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Lai organismam būtu spēka un enerģijas darboties, cilvēka organisms uzņem 
uzturvielas – olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus. Šīs uzturvielas organismā 
sadalās par enerģiju un šo enerģiju mēra kilokalorijās (kcal) un kilodžoulos (kJ).

KALORIJAS (kcal) – enerģijas daudzums, ko mēs uzņemam ar uzturu

1g olbaltumvielu dod 4 kcal jeb 17 kJ
1g tauku dod 9 kcal jeb 38 kJ

1g ogļhidrātu dod 4 kcal jeb 17 kJ
1g alkohola dod 7 kcal jeb 30 kJ

Cilvēkam ar uzturu ir jāuzņem vidēji 2000 kcal, 1000 - 1500 kcal ir nepieciešamas, 
lai nodorošinātu dzīvības procesus pilnīga miera stāvoklī – pamatvielmaiņu. Šī 
pamatvielmaiņa katram cilvēkam ir individuāla, jo ir atkarīga no iedzimtības, 
dzimuma, vecuma u.c. rādītājiem.

Lai zinātu kilokaloriju daudzumu 
dažādos pārtikas produktos var 
izmantot enerģētisko vērtību tabulas, 
kā arī aplūkot uz pārtikas produktiem 
esošo pārtikas marķējumu, kur ir 
norādīts, cik 100g šis konkrētais 
pārtikas produkts satur enerģiju kcal 
un kJ.

Piemēram, Piens 2,5%

Uz iepakojuma ražotāji bieži vien norāda uzturvērtību un enerģētisko vērtību 
100g, kā arī konkrētā porcijā, kas procentuāli tiek aprēķināta pēc 2000kcal diētas.



Taču lai cilvēks pats personīgi varētu noteikt, cik viņa izvēlētā porcija satur 
kilokalorijas ir nepieciešami:

 1. Enerģētisko vērtību tabulas vai pieejams pārtikas marķējums
 2. Virtuves svari
 3. Kalkulators

Piemēram, rudzu maize ar 22% sieru:
Nosveru maizes šķēli un uzzinu, ka šī maizes šķēle sver 51 g paņemu, tālāk skatos 
uz iepakojuma pārtikas marķējumu vai enerģētisko vērtību tabulā un noskaidroju, 
ka 100g šīs rudzu maizes ir 
262 kcal. Veidoju attiecību:

100 g .... 262 kcal
51g ...... x

x=           = 133.6 kcal
Nospiežu ‘’TARE’’uzlieku 
siera šķēles un uzzinu, ka 2 
siera šķēles sver 20g.
22% siera satur 257 kcal un 
veidoju attiecību:

100 g .... 257 kcal
20g ...... x

x=             = 46 kcal

Tad saskaitu kopā un 
uzzinu, ka šī siermaize 
satur 180 kcal

Piemēram, Kartupeļu sacepums ar malto gaļu.
Nosveru visas sastāvdaļas svaigā un neapstrādātā veidā un pierakstu, cik katra 
sastāvdaļa sver un pierakstu pretī cik kilokalorijas saturēs šie produkti

Nosveru savu porciju un uzzinu,
ka tā sver 120g

Un aprēķinu: x=                = 307 kcal

150g kartupeļu..................
70g burkānu.......................
50g sīpoli..............................
100g vistas maltā gaļa.......
370g

105 kcal
26 kcal
14 kcal
111 kcal

256 kcal

51x262
100

18x257
100

120x256
100



Receptes
Svaigais spēka kokteilis
200g Piena spēks, 1 Banāns, 1 kivi, 1 sauja ogu

Kopā: 200 kcal

Kebabs
1 pittas maizīte, Salāts, vistas fileja, marinēti gurķi, tomāts, sīpoli, paprika, tomātu 
mērce.

Mērce: Bezpiedevu jogurts + 2 ķiploka daiviņas, pipari, garšaugu maisījums.

Ņem vistas fileju un to apcep neizmantojot taukvielas, tad kad vista ir izcepta un 
nedaudz padzisusi to saplēš

mazākos gabaliņos. Tad paņem pittas maizīti un sāk kārtot sastāvdaļas, sāk ar 
salātlapām, tad liek tomātu, nedaudz abas mērces, vistas fileja, sīpols, gurķis, 
nedaudz mērce, paprika un beigās atkal nedaudz salātlapas.

