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25.08.2006.
Inženierzinātņu doktora grāds Pārtikas zinātnē

kopš 2007.gada aprīļa
Vadošā pētniece LBTU, PTF

09/2017–09/2019
docente LLU, PTF

kopš 2019.gada septembra
Asociētā profesore LBTU, PTF

Studiju programmas Pārtikas produktu 
tehnoloģija direktore

Latvijas Biozinātņu un 
tehnoloģiju universitātes 
(iepriekš LLU)
Pārtikas tehnoloģijas fakultātē

kopš 1999 



24
Projekti, pēdējo 6 gadu laikā

7
Sadarbības projekti ar pārtikas ražotājiem

56
Prezentācijas konferencēs, pēdējo 6 gadu laikā

45
Publikācijas, pēdējo 6 gadu laikā



https://orcid.org/0000-0002-8295-9877



https://orcid.org/0000-0002-8295-9877



Jaunu produktu izstrāde

Kvalitātes izvērtējums

Patērētāju pētījumi

Produktu un izejvielu 
SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA



Produktu un izejvielu 
SENSORĀ NOVĒRTĒŠANA

DLG (Deutsche Landwirtschaftliche
Gesselshaft) eksperte graudi un to 
pārstrādes produkti

NMKL (Nordic Baltic committee on
food analysis) sensorās grupas 
eksperte



Sensorā novērtēšana



CI&DETS international project “Study of the knowledge and habits

regarding food fibres in different countries" (2014–2015)

CI&DETS international project “Psycho-social motivations associeated

with food choices and eating practices” (2016–2019)

9
publikācijas, 

kas 
indeksētas 

SCOPUS

Patērētāju pētījumi



Patērētāju pētījumi



Kvalitātes izvērtējums



Jaunu produktu izstrāde



2014.gada 8. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmija atzinusi par

nozīmīgāko Latvijas zinātnes sasniegumu 2013. gadā pētījumu

par bioloģiski aktīvajām vielām pārtikas produktos, to fasēšanai

un uzglabāšanai pielietojot jaunākās iepakojuma tehnoloģijas,

garantējot augstu kvalitāti un drošu realizācijas termiņu
(E.Straumīte, S.Muižniece-Brasava, L.Dukaļska)

2017.gada 14. februārī saņemts LZA prezidenta Pateicības raksts

par 2016. gada sasniegumu lietišķajā zinātnē – inovatīviem

risinājumiem kailgraudu miežu un auzu un tritikāles
izmantošanai cilvēku veselībai.



Konferenču rakstu krājumu:
1. zinātniskās un organizatoriskās komisijas locekle
2. Conference Proceedings atbildīgā redaktore
3. Conference Abstract Book atbildīgā redaktore



LZP Lauksaimniecības, vides un meža zinātņu ekspertu komisijas locekle 
(2016-2019)
LZP Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas locekle un komisijas 
priekšsēdētāja vietniece
LZP Zinātņu ekspertīzes komisijas locekle

LLMZA Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļas īstenā locekle

LLU PTF Domes locekle
LLU Konventa locekle



4
Doktoranti, no kuriem 2 aizstāvējuši 
promocijas darbus

18
Vadīti bakalaura un maģistra darbi un 

diplomprojekti 

7
Studiju kursi 

12
Kursi kvalifikācijas celšanai, 

pēdējo 6 gadu laikā



PALDIES par Jūsu uzmanību!

Dr.sc.ing. Evita Straumīte


