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Ievads 

         Uz mūsu galda vienmēr atrodas maize - visdažādāko šķirņu un formu. Kāda nu kuram 

labāk garšo: citam rupjmaize, citam saldskābmaize, kādam īpašas receptes un piedevu maizes. Taču 

maizi uzturā lieto gandrīz visi. 

Ticējumi par maizi 

Kā Dieva dāvanu, maizi nedrīkst sviest zemē, pat ne garoziņas, bet, ja maizes druskas no galda 

slauka zemē, tad Dievs apskaišas un maizes vairs nedod.  

Ja cepēja prot izcept augstus kukuļus, tā būs laba saimniece.  

Klaipu vienmēr vajag sākt griezt no resnā gala, lai aug resnākas vārpas, un lai vecākā meitā pirmā 

izietu pie vīra.  

Ja maizi griežot iegriež rokā, tad griezējs ir skops.  

Ja maizes šķēle nogriežas šķība, tad griezējs ir melojis.  

Nedrīkst likt kukuli ar apakšu uz augšu, tad velns pie tās barojas, un gaidāms bads un neraža.  

Mīklas 

Baltu, baltu jēriņu 

ieved kūtī,  

Pēc kāda laika 

Izved brūnu.  

(maize) 

Tautas 

dziesmas 

Dūmi kūp, 

maizi cep  

Tai mazā ciemiņā;  

Patīk man silta maize,  

Patīk pati cepējiņa.  

 

Lūkojiet, 

bāleliņi,  

Vai ir salmi gubenī;  

Ja ir salmi gubenī,  

Tad būs maize klētiņā. 

Griķu maize, 

kviešu maize,  

Tā meitiņu vīlējiņa;  

Rudzu maize, miežu 

maize,  

Tā saimītes barotāja. 

 

 Pētnieciskajā darbā tika nolemts pētīt, kā maizes uzglabāšana apstākļi ietekmē tās 

kvalitāti, kad parādās pelējums.  

Mērķis: noskaidrot, kādos apstākļos maize saglabājas ilgāk svaiga 

Uzdevumi:  1) izpētīt un apkopot iegūto literatūru; 

   2) veikt pētījumu par maizes uzglābšanu dažādos apstākļos; 

   3) apkopot iegūtos pētījuma rezultātus un izdarīt secinājumu 



4 

 

Hipotēze: ja ir pareizi ievēroti maizes uzglabāšanas apstākļi, tad tā saglabājas svaiga un 

pārtikā lietojama. 

3 

1. Maize mūsu uzturā 

         Maizi cilvēki uzturā lieto jau kopš sirmas senatnes. Pirms 15 tūkstošiem gadu cilvēks 

pirmo reizi sāka vākt un kultivēt graudzāles, no kurām cēlušies tagadējie mieži, kvieši, auzas un 

rudzi. Akmens laikmetā cilvēki ēda nepārstrādātus graudus, bet vēlāk tos iemācījās saberzt starp 

akmeņiem un sajaukt ar ūdeni. Tā radās pirmie dzirnakmeņi, pirmie milti un pirmā maize. 

 Maize ir pārtikas produkts, kuru gatavo no miltiem un ūdens, parasti tiek pievienotas 

arī citas sastāvdaļas, visbiežāk sāls un raugs. Maize, dažādās formās jau no agrīniem laikiem ir 

bijusi viens no nozīmīgākajiem pārtikas produktiem. Maiznieka arods ir viens no vecākajiem 

amatiem pasaulē. Viena no pasaulē izplatītākajām maizēm ir baltmaize, kuras galvenā sastāvdaļa ir 

kviešu milti. Baltijas valstīs, Austrumeiropā, Vācijā un Skandināvijā izplatīta ir arī rupjmaize, kuru 

cep no rudzu miltiem.   