1 porcija: 250kcal



Pilngraudu makaronu sacepums

Izvāram makaronus un liekam cepamtraukā, liekam virsū rīvētu ķirbi, 3 
sasmalcinātas ķiploku daiviņas, sarīvētu burkānu, sīpolu, papriku un smalkos 
gabaliņos sagrieztus tomātus, kas pirms tam var būt blanšēti, visu samaisam
kopā virsū uzkaisam raudeni un liekam cepeškrāsnī 180o temperatūrā uz 20 min, 
pēc 20 min uzkaisa virsū sarīvētu sieru un vēl cep 10 minūtes.

1 porcija: 350kcal

Kartupeļu sacepums

500g kartupeļi    1 liels burkāns
1 paprika    200g puķkāposts
200g violetais kāposts   3-4 ķiploku daiviņas
1 sīpols     Timiāns, garšaugu maisījums
50g 10% siers

Klāt var pagatvot mērci: bezpiedevu jogurts + ķiploks + dilles

Sagriežam kartupeļus tādas 1 cm ripiņās un liekam cepamtraukā, tad sagrieztu 
violeto kāpostu, puķkāpostu, sīpolu, kas pirms tam sagriezts, 3 sasmalcinātas 
ķiploku daiviņas, ripiņās sagrieztu burkānu, papriku un tad virsū uzbirdinam
timiānu un garšaugu maisījumu pēc izvēles, visu samaisam kopā un liekam 
cepeškrāsnī 180 o temperatūrā uz 30min, pēc 30min uzkaisa virsū sarīvētu sieru un 
vēl cepj 10 minūtes.

1 porcija: 250kcal

1 sīpols
1 liels burkāns
200g ķirbis
4 tomāti
Raudene/oregano

500g pilngraudu makaroni
1 paprika
3-4 ķiploku daiviņas
50g 10% siers
Malta vistas fileja (pēc izvēles)



Kūka tievētājiem (www.cetrassezonas.lv)
460g ķirbis   1 maza šķipsniņa stēvijas pulvera
250g rupjmaize   33g ingvers
380g Ricota biezpiens  10g ūdens
180g Vājpiena biezpiens  40g fruktozes
160g 10% saldais krējums

Pasniedzot var sablenderēt zemenes un pasniegt viesiem

1 porcija: 120 kcal

Liec katlā tvaicēties ķirbjus, līdz tie pilnībā mīksti, tad tos nedaudz atdzesē un 
sablenderē. Tad sadrupini rupjmaizi un vienmērīgi izklāj pa visu formu. Pēc tam 
sablenderē banānu un noliec malā. Liec bļodā biezpienu, saldo krējumu, fruktozi, 
stēviju un ar mikseri nedaudz uzputo, līdz vienmērīga masa. Iejauc ingveru un visu 
masu lej pannā uz rupjmaizes. Liec cepeškrāsnī uz 190° temperatūrā uz 45 
minūtēm.

Tomātu zupa
300g malta vistas fileja  2 ēdk. Tomātu pasta
1 kg tomāti   240g konservētas pupiņas
125g brūnie rīsi   4 ķiploka daiviņas
Šķipsniņa timiāna  Čilli

Pasniedz zupu ar 1 tējk. Bezpiedevu jogurta un zaļumiem

1 porcija: 150 kcal

Liek malto vistas fileju uz pannas un viegli izsautē, tad ņem katlu, kurā ielej 
nedaudz ūdeni un sāk vārīt rīsus, kopā ar pirms tam sautēto vistas fileju. Pēc laika, 
kad rīsi gandrīz jau gatavi, liek garšvielas, ķiplokus un pirms tam sablenderētus 
tomātus. Ļauj masai viegli samaisīties un pievieno tomātu pastu, kā arī 
konservētās pupiņas un zupu uzsilda līdz vēlamajai temperatūrai.



Ēdienkaršu paraugi
1. Diena
Brokastis: Vājpiena biezpiens ar banānu, 1 ēdk. Bezpiedevu jogurta un klijas

Otrās Brokastis: Apelsīns

Pusdienas: Tvaicēta vistas gaļa ar svaigiem lapu salātiem

Launags: ‘’Svaigais spēka kokteilis’’

Vakariņas: Tomātu zupa

2. Diena
Brokastis: Auzu pārslu putra (ūdenī vārīta) + ievārījums

Otrās Brokastis: Banāns

Pusdienas: Risoto (Brūnie rīsi, dārzeņi, cūkgaļa/liellopu gaļa)

Launags: Mango

Vakariņas: 2 vārīti kartupeļi ar vājpiena biezpienu un zaļumiem.

