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Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne

“Gaļas pārstrādes uzņēmuma Nākotne” zīmols pazīstams vairāk kā
piecpadsmit gadus. Latvijas gaļas tirgū uzņēmums ienāca ar pilna cikla gaļas
pārstrādi. Uzņēmumam ir sava lieljaudas kautuve, kurā ik dienas tiek iegūta
svaiga un kvalitatīva izejviela uzņēmuma gaļas sadales un pārstrādes cehiem.
Uzņēmums iepērk Latvijā audzētus lopus no lielajiem audzētājiem, kas var
nodrošināt regulārus apjomus, gaļas kvalitāti un konkurētspējīgu cenu,
salīdzinot ar Eiropā piedāvāto.
Uzņēmumā strādā 250 darbinieki. Uzņēmuma produkciju tirgo vairāk kā
4000 veikalos un ēdināšanas firmās visā Latvijā. Produkcija tiek eksportēta
uz ES valstīm. 2017. gada apgrozījums – 19 milj. EUR.
Uzņēmumā tiek ražoti vairāk kā 160 gaļas produktu veidi. Pircēju vidū īpašu
popularitāti iemantojuši mājas kūpinājumi. To ražošanas tehnoloģijā tiek
pielietotas latviešu tradicionālās paaudžu paaudzēs saglabātās receptes.
Ar šo kūpinājumu īpašo aromātu un garšu uzņēmums ir ieguvis pastāvīgu
pircēju loku.
Ēdināšanas firmas, skolas un bērnudārzi, kā arī kafejnīcas un restorāni ir
iecienījuši uzņēmuma svaigo, atdzesēto cūkas un liellopu gaļu. Uzņēmuma
kautuvē iegūtā gaļa ir augstvērtīga un kvalitatīva izejviela gaļas produktu un
izstrādājumu ražošanai.
Uzņēmuma speciālisti regulāri strādā pie jaunu produktu ieviešanas un
kvalitātes nodrošināšanas.
Uzņēmumā produkti tiek gatavoti no vissvaigākās gaļas, ar īpašu attieksmi
pret to kvalitāti un domājot par mūsu uzticīgajiem pircējiem.
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Mājas kūpinājumi
Piknikam, ātrām uzkodām, aukstajam galdam piedāvājam gardus Mājas
kūpinājumus. Tiem piemīt lieliskas smaržas un garšas īpašības, izteikts dūmu un
garšvielu aromāts. Mājas kūpinājumi gatavi lietošanai bez turpmākas apstrādes.

Mājas desa | 500

TOP

Senču dūmdesa termovak. | 512

produkts

Mājas desa fas. | 5002
Mājas desa fas. 340g | 5001

Karbonāde “Nākotne” | 566

TOP

produkts

Karbonāde “Nākotne” fas. | 5661
Karbonāde “Nākotne” termovak. | 9566

Gaļa kūpināta “Pilsētnieku našķis” fas. | 576

Cūkgaļas šķiņķis Saimniekam | 563

Cūkgaļas šķiņķis Saimniekam fas. | 5631
Cūkgaļas šķiņķis Saimniekam termovak. | 9563

Azaida gaļa | 568

TOP

produkts

Azaida gaļa fas. | 5681
Azaida gaļa termovak. | 9568
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TOP

produkts

Krūtiņa mājas gaumē | 561

Pavēdere mājas gaumē | 555

Krūtiņa mājas gaumē fas. | 5611

Pavēdere mājas gaumē fas. | 5551
Pavēdere mājas gaumē termovak. | 9555

Senču gaļa | 562
Senču gaļa fas. | 5621
Senču gaļa termovak. | 9562

Speķis kūpināts mājas gaumē | 407
Speķis kūpināts mājas gaumē fas. | 4071

Vaidziņš mājas gaumē | 556
Vaidziņš mājas gaumē fas. | 5561
Vaidziņš mājas gaumē termovak. | 9556
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Kūpinājumi
Gardai maltītei ikdienā un svētkos piedāvājam dažādus kūpinājumus –
vienmērīgi nokūpinātus, izmantojot aromātiskas garšvielas. Kūpinājumi labi
noderēs gaļas zupu, dažādu sautējumu, sacepumu un biezputru pagatavošanai.
Patiesi lieliska maltīte! Ātri un garšīgi.

