


"FOODPRINT" bija 8 dienu Erasmus + jauniešu apmaiņa jaunatnes un

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS jomā, kurā 36 jaunieši no Itālijas, Spānijas,

Latvijas, Rumānijas un Grieķijas tikās, lai mācītos, apmainītos ar savu kultūru,

tradīcijām un idejām, veicinātu ilgtspējīgu attīstību jauniešu vidū, galveno

uzmanību pievēršot starpkultūru zināšanu stiprināšanai ar vietējām

tradīcijām, kas saistītas ar pārtiku, un izpratnes veidošanai par atbildīgu

patēriņu un ilgtspējīgu pārtikas produktu ražošanu, vienlaikus attīstot

digitālās kompetences šajā procesā.

PAR "PĀRTIKAS DRUKA
JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS



Kopā būdami, organizējām un piedalījāmies vairākās grupu aktivitātēs, kur

iemācījāmies gatavot tradicionālos ēdienus no iesaistītajām valstīm, radījām

jaunus ēdienus ar sezonas produktiem, uzzinājām par labu praksi, piemēram, 0

km, dažādām etiķetēm, kas garantē pārtikas produktu izcelsmi un kvalitāti,

tikāmies ar vairākām vietējām organizācijām, kas palīdzēja izprast pārtikas

ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību un daudz vairāk konceptu un prakses ceļā uz

ilgtspējīgāku dzīvesveidu.

PAR "PĀRTIKAS DRUKA
JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS



Nākamajās lappusēs atklās dažu

kopā gatavoto ēdienu receptes, kā

arī padomus un trikus, kā būt

ilgtspējīgākiem un citu noderīgu

informāciju, saites, aplikācijas,

video utt.

PAR "PĀRTIKAS DRUKA
JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTS



RECEPTES



SERVĀCIJAS: 4

1 kg kartupeļu

6-8 olas

Olīveļļa

Sāls

1 sīpols (pēc izvēles)

Sastāvdaļas

Tortilla de Patatas
SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 30 MIN

instrumenti

Cepešpanna

Lāpstiņa

Nazis

Kartupeļu mizotājs



Nomazgā, nomizo kartupeļus, sagriež uz
pusēm, ja par lielu, un sagriež kā
apmēram 2-3 mm bieziem čipsiem.
Kartupeļus apcep olīveļļā, līdz tie mīksti.
Izmanto lielu cepamo pannu, lai
ietilpinātu visu daudzumu un vēlāk būtu
nedaudz vietas olām. (Veselīgākam
variantam var vārīt līdz pustermiski
apstrādātam, bet tas nav tradicionālais
veids).
Bļodā izsit olas
Ja gribas pievienot sīpolu, pannai to var
pievienot ar kartupeļiem dažas minūtes
pirms to gatavības un nedaudz
pagatavot uz vidējas karsēšanas.
Kad kartupeļi (un sīpols) ir gandrīz gatavi,
izņem tos no cepešpannas un pievieno
olām, ātri samaisa un sezonē ar sāli.
 

Kā to pagatavot



Cepešpannu atkal sakarsē ar pietiekami
daudz olīveļļas un liek iekšā
kartupeļu/olu maisījumu, nestūrējot,
tikai uz vidējas karsēšanas brīdi ļauj
sabiezēt. Tad var izmantot koka karoti,
lai klusi noapaļotu malas. Kad tortilja ir
pusgatava, to pagriež uz lielas plāksnes,
pannai pievieno nedaudz eļļas un atdod
tortilju, lai nedaudz pavāra otru pusi.
Tortilja ir gatava, kad saki, ka gatava.
Vieniem patīk labi darīts, bet citiem labāk
patīk “poco hecha” vai mazāk darīts, kas
nozīmē, ka centrā esošās olas paliek
mazliet šķidrākas un sulīgākas.