1.1. Maizes sastāvs 

        Lai izceptu maizi, pamatsastāvdaļas ir tikai milti un ūdens. Milti visvairāk ietekmē 

gatavās maizes īpašības. Maizi visbiežāk cep no kviešu, rudzu, miežu miltiem, taču izmanto arī citu 

graudu miltus. Mēdz arī sajaukt kviešu miltus ar citiem miltiem. Ūdens vai kāds cits šķidrums ir 

otra nozīmīga sastāvdaļa mīklas veidošanā. Izmantotais šķidruma daudzums variē atkarībā no 

receptes. Raudzētām maizēm tas parasti ir viena daļa ūdens uz trim daļām miltu, jo vairāk šķidruma 

tiek izmantots raudzētas maizes gatavošanā, jo raupjāka būs tās garoza. Bieži izmanto arī sāli, kuru 

pievieno maizes mīklai pēc katra paša vēlmēm. Lai izceptu raudzētu maizi, noteikti ir nepieciešams 

arī raugs. Mīklas raudzēšana padara to mīkstāku, savukārt neraudzētai maizei raksturīga plakana 

forma. Kultūras, tradīciju un kulinārijas īpatnību dēļ atšķirīgos reģionos maizes mīklai var pievienot 

vēl papildus citas sastāvdaļas. 

       Uzturam ieteicams izvēlēties maizi, kas gatavota no dabīgām izejvielām, bez 

konservantiem un dažādām kaitīgām pārtikas piedevām jeb “E-vielām”. Veselībai labāka ir rudzu 

maize nevis kāds no balto miltu izstrādājumiem. Tāpat, ļoti veselīga ir maize, kas cepta no 

pilngraudu miltiem. Izmantojot visas graudu daļas, tai skaitā klijas un dīgstus, maize tiek padarīta 

vēl bagātāka ar olbaltumvielām, B un E grupas vitamīniem un minerālvielām. Pilngraudu maize 

satur arī daudz šķiedrvielu, kas svarīgas gremošanas un zarnu trakta darbībai. 

         Maizi galvenokārt izmanto kā pārtikas produktu. Bieži tas ir kā papildēdiens pie zupas 

vai citiem siltajiem ēdieniem. To var izmantot arī kā uzkodu, piemēram, sviestmaizi. 
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        Maize satur praktiski visas cilvēkam nepieciešamās uzturvielas. Maizē ir 

olbaltumvielas, ogļhidrāti, PP, E un B grupas vitamīni, kā arī minerālvielas – kalcija, dzelzs, fosfora 

sāļi. Maize ir viens no tiem retajiem pārtikas produktiem, kas cilvēkiem nekad neapnīk un kas 

ikdienā lietojot stiprina veselību. 

          Ar maizi var nodrošināt pusi no organismam nepieciešamā ogļhidrātu daudzuma, trešo daļu 

no vajadzīgajām olbaltumvielām, vairāk kā pusi no B grupas vitamīniem un fosfora un dzelzs 

daudzuma. Maize cilvēkam var sniegt līdz pat 30% no nepieciešamā kaloriju daudzuma. 

 

1.2. Kā maizi uzglabāt, lai izvairītos no pelējuma sēnītes 

         Tā kā maize ir viens no pārtikas produktiem, kas salīdzinoši ātri sabojājas, tad tās 

uzglabāšana interesē ne tikai patērētājus, bet arī tās ražotājus. Lai maize pēc iespējas ilgāk saglabātu 

savu kvalitāti, ražotāji to iesaiņo maisiņos vai plēvē. Maizes cepēji mēdz pievienot arī dažādas 

ķīmiskās vielas, kas neļauj tik ātri maizei sapelēt. Maizīti ieteicams pirkt biežāk un mazākos 

daudzumos. 

         Maizi veikalos var nopirkt dažādā lielumā un dažādos iepakojumos. Pēdējos gados ir 

palielinājies pieprasījums pēc šķēlēs sagrieztas maizes, tādēļ vairs tikai daži maizes klaipi 

nopērkami nesagriezti.  

         Ja maize iesaiņota papīrā, uzglabāšanai ilgākam laikam to ieteicams pārlikt plastmasas 

maisiņā, lai tā neapkalst. Papīrs visbiežāk paredzēts tikai produkta transportēšanai un, lai pasargātu 

no apkārtējās vides iedarbības. 

