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Ievads 

Uzturs ir viss, ko cilvēks ēd, lai augtu, attīstītos, varētu veikt savus darba 

pienākumus un būtu vesels. Uzturs piegādā cilvēka organismam vielas, kuras tiek 

izmantotas ķermeņa šūnu veidošanai jeb ķermeņa būvēšanai un enerģijas ražošanai. 

Ar uzturu organismā nonāk arī vielas, kuras veicina enerģijas ražošanu.  

Enerģiju cilvēks saņem ar uzturvielām: 

 olbaltumvielām 

 ogļhidrātiem 

 taukiem 

 minerālvielām 

 ūdeni 

 vitamīni. 

Darba mērķis:  Noskaidrot vai manā ģimenē lieto veselīgu uzturu. 

Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, autore  ir izvirzījusi sekojošus uzdevumus: 

1. Noskaidrot cilvēkam nepieciešamo veselīga uztura sastāvu. 

2. Novērtēt ēšanas paradumus savā ģimenē. 

3. Pētīt manas ģimenes ēdienkarti. 

4. Salīdzināt produktu patēriņu ziemā un vasarā. 

5. Sniegt ierosinājumus veselīgākam uzturam. 
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1.Veselīga uztura pamatprincipi 

 Diētas ārste Lolita Neimane uzskata,ka jau skolās skolēniem jāapgūst veselīga 

uztura pamatprincipi,lai visu mūžu saglabātu labu veselību un būtu enerģija. Autore 

skaidro, ka laba veselība:-ir laba pašsajūta ,teiksim tā-kad cilvēks nedomā par to,ka 

viņam kaut kas traucē,kad viņam nekas nesāp,kad viņš var brīvi elpot un nedomāt par 

kaut kādām veselības problēmām,nejust tās traucējumus. 

 Labu veselību nodrošina veselīgs uzturs. Katrai valstij ir izveidoti veselīga 

uztura pamatnoteikumi. Tādi ir arī Latvijai: 

 veselīgam uzturam jābūt dažādam - jābūt pārstāvētām visām produktu 

grupām; 

 jāievēro veselīga uztura piramīda; 

 ir nepieciešami pilngraudu produkti; 

 dienā jālieto 400-500g dārzeņu un augļu; 

 iesaka skābpiena un piena produktus; 

 jālieto liesu gaļu; 

 uzturam nav jāsatur daudz tauku sāls un cukura; 

 vairāk jālieto pašaudzētie un vietējie produkti un mājās gatavots uzturs; 

 vairāk jālieto svaigi dārzeņi un salāti; 

 jādomā ko ēd un cik ēd. 

Ikdienā, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus,cilvēka veselība būs 

stabilāka.Kārumus var atļauties svētku reizēs,bet jāatceras,ka tas nav ikdienas uzturs. 

1.attēls Uztura 

piramīda(«Erudīta ABC») 
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2.Ģimenes raksturojums un ēšanas 

paradumi 

Pētījumam autore izvēlējusies ģimeni, kurā ir četri cilvēki ar atšķirīgu dienas 

režīmu: 

 Māte strādā par tirdzniecības pārstāvi,-viņa lielāko dienas daļu pavada 

izbraukumos; 

 Tēvs strādā maiņu darbā par apsargu; 

 Meita mācās skolā; 

 Vecmāmiņa ir pensionāre. 

Autore noskaidrojusi, ka tāpēc ģimenē darbdienās katrai personai ir atšķirīgs ēšanas 

režīms (skat.1.tabulu). Brīvdienās ģimene maltītes ietur kopā. Sabiedriskās ēdnīcas 

izmanto tikai dažas reizes gadā, atrodoties izbraukumos vai organizētos pasākumos. 

Vecmāmiņa nav aizņemta darbā. Viņa katru dienu sagatavo ģimenei ēdienu. Tabulā 

ziņas par vecmāmiņas ēšanas režīmu nav minētas, jo viņai jāievēro ārsta norādījumi 

un diēta slimības dēļ. 

1.tabula Ģimenes ēšanas paradumi 

Persona Brokastis Pusdienas Launags Vakariņas 

Meita ēd neregulāri, 

reizēm 

sviestmaizes vai 

biezpiena 

ēdienus 

ēd skolā 

gatavotu 

ēdienu 

salātus,sviestmaizes, 

augļus 

mājās 

gatav.ēdienus. 

Māte kafiju,sausmaizes 

ar 

biezpienu 

ēdnīcā,salātus 

ar piedavām 

augļus,salātus  mājās 

gatav.ēdienus. 