SERVĀCIJAS: 4

Nelieli maizes gurķa
gabaliņi
Tomāti
Ķiploki
Olīveļļa
Sāls
Sarkanie un zaļie pipari
Sīpols
Etiķis

Sastāvdaļas

Gazpačo
SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 5 MIN

instrumenti
Nazis
Blendermašīna
Glāzes zupas pasniegšanai



 Notīriet un sagatavojiet visus mūsu
augļus un dārzeņus, lai sagrieztu tos
mazos kvadrātveida gabaliņos.
Kad gurķi, piparus, tomātus un
sīpolus esam sagriezuši, tie jāieliek
mikserī.
Nākamais solis – mikserī pievienot
pārējās sastāvdaļas; maizi, ķiplokus,
kas jau sašķaidīti mazos gabaliņos, un
mūsu garšvielas (etiķi, sāli un olīveļļu).
Beidzot visu sajaucam mikserī un
būsim gatavi pasniegt savu gazpačo!
Auksts un atsvaidzinošs!

Kā to pagatavot



SERVĀCIJAS: 4

3 ķiploku daiviņas
2 šķēles svaiga speķa
1 čorizo desa
3 ēdamkarotes neapstrādātas
olīveļļas
1 tējkarote saldā paprika
90 g Indijas zirņu miltu
500 ml istabas tempļa ūdens
Sāls pēc garšas

Sastāvdaļas

Gachas manchegas
SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 15 MIN

instrumenti
Nazis

Cepešpanna

Lāpstiņa



Nomizo ķiplokus un sagriež speķi mazos
gabaliņos un čorizo šķēlītēs.
Uzkarsē neapstrādātu olīveļļu un apcep
speķi.
Pievieno čorizo, speķi un ķiplokus.
Noņem čorizo, speķi un ķiplokus.
Ķiplokus liek javā un sarīvē.
Pielej pie javas saldo papriku un nedaudz
ūdens.
Cepamajā pannā eļļai pievieno Indijas zirņu
miltus.
Sautē, maisot tā, lai piesūcinātu ar visu eļļu.
Nedaudz pa maz pielej ūdeni, it kā tā būtu
bechamel mērce, maisot, lai neveidojas
kunkuļi.
Pannai pievieno javas maisījumu.
Dažas minūtes vāra putru, līdz tā sabiezē
pēc patikas, pievieno sāli un pasniedz kopā
ar čorizo.

Kā to pagatavot



SERVĀCIJAS: 4

Turku zirņi
Sīpols
Burkāns
Sarkanie pipari
Tomātu mērce
Ķiploki
Olīveļļa
Pētersīļi
Sāls pēc garšas

Sastāvdaļas

Turku zirņu un
dārzeņu sautējums

SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 15 MIN

instrumenti
Pods

Nazis

Lāpstiņa



Vispirms sagatavojam sastāvdaļas:
Smalki notīra un sakapā sīpolu.
Nomazgā papriku, izņem sēklas un sagriež
kubiņos.
Samaļ ķiplokus.
Notīra burkānus un sagriež plānās šķēlītēs.
Šķidrumu izlej no krājumiem, bet tur 50 ml
ūdens.
Smalki sakapā pētersīļus.

Kā to pagatavot

Ieliec eļļu pannā vai pamosties. Kad ir karsts, pievieno sīpolu un sautē 3-
4 minūtes.
Pievieno ķiplokus un pēc 1 minūtes papriku un burkānus. Sautē
dārzeņus 2-3 minūtes.
Pievieno tomātus, turku zirņus, ūdeni un šķidrumu no bundžas.
Sezonu ar sāli, pipariem un kūpinātu papriku, un vāra 20 minūtes.
Mērce glīti sasiesies turku zirņu konservu šķidruma dēļ, iekšā dārzeņiem
jābūt nedaudz kraukšķīgiem.
Izslēdz karstumu un pievieno sakapātus pētersīļus.

 Kā sagatavot sautējumu:



Lielie kartupeļi 4 gab.

Sāls 1 tējkarotes

Olas 2 gab.

