
 
Pārtikas cenas aug, tāpēc ir īstais laiks pārliecināties, ka veselīgās preces 

meklējamas ne tikai dārgajos plauktiņos. 
Pēti etiķetes un atrodi maciņam draudzīgākās alternatīvas! 

 
Dārgāk              Lētāk     Uzturvērtība                                         

 
 
 

  
 

Cāļa 
krūtiņa 
cena ~ 8 eur/kg 
Olbaltumvielas 21g 
B12 vitamīns -10% 
dzelzs 6% 
folijskābe 1% 
(no dienas devas) 

 

Cāļa akniņas 

cena ~2 eur/kg 
Olbaltumvielas 20g 
B12 vitamīns -250% 
dzelzs 110% 
A vitamīns 200% 
C vitamīns 50% 
folijskābe 100% 
(no dienas devas) 

 
 
 
 
Olbaltumvielas. Aknas ir lielisks 
minerālvielu un vitamīnu avots 
(piesardzīgi grūtniecības un 
podagras gadījumā!) 

 
Lasis 
cena ~25 eur/kg 
omega-3 taukskābes 2,1g 
B1 vitamīns 
PP vitamīns 
kālijs 
fosforskābe 

 
Siļke 
cena ~10 eur/kg 
omega-3 taukskābes 2,9g 
P Pvitamīns 
kālijs 
fosfors 
magnijs 

Olbaltumvielas un vērtīgās omega-
3 taukskābes 
Treknās jūras zivis vēlams uzturā 
iekļaut reizi nedēļā kā pilnvērtīga 
uztura sastāvdaļu, īpaši sirds un 
asinsvadu veselības veicināšanai. 
Izvēlēties zivis, kas satur sāli 
mazāk nekā 1,5g uz 100g 
produkta. 

 
Rieksti 
cena ~20 eur/kg 
daudz tauku (30-65 g tauku 100 g 
dažādu riekstu) 
olbaltumbvielas 
vitamīni 
 
 

 
Sēklas 
cena ~10 eur/kg 
ķirbju sēklas – cukura līmeņa 
stabilizators 
kaņepju sēklas – sāta sajūtai, 
toksisko vielu izvadīšanai 

Sēklas ir teicams nepiesātināto 
tauku avots, īpaši linsēklas. 
Izvairies no saldinātiem, sālītiem 
un grauzdētiem riekstiem! 

 

 
Čia sēklas 
cena ~22 eur/kg 
omega-3 taukskābes 18g 
šķiedrvielas 

 
Linsēklas 
cena ~7 eur/kg 
omega-3 taukskābes 18g 
šķiedrvielas 

Sveigi maltā veidā -augus valsts 
nepiesātināto omega-3 un omega-
6 taukskābju sirds un asinsvadu 
veselībai. 
Nemaltā vai rupja maluma veidā 
lielisks šķiedrvielu avots. Sēklas 
piesaista daudz ūdeni, veido 
ēdienam konsistenci. Atceries 
padzerties! 



 
Tofu 
cena ~4 eur 
Olbaltumvielas 15g 
B grupas vitamīni 
Dzelzs, kalcijs 

 
Soja 
cena ~1,5 eur 
Olbaltumvielas 50g 

Pākšaugi ir vērtīgs olbaltumvielu 
un šķiedrvielu avots, tādēļ labs 
veids mazināt dzīvnieku izcelsmes 
produktu lietošanu uzturā, kas 
nāks par labu sirds un asinsvadu 
sistēmas veselībai. 

 
Griķi 
cena~5 eur/kg 
Šķiedrvielas 5g 
Magnijs, fosfors, varš (30-50% no 
dienas devas) 

 
Mieži (neslīpētas pērļu 
grūbas) 

cena~1,2 eur/kg 
Šķiedrvielas 5g 
Magnijs, fosfors, varš (30-
50% no dienas devas) 

Vērtīgs vitamīnu, šķiedrvielu un 
minerālvielu avots. 
Miežu graudi satur lizīnu, kas 
stiprina imūnsistēmu un veicina 
kolagēna veidošanos, bet 
melatonīns jeb “miega hormons” 
līdzdarbojas kā pretnovecošanās 
un miega kvalitātes veicinātājs. 

 
Basmati rīsi 
cena~6 eur/kg 
Šķiedrvielas 1,4g 

 
Brūnie rīsi 
cena~2 eur/kg 
Šķiedrvielas 2,2g 

Ēdienkartes dažādošanai un 
enerģijai, lai arī šķiedrvielu tajos ir 
maz. 
Pēc apstrādes veida rīsus iedala: 
brūnie – minimāla apstrāde, 
saglabājot visvairāk uzturvielas; 
baltie – slīpēti sniegbalti rīsi; 
tvaicētie- speciāli apstrādāti ar 
tvaiku, lai saglabātu vitamīnus un 
minerālvielas pašos rīsos, nevis 
apvalkos. 

 
Lēcu pasta 

Cena ~ 8,5 eur/kg 
Olbaltumvielas 14,4g 
Šķiedrvielas  4g 

 
Pilngraudu kviešu pasta 

Cena ~2,5 eur/kg 
Olbaltumvielas 14,7g 
Šķiedrvielas  13,3g 

Izvēlies pilngraudu kviešu pastu, 
kas satur vairāk šķiedrvielu. 

 
Svaigas ogas, augļi 
(mellenes, avenes) 
cena ~15 eur/kg 
nesezonā maz vitamīnu un 
minerālvielu 

 
Saldētas ogas, augļi 
(mellenes, avenes) 
cena ~7 eur/kg 
vairāk vitamīnu un 
minerālvielu nekā nesezonas 
līdziniekiem 

Satur vitamīnus, minerālvielas un 
šķiedrvielas. Nebaidies no 
saldētiem augļiem, ogām un 
dārzeņiem, kas ievākti sezonas 
laikā, pilnbriedā un gatavībā! 

 

Sagatavoja 
Agnija Irkle, 
uztura speciāliste 


