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Ievads 

 

Maize ir pārtikas produkts, kuru lieto ikdienā. Tika pētīta maizes uzglabāšana dažādos apstākļos. 

Nepieciešams zināt kā pareizi glabāt maizi. 

 

Mērķis: Izpētīt maizes pareizāko veidu kur uzglabāt. 

 

Uzdevumi: 1) apkopot literatūru par maizi, 

                   2) veikt pētījumu par maizes glabāšanu dažādos apstākļos,  

                         3) izdarīt secinājumu kā pareizi glabāt maizi dažādos apstākļos. 

 

Hipotēze. Ledusskapī maize sapelēs ātrāk. 

 

 



 

Maizes sākums 

 

Maizes pirmsākumi meklējami jau akmens laikmetā. Maizes klaipi un maizītes ir atrastas seno 

ēģiptiešu kapenēs. Britu muzejā ēģiptiešu galerijā ir apskatāms maizes klaips, kas veidots un cepts 

pirms 5000 gadiem. Tur ir redzami arī kviešu graudi, kas auguši faraonu valdīšanas laikā. Kviešu 

graudi ir atrasti izrakumos, kur pirms 8000 gadiem bija plaukstošas cilvēku apmetnes. Pētījumi 

liecina, ka mūsu senči ēduši maizi vairāk kā pirms10000 gadiem. Sākumā cilvēki labību neaudzēja, 

bet vāca graudus no savvaļas graudzālēm.Tas ir no nezālēm.Graudus ēda nepārstrādātus, vēlāk tos 

saberza starp akmeņiem un sajauca ar ūdeni iegūstot putru. Kāds cilvēks iedomājies bija graudus 

izcept.Graudi izrādījās gan garšīgi, gan uzglabājami, un, kad no putras izdevies izveidot līdzīgu 

plācenītim sākās maizes cepšana un maizes vēsture. Mūsdienās maizes sākums sākas ar zemes 

apstrādi. Zemē tiek sēti graudi. Latvijā sēj rudzus un kviešus. Graudi, kad ir gatavi,  tiek nokulti un 

aizvesti uz pārstrādi.Graudi tiek samalti miltos un tie tiek nogādāti maizes ceptuvēs.Tālāk milti tiek 

mīcīti un raudzēti. Mīkla, kad ir izrūgusi un gatava, sāk veidot maizes klaipus.Maizes klaipus liek 

krāsnī cepties. Kad maize ir gatava atdzisusi, tā tiek fasēta un nogādāta veikala pircējiem. 

 

Maizes produkti 

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. 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. Tālajos Austrumos līdz Otrajam pasaules 

karam maize uzturā tika lietota ļoti reti, jo tur pamatēdiens vienmēr ir bijuši rīsi. Piemēram, Japānā 

maizes cepšanas industrija sāka attīstīties tikai pēc kara. 
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Latvijas maizes ceptuves 

Latvijā katrā novadā ir maizes ceptuves, kuras nodrošina iedzīvotājus ar maizes izstrādājumiem. 

Mūsu novadā ir Kuldīgas maizes ceptuve, kas cep ļoti garšīgu maizi.Latvijas iedzīvotāji ļoti 

iecienījuši Lāču maizes ceptuves izstrādājumus, kas atrodas Rīgas novadā. Daudzos novados ir 

atrodamas ļoti mazas maizes ceptuves, kur viss process notiek, kā senajos laikos. Šie maizes 

produkti ir ļoti garšīgi un ir iemīlēti cilvēku vidū. 

 

Ko par sevi saka Kuldīgas maizes ceptuve 

 

Cept ļoti gardu maizi. Šāds ir mūsu mērķis. Mēs cenšamies panākt, lai katra maize, kuru izcepam 

būtu garšīga. Īpašām maizēm esam izveidojuši atsevišķu līniju “Garšīgā” maize. Šīs maizes ir ne 

tikai garšīgas, bet ir arī īpašas ar savu unikālo garšu un atšķirīgas no citu ceptuvju ceptajām 

maizēm. Minēto novērtē pircēji un pieprasījums pēc šīm maizēm veikalos aug, tādēļ aug arī 

cepšanas apjomi. Ceptuvē cep arī smalkmaizītes, pīrāgus, kūciņas, barankas un citus konditorijas 

izstrādājumus. Ar esošām iekārtām un nodrošinājumu ir iespējams par 30% kāpināt saražotās 

produkcijas apjomu un plānojam arī to īstenot.  

Šobrīd uzņēmums strādā, lai iegūtu tehnoloģiju un receptūru saldskābmaizei, kurai varētu piešķirt 

nosaukumu "Garšīgā", tās specifiskās un labās garšas dēļ. 