“Jubilāra” karbonāde | 410

TOP

produkts

Cūkgaļas šķiņķis kūpināts | 427

“Jubilāra” karbonāde fas. | 4101
“Jubilāra” karbonāde termovak. | 9410

Cūkgaļas šķiņķis kūpināts fas. | 4271
Cūkgaļas šķiņķis kūpināts termovak. | 9427

Zemnieku gaļa kūpināta | 418

Krūtiņa ar ribu kūpināta | 402

Zemnieku gaļa kūpināta fas. | 4181
Zemnieku gaļa kūpināta termovak. | 9418
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2013

Krūtiņa bez ribas kūpināta | 440

Cūkgaļa kūpināta | 447

Krūtiņa bez ribas kūpināta fas. | 4401
Krūtiņa bez ribas kūpināta termovak. | 9440

Cūkgaļa kūpināta fas. | 4471
Sagriezta cūkgaļa kūpināta 60/40 | 9447

Kūpināts bekons | 426

Pīrāgu gaļa | 428

JAUNUMS!

Pīrāgu gaļa fas. | 4281
Pīrāgu gaļa termovak. | 9428

Kūpināts bekons fas. | 4261
Kūpināts bekons 300g | 4267

Kūpināti kauliņi | 443
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Vistas kūpinājumi
Vistas gaļas kūpinājumi – vienmērīgi nokūpināti, maigi, sulīgi, gardi un aromātiski!
Nogaršojiet mūsu delikatesi – Premium vistas girosu. Izcils kārums baudīšanai
mājās un neaizvietojams gardums viesībās. Viegli sagriežams, jo ir bez kaula,
ātri servējams. Pievienojiet kūpinātas vistas gabaliņus dažādiem salātiem,
sautējumiem, sacepumiem, iegūstiet pikantāku garšu.

Giross vistas, kūpināts | 408

TOP

produkts

2016

Vistu pusspārniņi | 406

Giross vistas, kūpināts 220g | 4082

Vistu pusspārniņi 250g | 4062

Vistu pusspārniņi “Pikantie” | 417

Vistas gaļas rulete | 414

Vistu pusspārniņi “Pikantie” 250g | 4172

Vistu šķiņķīši, kūpināti | 405
Vistu šķiņķīši, kūpināti 340g | 4053
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Vistu stilbi, kūpināti fas. | 4091

Pusžāvētas desas
Lieliska maltīte izbraukumam zaļumos. Brīnišķīgas un neatkārtojamas
garšas un smaržas īpašības, izteikts dūmu, garšvielu un ķiploku aromāts.
Pusžāvētas desas pagatavotas no augstvērtīgas liellopu gaļas, liesas cūkgaļas
un speķa gabaliņiem, dabīgām garšvielām.

Salami “Nākotne” 310g | 5105

Dāņu salami | 526

JAUNUMS!

TOP

produkts

Cūkgaļas salami 310g | 5145

Lauku pusžāvētā desa | 504
Lauku pusžāvētā desa fas. | 5041
Lauku pusžāvētā desa 300g | 5042

TOP

produkts

Pusžāvētā desa “Nākotne” 240g | 5252

Pusžāvētā desa “Krakovas Premium” 360g | 5112

Asins desa dūmotā | 315
Asins desa dūmotā 330g | 3152
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Vārītas desas
Vārītās desas izgatavotas no augstākā labuma gaļas ar izmeklētām garšvielu
piedevām. Lieliski papildinās jūsu ģimenes galdu. Labi garšos uz sviestmaizēm,
teicama piedeva salātiem. Gatavas lietošanai bez turpmākas apstrādes. Pieejama
lieliska garšu izvēle, gan ar sieru, gan ar speķa gabaliņiem, gan klasiskā garša.

Doktora desa poliamīda apv. (garā) | 701

Doktordesa ar sieru 300g | 7212

Doktora desa poliamīda apv. 330g | 7002

Doktordesa ar sieru 500g | 7211

JAUNUMS!