        Polietilēna maisiņš pasargā no apkārtējā vidē esošiem mikroorganismiem, no mitruma 

zudumiem un apkalšanas. Maize, kuru nopērkam, iesaiņotu polietilēna maisiņā, oriģinālajā 

iepakojumā būtu arī jāuzglabā maizes kastē vai traukā, ko varētu rekomendēt kā vispiemērotāko 

uzglabāšanas veidu, jo nav novērots, ka tādējādi maizei pasliktinātos kvalitāte. 

        Maizi uzglabājot būtu rūpīgi jāseko uzglabāšanas vietai, lai tur nebūtu mitras maizes 

drupatas, jo tajās visātrāk var attīstīties pelējums. Reizi mēnesī vai kad nepieciešams, maizes kasti 

vajadzētu iztīrīt, izmazgāt ar etiķa šķīdumu un izslaucīt sausu, neskalojot ar ūdeni, kas pasargās 

maizi no pelējuma sēņu attīstības. 

Riski ir dažādi: 

         Pelēšanai visvairāk ir pakļauta sagrieztā maize, jo, palielinoties gaisa piekļūšanai atsevišķām 

šķēlēm, arī pelējuma sporas maizē var nokļūt no netīriem griezēju nažiem. Pelējums bieži vien  

izplatās arī maizes plīsumos un sānos.  
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         M.Eiklons ieteic maizi mājās neturēt tirdzniecības iepakojumā, bet pārlikt maizes 

kastē. Nepieciešams arī krietni izvērtēt, vai maizi sagriezt pašam mājās ir tik grūti. 

        Noteikta veida pelējuma sēnītes ir ne vien kaitīgas, bet arī kancerogēnas - var sekmēt 

ļaundabīgā audzēja veidošanos. 

          Rupjmaize, rudzu maize ar laiku "sazied", tā kļūst cietāka, nobriedusi, mainās garšas 

īpatnības, taču balti plankumi, visticamāk, jau ir pelējums, nevis kādi "ziedi". Pelējuma krāsa var 

mainīties no gaiši rozā līdz tumši zilai un zaļai. 

         Gaiss telpās, kurās mājas apstākļos uzglabā maizi, satur pelējuma sēnītes no 60 līdz  

17 000 sporu uz vienu kubikmetru gaisa. Ja piesārņojums ir paaugstināts, sēnes atrod sev barības 

vidi un sāk vairoties. Pelējums veidojas temperatūrā no + 5 līdz + 50 °C. 

         Maizi uzglabājiet tīrā, noslēgtā, sausā traukā vai maizes kastē, kas nodrošina gaisa maiņu. 

Maizes kaste var būt gan no koka, gan māla, gan plastmasas. 

         Šķēlēs sagrieztu maizi visilgāk var uzglabāt ledusskapī, tikai pirms ēšanas tā ir 

jāsasilda līdz istabas temperatūrai. 

2. Pelējums - kaitīgs vai nekaitīgs 

         Daži pelējumi var būt kaitīgi veselībai, bet citi tiek izmantoti pārtikas rūpniecībā un 

zāļu izgatavošanai. 

        Pelējums - tas ir mikroskopisku sēnīšu kopums, kas dzīvo uz augu vai dzīvnieku 

izcelsmes pārtikas produktiem. Pelējumu veido dažādu sugu sēnītes. Sīkā un ātri augošā sēnīte 

izplatās ar mikroskopisku sporu palīdzību. Tās pārvietojas pa gaisu, meklējot dzīvošanai piemērotu 

vietu. Lai gan sēnītei ir lielākas iespējas attīstīties un vairoties augstāka temperatūrā, arī ledusskapī 

pārtikas produktiem var itin bieži izveidoties pelējuma kārtiņa. Piemēram, sieram, želejas un 

ievārījuma burciņām. Pelējuma sēnīte cukuru un sāli spēj pieciest itin labi un tikt ar to galā. 