Tēvs neēd ēd 

līdzpaņemto 

mājas ēdienu 

 

augļus ēd 

līdzpaņemto 

mājas ēdienu 

 

 

Ģimenei pieder neliels zemes gabals,uz kura atrodas dzīvojamā,saimniecības ēkas 

un siltumnīca. Siltumnīcā viņi audzē gurķus,tomātus,salātus,redīsus un garšaugus. 

Brīvajā laikā ģimene brauc uz mežu ogot,sēņot un vākt citas dabas bagātības ģimenes 

galdam. 
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3.Ģimenes ēdienkarte 

Lai izvērtētu ģimenes ēdienkarti,autore intervē ģimenes locekļus un lūdz izteikt viņu 

domas. Sarunā ar vecmāmiņu viņa noskaidro,kā plāno ēdienkarti un gatavo ēdienu.  

Vecmāmiņa stāsta,ka ēdienkarti neplānojot ilgam laikam uz priekšu,bet cenšoties 

ekanomiski izmantot produktus,kas tobrīd ir mājas krājumos,dārzā un pagrabā. Viņa 

domājot,lai ēdiens neatkārtotos biežāk kā vienu reizi divās nedēļās,un visi būtu labi 

paēduši. Reizēm viņa gatavojot divus ēdienus,ņemot vērā mājinieku vēlmes. 

Visbiežāk gatavojot dārzeņu sautējumus,salātus un veģetārās zupas. Retāk viņa vārot 

kartupeļu,miltu ēdienus un putras,jo ģimene tos lieto ierobežoti,ievērojot diētu. Māte 

un tēvs maz lieto arī maizi. Gaļu sagatavojot atsevišķi,lai katrs var izvēlēties,ar ko to 

kombinēt. Cepšanai izmantojot eļļu. Sviestu un taukus nelietojot. Ēdienus vairāk vāra 

un sautē,cep minimāli. Saldo ēdienu pasniedz divas vai trīs reizes nedēļā. Pārējās 

dienās ēd augļus, dzer sulas vai kompotus. Tos vāra bez cekura,lai ir iespēja 

izvēlēties,cik saldu dzert. Ēdienam pievieno dabīgās garšvielas un zaļumus. Visvairāk 

lietojot lociņus,dilles,pētersīļus,piparus,sīpolus,ķiplokus u.c. Rīsu un griķu ēdienus 

papildinot ar burkāniem un citiem dārzeņiem. Ķīmiskās garšvielas viņa nelietojot. 

Visus ēdienus sagatavojot mājās,viņa neizmanto pirktos kulinārijas izstrādājumus un 

pusfabrikārus.  

(Skatīt 2.tabulu)Pārtikas produktu iegāde un izmantošana. 

 Vienmēr ledusskapī esot piens,kefīrs,biezpiens un jogurti. Tos katrs lietojot  pēc 

izvēles. Iecienītākais padzēriens esot ūdens, ko lieto daudz. Sviestmaizes ēdot 

reizēs,kad pietrūcis laika sagatavot siltu ēdienu.  

 Meita atzīst,ka viņai garšojot gan mājās,gan skolā gatavoti ēdieni,jo vārītu ēdienu 

esot pieradusi ēst kopš bērnības. Viņai neesot nepieciešams,katru dienu pirkt 

bulciņas,čipsus un limonādes,jo jūtoties labi paēdusi. Kārumus viņa nopērkot un ēdot 

svētkos, ikdienā reti. Viņai patīkot,ka vecmāmiņa arī svētkiem mājās sagatavo 

garšigus pārsteigumus un saklāj skaistu cienestu galdu. Vasarā viņa esot sagatavojusi 

dārza svētkus. Katrā ēdienā viena no sastāvdaļām bijusi dzeltenās plūmītes,ko 

mazmeita salasījusi dārzā. (Skat. Foto attēls)  

Tēvs skaidro ,ka darbā ēdot līdzpaņemto ēdienu,jo tad zinot,kur un kādus produktus 

iegādājies no kā gatavot ēdienu. Mājās pats samaļot gaļu,kas nav piesūcināta ar sāli 

un ķimikālijām. Viņam patīkot,ka to sacep ar dārzeņiem,rīsiem un griķiem. Viņš 

neatsakoties arī no zupām un salātiem. 

 Māte vērtē ģimenes uzturu,kā daudzveidīgu un atbilstošu ģimenes budžetam. Visi 

esot apmierināti, varot paši kombinēt sastāvdaļas un izvēlēties,ko pieēst vai piedzert 

pie sautējumiem vai zupām. Vitamīnus ģimene uzņemot katru dienu ēdot ogas vai 

augļus. Viņa pati nevarot pustdienām izmantot mājas ēdienus,jo bieži atrodoties ceļā. 

