta vēl nebijusi
iespēja kopīgiem spēkiem izaudzēt pasaulē lielāko zemeni, kā arī izspēlēt Latvijā lielāko vides
spēli „Augļu un ogu labirints”.

Divu dienu garumā festivāla apmeklētāji varēs gan degustēt, gan iepazīties ar dažādām
zemeņu šķirnēm no Latvijas zemeņu audzētājiem. Būs padomāts par dažādām aktivitātēm gan
lieliem, gan maziem festivāla apmeklētājiem – būs iespēja piedalīties lielajā zemeņu stafetē,
viktorīnā, neizpaliks arī zemeņu ātrēšanas un precīzākā svērēja konkurss, kā arī abas dienas
bērniem būs iespēja darboties radošajās darbnīcās.

Festivāla apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs grupas "Lustīgais Blūmīzers",
"Ēnas", "A-Eiropa", kā arī dziedātājs Andris Kivičs.

Kā šī gada festivāla īpašās aktivitātes būs jau minētā pasaulē lielākās zemenes audzēšana,
kura notiks abu dienu garumā, un tajā savu roku pielikt varēs katrs festivāla dalībnieks.
Savukārt 7 x 7 metrus lielā vides spēle „Augļu un ogu labirints” būs aizraujošs pārbaudījums
gan lieliem, gan maziem festivāla dalībniekiem.

Pirmās vasaras ogas zemenes ir ne tikai garšīgas, bet arī ļoti veselīgas. Zemenēs esošais
vitamīnu komplekss – A, C un E vitamīni aizsargā redzi un stiprina imunitāti. 100 grami zemeņu
satur 100% no nepieciešamās C vitamīna dienas devas, tādēļ zemenes ir ieteicams ēst
ikvienam, kuram rūp sava veselība. Turklāt zemenēm ir arī ļoti zema uzturvērtība, un tās sastāv
no 90 procentiem ūdens.
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Ja neesat vēl izlēmuši kā pavadīt pēdējo jūnija un pirmo jūlija dienu - šī gada veselīgākais
festivāls būs īstā vieta!

Latvijas Augļkopju asociācija
Pasākums, kas finansēts ar Eiropas Savienības un LR Zemkopības ministrijas atbalstu.
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