3. Diena
Brokastis: Bezpiedevu jogurts + banāns, kivi, 1 tējk. linsēklas

Otrās Brokastis: Graudaugu batoniņš

Pusdienas: Kartupeļu sacepums (vistas gaļa, kartupeļi un dažādi dārzeņi pēc 
izvēles)

Launags: 5 grauzdētas sausmaizītes ar sieru

Vakariņas: Svaigu lapu salāti (citrona sula/etiķis, tomāti, gurķis, sīpols, fetas siers, 
paprika u.c.)



Mērvienības
 1l = 1000 ml   1kg = 1000g 
 1 glāze – 250ml 1 glāze – 16 ēdk.
 1 ēdk. – 15 ml  3 tējk. – 1 ēdk
 1 tējk. – 5ml  1 tase (cup) – 227g

Ola 1gab. 
Gaļas šķēle 
Kotlete 
Laša steiks 
Piena glāze 
Kefīra glāze 
Sviests 1 tējk. 
Siera šķēle 45%

50
30
50
150
200
250
10
15

80
75
200
300
100
125
75
54

Gurķis 
Sīpols 
Burkāns 
Tomāts 
Biete

50–100 
60
75
80 
150

6-‐12 
17 
20 
14 
64

Banāns 
Apelsīns 
Mandarīns 
Ābols 
Kivi 
Mango 
Granātābols

100
200
50
80
50
200
200

90
85
23
45
25
120
150

Vārīti rīsi 1porcija 
Kartupelis 
Biezputras 
Rupjmaize 
Saldskābmaize 
Baltmaize 
Kviešu sausmaizīte 
Glāze kviešu miltu

150 
50–100 
300 
50 
30 
25
–
150

170 
35–70
–
115 
80 
60 
13 
535

Smalkmaizīte 
Šokolādes gabaliņš 
1 kūkas gabaliņš 
Cepums 1 gab 
Zefīrs 1 gab

50–100 
20 
100–150 
30
30

300
100 
–
–
100

Picas šķēle 
Miltu mērces 
Kartupeļu biezputra 
Dzirdrās zupas 
Nedzidrās zupas 
Krēmzupas 
Suši 8 gab.

–
75–100g
150–200 
400
500 
300–400 
–

180–250 
150–200 
150 
200 
250–300 
280–380 
160

Cukurs
Medus 
Ievārījums 
Sāls
Pesto 
Kečups 
Tomātu pasta 
Majonēze 
Krējums 15% 
Bezpiedevu jogurts 
Augu eļļa

25
30
25
20
20
15
30
15
25
25
15

100 
100 
75 
–
60 
15 
13 
95 
40 
5 
134

Dzīvnieku valsts produkti

Dārzeņi (vidēja lieluma)

Graudaugu produkti

Gardumi

Augļi (vidēja lieluma) Gatavie ēdieni

Piedevas

        porcijas iznākums, g          kcal         porcijas iznākums, g            kcal





Uztura dienasgrāmatas paraugs

plkst.

datums:

atziņas: aktivitāte:

ēdiens daudzums kcal

8:25 Kafija ar pienu

Jūtos labi, taču gribas kaut ko garšīgu. Aerobika sporta klubā 60 min 

200ml 20

2,7 868

10:30 Banāns 100g 88
12:40 2 saujas griķu, 1 tomāts, 2 marinēti

ķiploki, 1 marinēts puķukāposta gabals,
3 saujas kāpostu, kukurūzas salātu,
2 gurķu ripas

310

14:29 1 kliju sausmaizīte 15
14:30 Kafija ar pienu 200ml 20

21:50 Tomātu  zupa 300ml, 1 mini šķēle
saldskābmaizes, 4 marinēti gurķīši

320
17:39 1 kliju sausmaizīte, 1 banāns 95

kopā, l:
pa dienu
kopā kcal:XX



Uztura dienasgrāmata kopēšanai

plkst.

datums:

atziņas: aktivitāte:

ēdiens daudzums kcal
kopā, l:

pa dienu
kopā kcal:

plkst.

datums:

atziņas: aktivitāte:

ēdiens daudzums kcal
kopā, l:

pa dienu
kopā kcal:



Lizete Māldere, uztura speciāliste

''Mūsu ķermenis ir mūsu instruments’’...
kā spēlēsi, tā skanēs. Tāpēc izmanto 

iespēju un sāc ar vienkāršāko un 
efektīvāko - skaties un seko līdzi saviem 

ēšanas paradumiem.
Saņem drosmi un rīkojies!

lizete.maldere@gmail.com, +371 29351413

2012