Vasarā ēdiens mašīnā sakarstot, bet ziemas apģērbā ir neērti ēst. Ja atrodoties brīvs 

brīdis, ēdnīcā ātri apēdot salātus vai dārzeņu ēdienus. 
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4.Patērēto produktu atšķirības vasaras un ziemas sezonā 

 

Intervijā vecmāmiņa autorei izstāsta par ģimenes ēšanas atšķerībām dažādos 

gadalaikos. Lai samazinātu izdevumus uzturam,ģimene cenšas dārzā izaudzēt un dabā 

savākt produktus. Skat(3.tabulu)Dārzeņu un augļu iegāde un izlietošana ģimenes 

uzturam. Vasarā vairāk lieto svaigas ogas un augļus,bet ziemai tos saldē un konservē. 

Ābolus un kartupeļus uzglabā pagrabā. Pārējos produktus iegādājas tirgū,veikalā un 

pie zemniekiem.Skat(2.tabulu)Pārtikas produktu iegāde un izmantošana. 

 2.tabulā minēto produktu lietošana ir līdzīga ka vasarā ta ziemā,bet 3.tabulā minēto 

produktu ieguve ir atkarīga no gadalaika. Atbilstoši tam,mainās ģimenes iecienītākie 

ēdieni,jo vasarā organisms prasa vieglākus,zaļākus ēdienus,bet aukstā laikā 

sātīgākus,siltākus.Vasarā biežāk gatavo aukstās,skābeņu un savaigo dārzeņu zupas,bet 

ziemā skābu kāpostu,biešu,gurķu un zirņu zupas. Veselības uzlabošanai ēd sīpolus,un 

dzer pašu lasītās augu tējas. Vasarā vairāk dzer sulas un ūdeni. 

 Iecienītākie salāti vasarā: 

 Redīsu 

 Gurķu 

 Tomātu 

 Lapu 

 Augļu,ogu salāti. 

Iecienītākie salāti ziemā: 

 Kāpostu 

 Burkānu 

 Ķirbju 

 Biešu salāti 

 Marinējumi 

 Konservējumi. 

Saldajā ēdienā vasarā ēd saldējumu vai jogurtu ar ogām vai augļiem,bet ziemā vairāk 

vāra ķīseļus,augļu kompotus vai putras ar ogu mērci. 

 Dažādībai ziemā svaigos dārzeņus un citrusaugļus pērk veikalā
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Secinājumi  

 

1. Veicot pētijumu,autore noskaidrojusi cilvēkam nepieciešamo veselīga uztura sastāvu un izvērtējusi 

savas ģimenes ēšanas paradumus.  

2. Visiem ģimenes locekļiem jāievēro regulāras ēdienreizes. Tēvam un meitai jāēd brokastis. 

3. Uzteicams tas ka,ģimene pārsvarā lieto pašu gatavotu ēdienu. 

4. Ģimenes uzturs ir daudzveidīgs,tas satur dažādas produktu grupas un dod iespēju uzņemt 

nepieciešamās barības vielas,vitamīnus un minerālvielas. 

5. Labi,ka katru dienu lieto augļus un dārzeņus,dzer ūdeni. 

6. Mājās gatavots ēdiens ir veselīgāks par pirktajiem pusfabrikātiem un kulinārijas izstrādājumiem. 

7. Pareizi,ka smalkmaizītes,čipsi un limonādes netiek uzskatīti par ikdienas uzturu. 

8. Labi,ka vasarā uzturā daudz lieto vietējos svaigos salātus,augļus un ogas,bet ziemā ēdienkarti 

papildina ar eksotiskajiem produktiem. 

9. Pareizi,ka ģimene lieto pašu audzētos un vietējos produktus,jo tad var uzzināt,kur un kā tie iegūti. 

10. Uzturā vairāk jālieto graudaugu produkti. 

11. Ģimenei vajadzētu apmeklēt uztura speciālistu un sastādīt ēdienkarti,kurā katram būtu noteiktas 

atbilstošas produktu devas. 
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(3.tabula)    Dārzeņu un augļu ieguve un izlietošana ģimenes 

uzturam 

Dārzeņu un augļu 
nosaukums 

Produktu 
ieguves 
vieta vasarā 

Produktu 
ieguves 
vieta 
ziemā 

Produktu 
lietojums 

Lietošanas 
vērtējums 

Kartupeļi no 
zemniekiem 

no 
zemniekiem 

pamatēdienā,pie 
zupām,salātos  

3-4x ned. 