Kartupeļu ciete 1 tbsp.

Milti 1 tbsp. (pēc izvēles)

Eļļa cepšanai

Sastāvdaļas

Kartupeļu pankūkas
SERVĀCIJAS: 4 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 30 MIN

Klasiskā latviešu gaume -

kartupeļu pankūkas ar skābo

krējumu un brūkleņu ievārījumu.

Pārlej kartupeļus (nomizo un

sarīvē) ar sāli un nostādina 2

minūtes, lai atbrīvotos liekais

šķidrums, ko iztecinās caur sietu.

apraksts



Bļodā liek kartupeļus, pievieno

olas, kartupeļu cieti un miltus un

labi samaisa.

Pannu uzkarsē, ar ēdamkaroti

ieliek tajā kartupeļu pankūku masu

un saplacina, veidojot plakanas

pankūkas.

Pankūkas vienā pusē apcep

apmēram 1-2 minūtes, līdz tās

kļūst zeltaini brūnas, tad apgriež

uz otru pusi un apcep, līdz otra

puse arī ir zeltaini brūna.

How to cook it:



4 vidēji āboli (var izmantot arī
dažādus augļus)
400 g ūdens
50 g cukura
30 g kartupeļu cietes
Ābolu sula (nav obligāti, ja
garša nav tik stipra)
Putukrējums (pēc izvēles, ēdot
var lietot arī pienu)

Sastāvdaļas

Augļu zupa
SERVĀCIJAS: 4 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 5-10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 40 MIN

instrumenti
Nazis
Katls
Karotīte
Kauss



Ābolus nomazgā, sagriež un vāra

ūdenī, līdz tie mīksti.

Tad pievieno cukuru, sajauc

kartupeļu cieti glāzē ūdens, tad lej

katlā un lej ābolu sulu.

Gatavo želeju lej traukos, pasniedz

ar pienu, putukrējumu vai vaniļas

mērci.

Kā to pagatavot:



Sastāvdaļas

Skordalia
SERVĀCIJAS: 6 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 30 MIN

•5-6 vidējie kartupeļi
• 5-7 ķiploku daiviņas (pēc izvēles)
• 1/2 A tase augstākā labuma
neapstrādātas olīveļļas
• 1 tbsp sāls
• svaigi pētersīļi (pēc izvēles)

 1) Nomizo un notīra kartupeļus.
2) Vāra karstā ūdenī, līdz tie kļūst mīksti. Tam nepieciešamas 20-30
minūtes
3) Virtuves kombainā pievieno ķiploku daiviņas, olīveļļu un sāli.
4) Kad kartupeļi mīkstināti, ņem ārā no karstā ūdens. Liek kartupeļus
bļodā un samasē.
5) Sajauc kartupeļu biezeni ar maisījumiem no virtuves kombaina.
6) Ja vēlies, vari virsū uzkaisīt dažus svaigus pētersīļus.
7) Baudi!

How to cook it



Sastāvdaļas

Dako salāti
SERVĀCIJAS: 4 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN

Kā to pagatavot

• 1 mārciņa gatavu tomātu
• 2 ēdamkarotes sarkano sīpolu
• 1/4 krūze melno olīvu (piemēram, Kalamata),
piparota un rupji sakapāta
• Neliela sauja bazilika lapu, sakapātas
• 1 tējkarote žāvēta raudene
• 2 ēdamkarotes sarkanvīna etiķa
• 4 ēdamkarotes olīveļļas, kā arī lieko, kas
paredzēta žāvēšanai
• 1/3 tējkarotes sāls, plus vēl, ko nogaršot
• Melnie pipari, pēc garšas
• 6 dakos sausiņi vai divas biezas gabaliņos
sagrieztas un grauzdētas skābmīklas šķēlītes
• 1/2 tases feta, sadrupusi

