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Artėja Šv.Kalėdos. Po jų prasidės Ožkos metai. Kaip ir 

kiekvienais metais daugelis iš mūsų, prieš Šv.Kalėdas jaudi-

namės, tikimės kažko nepaprasto, neįprasto, o sykiu ir bent 

sau pasižadame, kad kitais metais tikrai būsime geresni, jaut-

resni, atsisakysime kokių nors negerų įpročių. Peržengdami 

Naujųjų metų slenkstį, dažniausiai tikimės geresnių metų, kad 

ir kokie bebūtų tie, kurie jau lieka praeityje. Nepaisant am-

žiaus ir patirties, dažnas iš mūsų vis dėlto įsiklauso į pranašys-

tes, spėliojimus ar astrologų prognozes, kas gi lauks kitais me-

tais? 

Mūsų „Jaunųjų žurnalistų“ būrelis nusprendė, kad apie 

tai, koks ožkų charakteris ir ko galima tikėtis kitais metais, 

geriausia būtų išgirsti iš žmogaus, kuris puikiai pažįsta ožkas. 

Todėl nusprendėme apsilankyti Dalios Ėmužytės ožkų ūkyje 

Griciūnuose, netoli Maišiagalos. 

OŽKOS METAMS ARTĖJANT – PASIKALBĖJIMAI OŽ-
KŲ AKIVAIZDOJE 
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Jau beveik dvidešimt metų auginanti ir veisianti ožkas 

ponia Dalia mus pasitiko savo valdose, kur šiuo metu jai kas-

dien tenka pasirūpinti 480 ožkomis. Pavasarį, kai ožkos veda 

palikuonis, tvarte būna ir apie 700 ožkų. 

„Nors, baigusi biologijos studijas ir galėjusi mokytojau-

ti, buvau miesto vaikas, puikiai supratau, kuo galima užsiimti, 

turint mažo našumo žemę. Todėl pradėjau skaičiuoti, kokius 

gyvulius auginti labiausiai apsimokėtų. Iš pradžių galvojau 

apie avis, tačiau jų atsisakiau. O štai ožkos man pasirodė kaip 

tai, kas mano ūkyje tiktų auginti – jos pieno duoda kasdien, 

mėsos – taip pat ir dar – jų kailiukai visai neblogi. Tarp kitko 

ožkų oda labai vertinama, nes – itin plona ir švelni, ypač tin-

kanti pirštinaitėms gaminti arba išskirtiniams rūbams“, – apie 
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savo ūkį pasakojimą pradėjo buvusi diplomuota mokytoja 

D.Ėmužytė.  

Dabar ji garsėja visoje Lietuvoje ne tik vieninteliu Gri-

ciūnų ekologiniu ožkininkystės ūkiu, bet ir kaip ypatingai ska-

nių sūrių gamintoja. Sūriai ponios Dalios ūkyje galinami, ži-

noma, tik iš ožkų pieno. Tam ji pasistatė šiuolaikišką sūrinę. 

„Pirmuosius  sū-

rius gaminti mane iš-

mokė mama. Bet mo-

čiutė,  kaip  patyrusi 

sūrių  gamintoja,  gar-

sėjo  dar  prieškario 

Lietuvoje.  Tuo  metu 

fermentinių sūrių Lie-

tuvoje dar niekas ne-

gamino, o mano mo-

čiutei  mainais  už 

obuolius patikėjo vie-

nas  žydas  prekeivis. 

Kad sūriai  būtų ska-

nesni, močiutė iš Itali-

jos  atsisiųsdindavo 

žemės riešutų išspau-

dų,  kuriomis  šerdavo 

karves.  Savo  sūrius 

močiutė veždavo parduoti į Šiaulius. Už tai, kad pirmoji pui-

kiai gamino fermentinius sūrius, prezidentienė Sofija Smeto-

nienė ją buvo apdovanojusi garbės raštu“, – pasakojo apie sa-

vo šeimos patirtį ponia Dalia. 

Mums besidairant, kur gi ta jos ožkų banda, ūkininkė 

dar spėjo papasakoti, kad apskritai ne vienos skanaus sūrio 

receptas gimsta tiesiog iš bėdos. 
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„Pavyzdžiui, iškrito netyčia sūris į pelenus. Argi pran-