Doktordesa dabīgā apvalkā | 706

Doktordesa “Premium” 400g | 7242

JAUNUMS!

Doktordesa “Nākotne” | 725
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Doktordesa “Premium” dūmota termovak. | 727

Desa bērniem “Tīģerītis” 400g | 7232

Desa piena “Tostermaižu” | 709

Piena desa poliamīda apvalkā (garā) | 7113

Iecienītā tējas desa | 717

Piena desa poliamīda apvalkā 330g | 7112

Iecienītā tējas desa 500g | 7172

TOP

produkts

TOP

produkts

Sviestmaižu desa | 713
Sviestmaižu desa 350g | 7132
Sviestmaižu desa (garā) | 7133
Sviestmaižu desa 800g | 7130
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Cīsiņi un sardeles
Produktu līnija “Tīģerīši” ir garšīga, aromātiska un kvalitatīva sērija bērniem, kas
piesaista ar savu atraktīvo, košo, bērniem tīkamo dizainu. Džungļu motīvi, draiskulīgi
un priecīgi tīģerēni! Pievērsiet uzmanību – produktu sastāvā ir 70% gaļa. Viegli un
ātri pagatavojamie cīsiņi labi garšos gan vārīti, gan cepti pie kartupeļiem, kopā ar
dārzeņiem vai citām piedevām – griķiem, makaroniem, sautētiem kāpostiem.

Sardeles “Cūkgaļas” | 603

TOP

produkts

Sardeles “Premium” | 602

Sardeles “Cūkgaļas” 400g | 6033

Sardeles “Premium” 400g | 6022

“Ģimenes” sardeles | 605

Cīsiņi bērniem “Tīģerīši” | 620
Cīsiņi bērniem “Tīģerīši” 310g | 6202

Cīsiņi “Bērniem” | 601

Vīnes cīsiņi | 607

Cīsiņi “Bērniem” 280g | 6012

Vīnes cīsiņi 350g | 6072

Cīsiņi “Iecienītie” 300g | 6222
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JAUNUMS!

Cīsiņi “Pilsētas” | 619

TOP

produkts

Produkcija šķēlītēs
Kūpinātas gaļas šķēlītes lieliski papildinās un greznos svētku galdu,
iepriecinās gardēžus brokastīs un remdēs izsalkumu piknikā – uz sviestmaizēm.
Ērti un viegli uzglabājams produkts. Lai labi garšo!

TOP

TOP

produkts

“Jubilāra” karbonāde šķēlītēs 100g | 4106

produkts

Karbonāde “Nākotne” šķēlītēs 100g | 5666

TOP

produkts

Cūkgaļas šķiņķis šķēlītēs 100g | 4276

Cūkgaļas šķiņķis “Saimniekam” šķēlītēs 100g | 5636

JAUNUMS!

Zemnieku gaļa šķēlītēs 100g | 4186

Kūpināts bekons šķēlītēs 100g | 4266

Krūtiņa bez ribas šķēlītēs 100g | 4406

Salami “Nākotne” šķēlītēs 100g | 5106
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Kulinārijas izstrādājumi
Aromātiska un garda aknu pastēte lieliski iederēsies uz brokastu vai vakariņu
sviestmaizēm. Mājas un Liesais galerts – tradicionālā aukstā gaļa, katra ar sev
raksturīgo garšu, vārīta no kvalitatīvas liellopu gaļas un cūkgaļas, pievienojot
atbilstošas, pārbaudītas garšvielas, kas produktam piešķir pikantu garšu. Dabīgi
cūku tauki veiksmīgi izmantojami dažādu produktu cepšanai un apstrādāšanai.