Pelējums aug kā koks. Taču saknes nav redzamas. Tāpat ir ar maizi, ja pelējums ir skāris vienu 

vietu, tas ir aiznesis zarus uz ētru vietu, pat, ja tas nav vēl redzams.  

        Daži pelējuma veidi var izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas un elpošanas problēmas. 

Daudzi uzskata, ka pelējumu ir vienkārši nokasīt, nogriezt, lai apēstu atlikušo bez bēdām. Tomēr 

pelējuma skartās vietas ir tikai aisberga redzamā daļa. Bīstamākās vielas, ko pelējums var saturēt ir, 

piemēram: 

 

 

 Mikotoksīni - indīgas vielas, kuras ražo noteiktas pelējuma sēnītes, kas atrodamas, 

galvenokārt, uz graudu un riekstu kultūraugiem.Bet arī selerijas un āboli var saturēt  

      mitoksīnus, ja tos ir skārusi pelējuma sēnīte. No tiem bīstamākie skaitās aflatoksīni. 
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 Aflatoksīni - vēzi izraisošas vielas, ko ražo noteiktas pelējuma sēnītes, īpaši tās, kas 

atrodamas uz kukurūzas un zemesriekstu kultūraugiem. 

Turklāt iepelējušu maizi nedrīkst ēst ne cilvēki, ne dzīvnieki. 

 

 

 

3. Pētījums 

 

        Tika veikts pētījums ar baltmaizes šķēlēm, kas tika novietotas: 

1. maizes kastē bez iepakojuma 

2. plastmasas iepakojumā 

3. ledusskapī 

4. uz apkures katla 

5. papīra iepakojumā 

6. uz galda bez iepakojuma 

        Pētījuma gaitā novēroja izvietoto paraugu izmaiņas līdz pētijuma beigām.        

        Pētījuma prosesā radās dažādi jautājumsi: Vai pēlējums ir kaitīgs vai nekaitīgs cilvēka 

un citu dzīvu radību veselībai? Vai pelēšanas procesu paātrina maizes sastāvdaļas? Ir bieži dzirdēts, 

ka tiek nogriezta appelējušā garoziņa vai bojāto vietu izgriež un pārējo izlieto uzturā. Tas liekas 

nekaitīgi, bet izpētot dažādus informācijas avotus pētījuma gaitā rodas atbildes uz jautājumiem. 

 

 

 

 

 

4. Maizes uzglabāšanas apstākļu ietekme uz pelējuma attīstību 

 

 

Dat

ums 

Mai

zes kastē 

bez 

iepakojuma 

Plast

masas 

iepakojumā 

Led

usskapī 

Uz 

krāsns 

 

Papī

ra 

iepakojumā 

Uz 

galda bez 

iepakojuma 

19.1 _ _ _ _ _ _ 
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2.2014. 

20.1

2.2014. 

Ned

audz 

apkaltusi 

garoziņa 

_ _ Pali

kusi cieta 

_ Šķēl

e ir 

apkaltusi 

21.1

2.2014. 

_ Parā

dās neliels 

zilgans 

punktiņš 

Ne

daudz 

apkaltusi 

_ _ Pali

kusi cieta 

12.1

2.2014. 

_ Zilai

s punktiņš 

nedaudz 

palielinās _ 

_ _ _ _ 

23.1

2.2014. 

Pali

kusi cieta 

Parā

dās 

dzeltenīgs 

pelējums  

_ _ Parā

dās neliels 

zilgans 

punktiņš 

_ 

24.1

2.2014. 

_ _ _ _  _ 

25.1

2.2014. 

_ Turp

ina pelēt 

_ _ Turp

ina pelēt 

_ 

26.1

2.2014. 

_ Parā

dās baltas 

krāsas 

pelējums 

_ _ _ _ 

27.1

2.2014. 

_ Ir 

parādījusies 

pūciņa 

_ _ Parā

dās baltas 

krāsas 

pelējums _ 

_ 
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28.1

2.2014. 