1. Kombinē salātu sastāvdaļas:
Lielā bļodā sajauc tomātus, sarkano sīpolu, olīvas, kaperus, pētersīļus,
baziliku, raudeni, sarkanvīna etiķi, olīveļļu, sāli un melnos piparus, lai
nogaršotu.
2. Drupina pāri salātiem un ļauj sēdēt:
Salauž sausiņus 1 collas gabaliņos. Pievieno salātiem, tad ar gumijas lāpstiņu
apvieno sastāvdaļas. Ļauj salātiem atpūsties 10 minūtes, lai sausiņi tomātu
sulās var nedaudz atmaigt.
3. Augšā ar fetu:
Kad salāti atpūtušies 10 minūtes, virsū pievieno fetu.

GATAVOŠANAS LAIKS: 0 MIN



Sastāvdaļas

Loukoumades
SERVĀCIJAS: 4 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 1 STUNDA GATAVOŠANAS LAIKS: 30 MIN

• 280 ml remdena ūdens
• 9 gr sausā rauga
• 1 mazās karotītes medus
• 1 šķipsniņa sāls
• 200 gr miltu visiem
lietojumiem
• 50 gr kukurūzas miltu
• saulespuķu eļļa

Garnējumi:
• Medus
• Cinnamon
• Šokolāde



Loukoumades
SERVINGS: 4 PREPPING TIME: 10 MIN COOKING TIME: 30 MIN

Katru sastāvdaļu ieliekam bļodā, izņemot eļļu, un samaisām ar
rokas mikseri, līdz viss sajaucas kopā.
Bļodu pārklājam ar caurspīdīgu membrānu un atstājam, lai siltā
un sausā vidē kļūtu lielāka 30-45 minūtes.
Eļļu ieliekam pannā zem vidējas uguns.
Ieliekam mazu karoti ūdens glāzē un blakus pannai liekam
pergamenta papīra gabaliņu.
Kad eļļa ir pietiekami silta, ieliekam roku bļodā un paņemam
mīklas gabaliņu. Sažņaudzam roku, lai mīkla iznāk no cauruma
starp īkšķi un rādītājpirkstu. Ļāvām mīklai nokrist uz karotes un
tad iemetam eļļā.
Mīkla viegli iekrīt mitrās karotes dēļ, tāpēc pēc katras lāses karoti
vajadzētu iemērkt ūdenī.
Loukoumādes griežam apkārt, kad panna pilna.
Apcepam loukoumādes, līdz tām ir jauka krāsa, un tad noņemam
tās un uzliekam uz pergamenta papīra.
Atstājam uz papīra, lai atdziest, un tad pievienojam garnējumus,
kas patīk.

Kā to pagatavot



Sastāvdaļas

Crisps
SERVĀCIJAS: 8 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 30 MIN

Notīram kartupeļus un sagriežam tos visus vajadzīgajā lielumā.
Pannā ar olīveļļu un uz vidējas karsēšanas cep kartupeļus 5-7 minūtes,
līdz tie mīkstinās, nekļūstot krāsaini.
Ja mums ir daudz kartupeļu, ko apcept, pievienojiet tos partijās, pa
dažiem.
Mēs tos izņemam ar raibu karoti sietiņā un ļaujam nedaudz atdzist. Šajā
posmā viņi gandrīz nav pieņēmuši nevienu krāsu.
Vēlreiz uzkarsē eļļu, šoreiz vidēji līdz lielā karstumā.
Mēs tās atliekam atpakaļ pa dažām reizēm, līdz tās kļūst zeltainas un
kļūst kraukšķīgas apmēram 3 minūtes atkarībā no izmēra, kādā tās esam
sagriezuši.
Noņemiet tos ar punktētu karotīti.
Liekam uz liela šķīvja, kas izklāts ar virtuves papīru, lai uzsūktu lieko eļļu
Pārlej ar papriku un sāli.