Liellopu aknu pastēte 180g | 350

2012

TOP

produkts

Vistu aknu pastēte 180g | 351

2011

Cūku aknu pastēte 180g | 349

Aknu pastēte 200g | 324

Sveramā liellopu aknu pastēte | 325

Mājas galertiņš 400g | 327

Liesais galertiņš 400g | 341

Aknu desa “Brokastu” | 301
Aknu desa “Brokastu” (fas.) | 3011
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TOP

produkts

Cūkas mēle želejā 180g (stikla burciņā) | 3521

Cūkgaļa želejā 180g (stikla burciņā) | 3531

Liellopu gaļa želejā 180g (stikla burciņā) | 3561

BIO Liellopu gaļa sautēta 220g | 807

Sautēta liellopa gaļa 220g | 803

Sautēta medījuma gaļa 220g | 806

Sautēta cūkgaļa 220g | 804

Cūkgaļa aspikā 180g | 805

Kausēti cūku tauki 400g | 322

Kausēti cūku tauki sveramie | 3061
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Kulinārijas izstrādājumi
Augstākā labuma cūkgaļas rulete aukstajam galdam – gan pikantā, gan klasiskā.
Cepts bekons “Nākotne”, cepts šķiņķis “Nākotne” un cepts šķiņķis ar ķiplokiem, kas
tiek ražots bez pievienotām E vielām. Piedāvājam kvalitatīvus un daudzveidīgus
kulinārijas izstrādājumus. Bagātiniet savu ēdienkarti, pārsteidziet radus un draugus –
gan ikdienā, gan svētkos.

Cepts šķiņķis “Nākotne” | 212

Cepts šķiņķis “Nākotne” /kart.kaste/ | 2122

Cepts šķiņķis “Nākotne” (fas.) | 2121

Cepts šķiņķis ar ķiplokiem | 398

Cepts bekons “Nākotne” | 208

Cepts šķiņķis ar ķiplokiem (fas.) | 3981

Cepts bekons “Nākotne” (fas.) | 2081

TOP

produkts

Cūkas ribiņas BBQ mērcē 500g | 210
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TOP

produkts

Pikantā cūkgaļas rulete | 401

Pikantā liellopu gaļas rulete | 416

Pikantā cūkgaļas rulete (fas.) | 4011

Pikantā liellopu gaļas rulete (fas.) | 4161

Cūkgaļas rulete (sver.) | 5381

Cūkas šķiņķis formā | 716

Cūkgaļas rulete (fas.) | 538

Viltotais zaķis (fas.) | 3551
Viltotais zaķis 300g | 3552
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Cepamdesiņas
Kvalitatīvs produkts – neatkārtojams garšā un smaržā. Ēstgribu rosinošas desiņas,
kas izgatavotas no augstvērtīgas liellopu gaļas, liesas cūkgaļas un aromātiskām
garšvielām. Dārza svētkiem, piknikā pie dabas, pārgājienā, ceļojumā ar draugiem –
visur ņemiet līdzi! Plašais cepamdesiņu klāsts piedāvā iespēju izvēlēties sev
tīkamāko produktu kā arī viegli dažādot savu maltīti. Daudzveidīgs garšas klāsts,
dažādām gaumēm, pieejami produkti gan asu, gan maigu sajūtu cienītājiem.

Pusžāvētās desiņas “Premium” | 598

Mednieku desiņas | 506

Pusžāvētās desiņas ‘’Premium’’ 300g | 5983

Mednieku desiņas 270g | 5062

Alpu p/ž desiņas | 549
Alpu p/ž desiņas 290g | 5492

TOP

produkts

Ugunskura desiņas | 304
Ugunskura desiņas 400g | 3043

Bavārijas cepamdesiņas 310g | 5133
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Uzkodu desiņas 300g | 5232

Alus desiņas | 610

TOP

produkts

Alus desiņas 400g | 6103

Svētku cepamdesiņas | 515

Grildesiņas ar sieru | 522

Svētku cepamdesiņas 400g | 5153

Grildesiņas ar sieru 430g | 5222

JAUNUMS!

Kupāti | 303
Kupāti 370g | 3031
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Šašliks un cepamgaļa
Cepam un grilējam! Neatņemama vasaras sastāvdaļa – pikniks un grilēšana!
Maltītei brīvā dabā ļoti iecienīts ir tieši šašliks. Šašlika garšu būtiski ietekmē marināde.
Mūsu piedāvājumā vistas gaļas un cūkgaļas šašliks ne tikai tradicionālajā, bet arī
jogurta marinādē. Ļoti viegli un ātri pagatavojamas ir mūsu cepamgaļas gan
garšaugu, gan pikantās marinādēs. Lai izdevusies grilsezona!