_ Turp

ina pelēt 

_ _ Parā

dās melnas 

krāsas 

_ 
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pelējums 

29.1

2.2014. 

Mai

ze ir 

sacietējusi  

Maiz

e ir pilnībā 

noklāta ar 

pelējumu 

Mai

ze ir 

sacietējusi 

Mai

ze ir 

sacietējusi 

un 

sasprēgājusi 

Mai

zes vidus ir 

noklāts ar 

pelējumu 

Mai

ze ir 

sacietējusi 

 

 

5. Pētījumu rezultātu analīze 

         Pētījums tika veikts piecpadsmit dienu garumā. Tas tika uzsākts ievietojot maizi 

ledusskapī uz četrām dienām, līdz realizācijas termiņa beigām. Maize atradās oriģinālajā 

iepakojumā, neatvērta, sagrieztā veidā. Maize bija mīksta un lietojama pārtikā, jo netika manīts 

pelējums. Tiek uzsākta svarīgākā pētījuma daļa – izvieto maizes šķēles dažādās uzglabāšanas vietās. 

Pētījumam izvēloties maizes šķēles, ātrākā laikā varēja gūt priekšstatus, kas notiktu ar visu maizes 

klaipu. Maizes šķēle sacietē ātrāk, nekā maizes klaips. Pētījuma laikā tika veikts vērojums, 

pierakstot novērojumus un nofotografējot rezultātus - pētījuma sākumā un beigās ( skatīt attēlus 

pielikumā).  

         Pētījuma rezultātā divas no maizes šķēlēm sapelēja, bet pārējās sakalta. Maizes šķēle, 

kas atradās uz apkures katla sakalta pirmā, tad uz galda novietotā. Pēc pāris dienām sakalta arī 

maizes šķēle ledusskapī un maizeskastē, ar to var secināt, ka šajās vietās maize pētījuma laikā 

sakalta, bet nesapelēja, kas dod iespēju šo maizi vēl lietot pārtikā. Maizi ir labi uzglabāt ikdienas 

lietošanai ierastajā maizeskastē, te maize ir pasargāta no apkārtējās vides un pelējuma, bet tai ir 

jābūt tīrai.    Plastmasas iepakojumā sevišķi labi attīstījās pelējuma sēnes, to varēja arī pastiprināt 

apstāklis, ka pirms tam maize atradās ledusskapī. Maizē bija pastiprināts mitruma daudzums, kas ir 

ļoti labvēlīga vide pelējuma attīstībai, jo plastmasa arī vēl papildus aizkavē mitruma izgarošanu. 

Papīra iepakojumā maizes šķēle saglabājās viss ilgāk lietojama pārtikā - sakalta un sapelēja pēdējā. 

Pētījuma rezultātā ir radušies secinājumi. 

 

 

 

 

Secinājumi 

 

1. Maizes bez iepakojuma ātri sakalsta, bet labi tas, ka šādai maizei ir mazāk iespēju sapelēt. 
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2. Uzglabājot maizi plastmasas maisiņā, ātrāk attīstās pelējuma sēnes. 

3. Maizi ieteicams iegādāties tik cik vajag vienai , divām dienām.. 

4. Ja vieta, kur uzglabā maizi, ir tīra, ļoti iespējams, ka maize nepelēs. 

5. Sapelējušu maizi ir kaitīgi lietot pārtikā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas avoti 

 

1. http://woman.delfi.lv 

2. http://www.imk.lv  

3.http://lv.wikipedia.org/ 

4. http://www.irlaiks.lv 
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Pielikums  

 

Maizes šķēles pētījuma sākumā (Autors Ģirts Alutis)  

 

 

 

Maizes šķēles pētījuma un beigās (Autors Ģirts Alutis) 
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1. Plēvē uzglabāts, 2.papīra iepakojumā, 3.,4.,5. un citās uzglabāšanas vietās izvietotās 

maizes šķēles pētījuma beigās (ārpus foto palika viena no šķēlēm – sadrupa). 

 

 

 

 

 

 

 

 