 

Ko gatavo Kuldīgas maizes ceptuve 

 

Maize / Rupjmaize / Baltmaize / Graudu maize / Saldskābmaize / Tostermaize / Kuldīgas maize / 

Garšīgā maize / Garšīgā rudzu maize / Garšīgā graudu maize / Garšīgais graudu ķiegelis / Tīrā 

dabīgā / Sēklu baltmaize / Kuldīgas rupjmaize / Kuldīgas baltmaize / Kuldīgas saldskābmaize / 

Maizes ražošana / Maizes cepšana / Maizes tirdzniecība / Kūku cepšana / Konditorejas izstrādājumi 

/ Kūciņas / Smalkmaizīte / Kliņģeri / Kēkss / Plātsmaize / Barankas / Cepumi / Sausiņi / Pīrāgs / 

Bulciņa / Eklērs / Ābolmaize 

 



 

Maize latviešu folklorā 

 

Starp ēdieniem, kurus latvieši cēluši galdā svētku reizēs, noteikti ierindojas arī maize un no tās 

gatavotie kulinārijas brīnumi. Tā, piemēram, Vasaras saulgriežos, jeb Jāņu dienā latvieši dzēra 

maizes kvasu. 

 

Neder kvieši iesalam, 

Ne māsiņa iedaļām; 

Mieži der iesalam, 

Tautu meita iedaļām. 

 

Pļaujas, jeb Jumja svētkos, kad tika cildināts auglības spēks, cepa lielu, apaļu maizes klaipu ar 

Jumja zīmi un sklandu raušus. 

Mārtiņdienā svētku galdu rotāja asins pankūkas. 

Ziemassvētkos, jeb ziemas saulgriežos, lai nākamais gads būtu ražīgāks un darba gaitas vieglākas, 

pasniedza apaļas formas ēdienus, starp tiem karašas un ieliektus pīrādziņus. 

Meteņdienā latvieši mielojās ar slokatni, ko gatavoja no raudzētas rudzu miltu mīklas, sagriezta 

speķa un sīpoliem. 

Lielajā dienā ēda ziedainu plāceni, kas viducī pildīts ar dažādu dārzeņu ziedēm. 

 

Plācenītis raudājās 

Ar plaukstām plaukstājams; 

Kā maizīte neraudāja 

Ar dūrēm sadūrēta. 

 

Visbeidzot nāca Ūsiņdiena un Jurģi, kad mājinieki garšoja no sakultām olām, miltiem un sāls 

gatavotu ēdienu penku, kurā, kad tas sāka recēt, iemaisīja lielus kunkuļus. 



 

Ticējumi par maizi  

 

Mūsu senči pret maizi ir izturējušies ar lielu cieņu, jo tās tapšanā ir  ieguldīts milžu darbs. Ar laiku 

tautā izplatījās tradīcijas, kuras vēlāk kļuva par tādiem kā nerakstītiem likumiem, kas katram 

jācenšas ievērot. Vēl šodien cilvēki neliek maizīti citādi, kā vien uz tās pamatnes un tic, ka, šādi 

darot mājā saglabāsies svētība. Ja nazis izskrien malā, nogriežas plāna šķēlīte vai tā nokrīt zemē, tad 

tas, kam griež, to nav pelnījis. 

Ja piegriežas vēl otrs rieciens, drīz būs gaidāms otrs ēdājs. 

Precībās braucot, ņem līdzi maizi kulītē, bet kāzām cep īpaši gaidāmo maizi, ja laulāšanās laikā 

līgava, līgavainim nezinot, iebāž azotē kukulīti maizes un mājās apēd to kopā ar jauno vīru, tad būs 

laimīga dzīve. 

Meitas pirtī tur maizes gabalu padusē, lai tas piesūktos ar sviedriem, un ar to ieēdina puišus. Lai 

puiši mīlētu, jāieēd maizes pielipas, jāsalasa un jāapēd maizes drusciņas. 

Maizi vajag mīcīt un krāsnī šaut veselīgai, resnai  sievietei, jo tad maize būs mīksta. 

Maizes kukulim, pirms šauj krāsnī, pārvelk krustu, tad maize izdosies laba, būs sātīga. 

Maizi ēdot, nedrīkst iet no istabas ārā, tad iznes svētību.    

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. Meitām, kuras labi maizi izcep, laiks precēties. Klaipu vienmēr vajag sākt griezt 

no resnā gala, lai aug resnākas vārpas, un lai vecākā meita 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. Ja ar miltu vezumu no 

dzirnavām braucot, ātri par tiltu brauc, tad maizes kukuļiem garauza vaļā.  



 

Secinājumi 

 

 Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, ka visātrāk maize, aptīta ar pārtikas plēvi un turēta slēgtā 

traukā, sapelēja.Otrā ātri sapelēja pārtikas plēvē ietītā maize, kas atradās karstā telpā. Trešā maize 

sapelēja tā, kas atradās noslēgtā telpā ietīta pārtikas plēvē.Ceturtā maize sapelēja laukā, kur bija 

dažādi laika apstākļi. Piektā maize sapelēja pati pēdējā, jo tā bija ielikta  ledusskapī. Pētījuma 

rezultātā noskaidroju, ka vislabāk maizi ir turēt ledusskapī. 

Secinājumi:    

                   1}pārtikas plēvē maize sapelē visātrāk, 

                                 2}āra apstākļos maize sapelē, 

                                 3}vislabāk maize uzglabājas ledusskapī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izmantotie informācijas avoti 

 

https://www.google.lv/search?q=maize&ie=utf-8&oe=utf-

8&aq=t&rls=org.mozilla:lv:official&client=firefox-a 

https://www.google.lv/search?q=maize&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:lv:official&client=firefox-a
https://www.google.lv/search?q=maize&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:lv:official&client=firefox-a


Pielikums 
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Maize klāta ar pelējumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