cūzas jį išmes? Žinoma, kad – ne. Dar daugiau pavoliojęs pe-

lenuose, gavo pelenų sūrį. Pelėsinių sūrių istorija – irgi pana-

ši. Supelijo sūris. Gaila išmesti. Paragavus paaiškėjo, kad sko-

nis – puikus, todėl ir buvo imta gaminti pelėsinius sūrius, ku-

rių šiuo metu visame pasaulyje yra daugybė rūšių. Vienas ma-

no sūris irgi gimė visai atsitiktinai. Dar neturėdama sūrių ce-

cho, virdavau juos namie ant „buržuikės“. Kol virė pienas, 

dariau ir kitus darbus. Todėl mano pienas prisvilo. Mama pa-

protino pasvilusio pieno sūrius pritrinti prieskoniais, česnakais 

ir išrūkyti. Turguje visus tuos sūrius nupirko kaip mat. Kai 

kitą kartą nuvažiavau į turgų, manęs visi klausinėjo, kodėl ne-

atvežiau rūkytų sūrių. Taip gimė mano sūris, kurį pirkėjai pra-

minė – „Vegetariškas lašinys“, – dalijosi patirtimi ponia Da-

lia, šiuo metu gaminanti net 56 sūrių rūšis ir kasmet vis atran-

danti arba sukurianti naujų receptų. 

Naujausias jos sūris – „Smirdžiukas“. Tai – pelėsinis 

sūris vynuogių lapuose. Kita naujovė – „Afganiškos kulipkos“ 

– rūgštaus pieno džiovinti rutuliukai, kuriuos galima čiulpt 

visą dieną. 

„Tokie sūrio rutuliukai ypač tinka storuliams, nes juose 

– labai daug maistingų medžiagų, todėl, sučiulpus vieną arba 

kelis, valgyti nesinori visą dieną“, – šmaikštavo ponia Dalia. 

Pakrypus kalbai apie jos augintines ir augintinius, ūki-

ninkė, paklausta, koks gi tas ožkų charakteris, pasiūlė pir-

miausia apsidairyti, kokie žmonės mus supa: „Ožkų bendruo-

menė – beveik identiška žmonių bendruomenei. Skirtumai tik 

tokie, kad žmonių gyvenimas labiau suvaržytas įvairių normų, 

papročių ar įsitikinimų, o ožkos turi būti laisvos. Juk jos kilę 

iš kalnų, todėl laisvė joms – tiesiog įgimta. Jei ožką pabandy-

tumėte pririšti, jai tai būtų tragedija“. 

Todėl, pasak ponios Dalios, kitais – Ožkos metais – ne-
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galima bus riboti žmonių laisvės, fantazijų, kūrybos. Kiti me-

tai bus palankūs visiems kūrėjams. 

Ožkoms būdingas ir bendruomeniškumas. Tai reiškia, 

kad ožkos po vieną gyventi nesugeba. Likę vienos, jos suserga 

depresija. 

„Žinant šį ožkų bruožą, reikėtų panašiai gyventi ir žmo-

nėms. Jei matome, kad žmogus vienišas arba draugų atstumtas 

vaikas neranda sau vie-

tos,  stenkitės  ištiesti 

jiems  pagalbos  ranką. 

Mums visiems bus tik 

geriau,  jei  mūsų ben-

druomenėje  pritaps  ir 

keistuoliai,  ir  kitaip 

mąstantys  ar  tiesiog 

laikantys save atsisky-

rėliais. Taip pat manau, 

kad  kiti  metai  turėtų 

būti poringi ir vaisingi, 

nes, kaip minėjau, ož-

kos po vieną negyve-

na“,  –  aiškino  ponia 

Dalia. 

Ji atkreipė dėmesį ir į 

dar vieną įdomų ožkų 

bendruomenės  bruožą 

– joje klesti matriarchatas. Bandai visada vadovauja ožka. 

Žiemą dėl valdžios visada grumiasi raguotos ožkos ir laimi 

stipriausios. Jei ta geriausia iš tikrųjų yra geriausia, tai ji ban-

dai gali vadovauti net ir dešimtmetį. Bus vade pripažinta besą-

lygiškai. 

„Todėl kiti metai turėtų būti itin geri moterims. Todėl 
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reikėtų moterims patikėti kuo daugiau valdžios postų. Iš to 

laimės visa bendruomenė. Be to, derėtų visuose kolektyvuose 

ir taip pat mokyklų klasėse vadovautis ožkų bandos princi-

pais, kuriose visi griežtai pasiskirstę savo pareigomis – ožiai, 

ožkos, vedlės, karės ir darbininkės. Jeigu iškyla koks pavojus, 

ožkos susiduria, o vedlė sprendžia, kaip reikėtų elgtis. Daž-

niausiai ožkos vadės apsupa bandą ir stengiasi saugiai ją pa-

rginti namo. Argi to nereikėtų pasimokyti ir mums“? – svarstė 

ponia Dalia. 

Jos pasvarstymai ir patarimai pagrįsti ilgamete patirtimi, 

auginant ožkas ir jas stebint. Tai, gal kitais metais vis dėlto 

derėtų į juos įsiklausyti? 