Kāposti,burkāni 
puķkāposti,kāļi, 
bietes 

tirgū 
vietējos 

veikalā 
vietējos 

sautējumos, 
zupās,salātos 

katru dienu 

Gurķi,ķirbjveidīgie 
augļi,tomāti 

audzē paši lieto pašu 
konservētos,  
pērk veikalā 
importētos 

salātos,ēd 
svaigus 

katru dienu 

Sīpoli,ķiploki,lociņi audzē paši pērk veikalā salātos,pievieno  
ēdieniem 

katru dienu 

Salāti,redīsi,zaļumi audzē paši pērk veikalā salātos,ēdienu 
piedevām 

lieto bieži 

Zirņi,pupas tirgū 
vietējos 

pērk veikalā zupās,salātos 2-3x ned. 

Āboli,bumbieri,plūmes 
jāņogas 

audzē paši lieto pašu 
pagrabā 
uzblabātos, 
konservētos 

ēd 
svaigus,gatavo  
saldēdienus 

katru dienu 

Zemenes,avenes tirgū 
vietējās 

vietējās 
saldētās 

ēd svaigas vairāk 
sezonas 
laikā 

Meža ogas salasa paši pašu 
saldētās, 
konservētās 

ēd svaigas, 
dzērienos, 
saldēdienos 

katru dienu 

Rieksti pērk veikalā pērk veikalā lieto kā našķi ne pārāk 
bieži 

Eksotiskie un 
citrusaugļi 

pērk  
veikalā 
importētos 

pērk  
veikalā 
importētos 

ēd svaigus sezonas  
laikā 

Sauvvaļas augi tējām salasa 
paši,sažāvē 

lieto žāvētos gatavo tējas katru dienu 

Bērzu sulas satecina 
paši 

konservētās                 
      

dzērienam  pēc 
vajadzības 

Sēnes lasa paši konservētās salātos,kā  
ēdiena piedevas 

pēc 
vajadzības 
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2.tabula 

Pārtikas produktu iegāde un izmantošana 

 

Produktu 
nosaukums 

Produktu 
iegādes vieta 

Produktu lietojums Lietošanas  
biežums 

Milti,putraimi pērk veikalā 
vietējos 

cepšanai, 
biezputrām, 
zupām 

2-3x ned. 

Makaroni veikalā dažādus pamatēdienam 1x 2ned. 

Maize veikalā vietējo pēc vajadzības katru dienu 

Griķi veikalā vietējos pamatēdienam 2x ned. 

Rīsi  veikalā  
importa 

pamatēdienam 2x ned. 

Kartupēļu ciete veikalā 
vietējo 

kā  
ēdiena sastāvdaļu 

pēc vajadz. 

Kūkas, 
smalkmaizītes, 
cepumi 

perk veikalā, 
gatavo paši 

pie tējas,kafijas lieto  
tikai svētkos 

Piens,kefīrs, 
biezpiens 

 pērk veikalā 
vietējos 

dzeršanai,salātiem, 
pamatēdienam 
 

katru dienu 

Siers pērk veikalā  
dažādu 

sviestmaizēm, 
salātiem 

katru dienu 

Krējums pērk 
vietējo veikalā 

pievieno  
ēdieniem 

katru dienu 
 

Sviests nepērk nelieto nelieto 

Margarīns Veikalā dažādu sviestmaizēm pēc vajadz. 

Jogurts,saldējums veikalā vietējo saldajam ēdienam 2-3x ned. 

Olas pērk  
pie zemniekiem 

brokastīs, 
salātos, 
pievieno ēdieniem 

3x ned. 

Svaiga gaļa pie zemniekiem pamatēdienam 3-4x ned. 

Kūpinājumi, 
desas 

pērk veikalā 
vietējos 

svietmaizēm pēc vajadz. 

Pelmeņi pērk veikalā pamatēdienā 3x gadā 

Kulinārijas 
izstrādājumi, 
pusfabrikāti 

veikalā nepērk nelieto pirktos mājās sagatavo 
paši 

Zivis pērk veikalā pamatēdienā 2x ned. 

Tauki nepērk nelieto nelieto 

Agu eļļa pērk veikalā salātiem, 
ēdiena gatavošanā 

nedaudz 
pēc vajadz. 
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Sulas gatavo paši dzērieniem ikdienā 

Kolas, 
limonādes 

pērk veikalā dzērienam lieto reti, 
tikai svētkos. 
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