TOP

produkts

Vistas gaļas šašliks jogurta marinādē 800g | 319

Vistas gaļas šašliks tradiconālais 800g | 320

Vistas gaļas šašliks jogurta marinādē 3kg | 317

Vistas gaļas šašliks tradicionālais 3kg | 318

TOP

TOP

produkts
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produkts

Kakla karbonādes šašliks jogurta marinādē 800g | 329

Cūkgaļas šašliks 800g spainītī | 314

Kakla karbonādes šašliks jogurta marinādē 3kg | 330
Kakla karbonādes šašliks jogurta marinādē 10kg | 336

Cūkgaļas šašliks 3kg spainītī | 328
Cūkgaļas šašliks 10kg | 323

JAUNUMS!

Cūkgaļa sinepju mērcē 500g | 211

Cūkas cauraudzītis garšaugu marinādē 500g | 334

Cūkas cauraudzītis pikantā marinādē 500g | 335

Kakla karbonāde garšaugu marinādē 500g | 331

Kakla karbonāde pikantā marinādē 500g | 332
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Svaiga gaļa
Palutiniet sevi, izbaudot veselīgu mājās gatavotu ēdienu! Nebūsiet vīlušies, izvēloties
mūsu piedāvātos svaigās gaļas produktus – augstvērtīgu liellopa un cūkas gaļu,
kas iegūta no Latvijā audzētām cūkām un liellopa. Karbonādes, kotletes, gaļas
zupas, mērces un buljoni – to visu varēsiet pagatavot aromātisku, gardu un veselīgu.
Svaiga gaļa gatava lietošanai tikai pēc termiskas apstrādes.
CŪKGAĻA

Sadalīta cūkgaļa svaiga atdzesēta A/L | 131

Kotlešu masa A/L (cūkgaļas) * 1kg | 131m
Cūkgaļas kotlešu masa A/L 500g | 1314

Kotlešu masa 2.šķira (cūkgaļas) * 1kg | 131c

Krūtiņa ar ribu cūku svaiga atdzesēta | 1-012

Cūkgaļas kotlešu masa A/L 500g | 1315
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Cūkas fileja svaiga atdzesēta | 101-s

Šķiņķis cūkas bez ādas svaigs atdzesēts | 102-s

Atdzesēta cūkas lāpstiņa svaiga | 151-s

Cūkas karbonāde svaiga atdzesēta | 103-s

Cūku stilbs ar kaulu (čingulis) svaigs | 113-s

Pavēdere cūkas svaiga atdzesēta | 108-s

Kakla karbonāde cūku svaiga atdzesēta | 104-s

Ribiņas cūku svaigas atdzesētas | 128-s

Speķis cūku svaigs ar ādu | 109-s

Zupas izlase cūkgaļas svaiga atdzesēta | 139-s

C/g Kauli buljona | 115-s

Zupas izlase cūkgaļas svaiga fas. | 139-v
Zupas izlase cūkgaļas svaiga atdzesēta (garā) fas. | 135-v
Zupas izlase cūkgaļas svaiga atdzesēta (garā) | 135-s

LIELLOPA GAĻA

Liellopu fileja svaiga atdzesēta | 117-s

Liellopu karbonāde svaiga atdzesēta | 116-s

Mīkstums-šķiņķis liellopu svaigs atdzesēts | 114-s

Liellopu gaļa sadalīta A/L | 134
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“Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne”, SIA
Ražotne: “Grīvas”, Nākotne, Glūdas pagasts,
Jelgavas novads, LV-3040
Pasūtījumus pieņem:
+371 63077208;
+371 63084687;
+371 63077175
Mobilais tālr.:
+371 29265845
Bezmaksas tālr.:
+371 80001151
Grāmatvedība:
+371 63084691
www.gpu.lv

Esam sociālajos tīklos:
facebook.com/gpunakotne/
instagram.com/gpunakotne/