Kā to pagatavot

• 1 kg kartupeļu
• Olīveļļa
• Paprika
• Sāls



Sastāvdaļas

Tomātu mērce
SERVĀCIJAS: 4 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 45 MIN

Kā to pagatavot

1 ēdamkarote olīveļļas
2 krustnagliņas ķiploki, sakapāti
5 tomāti, nomizoti un smalki sakapāti
1 tējkarote baltā cukura
¼ krūze ūdens
2 tējkarotes sakapāta svaiga bazilika
sāls un pipari pēc garšas

Lielā ķegumā uzkarsē eļļu un sautē ķiplokus, līdz tie ir
viegli brūni un mīksti. Uzmanieties, lai ķiplokus
neapdedzinātu. Samaisa tomātos, cukurā, ūdenī,
bazilikā, sālī un piparos.
Pannas saturu liek vārīties. Uz zema karstuma nosedz
un samaisa aptuveni 45 minūtes, ik pa laikam
apmaisot. Pasniedz siltu.



•Milti

• Ūdens

• Sāls

Sastāvdaļas

DAĻAS 2 SAGATAVOŠANAS LAIKS 20 MIN. GATAVOŠANAS LAIKS 10 MIN.

Kā to izdarīt:

Bļodā ielej miltus, lej ūdenī un

pievieno šķipsniņu sāls. Mums

jāiegūst biezs viendabīgs maisījums

bez kunkuļiem. Ņem ar karoti un

apcep. Mēs tās varam nogaršot - ar

melno medu (Milazzo), sāli, cukuru

vai vienkārši normāli

GAIMEDDRE



Kā to izdarīt:

Ar miltiem veido “strūklaku” un tās centrā un liek cukuru, olas, eļļu,

vermutu un raugu.

Sajauc visas sastāvdaļas, lai veidojas gluda un mīksta mīkla.

Izrullē mīklu salami veidā un sagriež gabaliņos; tad apcep tos lielā

eļļas daudzumā.

Pēc vārīšanas turdiddri sajauc medū (iepriekš karsē pannā).

• 4 olas

• 1 glāze vermuta

• 1 glāze eļļas

• 1 glāze cukura

• 1 paciņa rauga

• Bišu medus/vīģu medus

• Piešķiriet “pēc vajadzības”.

Sastāvdaļas

TURDIDDRI
SERVĀCIJAS: 2 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 15

MIN

GATAVOŠANAS LAIKS: 45 MIN



Mīklai:
1 tase saulespuķu eļļas
1/3 tases ūdens
1/3 tases cukura
1 1/2 milti
1 TSP cepamais pulveris
Vaniļa

Āboliem:
6 āboli
1 krūze cukura
2 TSP kanēlis
Nedaudz ūdens

Sastāvdaļas

Ābolu torte
SERVĀCIJAS: 10 SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 MIN GATAVOŠANAS LAIKS: 1 H 20 MIN

instrumenti
Karotīte
Plāksne
Nazis
Cepeškrāsns cimdi
Cepamā panna
Cepamais papīrs



Cepeškrāsni iepriekš uzkarsē līdz 180

°C.

Ābolus sagriež mazos gabaliņos.

Pannā liek ābolu, cukuru, kanēli un

ūdeni, līdz āboli mīksti.

Bļodā liek visas mīklas sastāvdaļas un

samaisa, līdz mīkla kļūst maiga.

Rullē mīklu un liek 20 cm pannā.

Paturi nedaudz mīklas, ko likt uz

tortes.

Uz mīklas liek ābolus, sagriež mīklu

rindiņās un liek uz āboliem.

Cep 180 °C temperatūrā, līdz mīkla ir

zeltaina, paiet gandrīz 40-50 min.

Baudiet maltīti!

Kā to pagatavot



KOLTUNASI (RAVIOLI) AR SIERU

Koltunasi ir kulinārijas preparāts, kas sastāv no mīklas gabaliņiem, kas pildīti ar

sieru, saldenumu un vārīti ūdenī vai cepti cepeškrāsnī.

Sastāvdaļas

Mīklai:

▢ 500 g miltu

▢ 200 ml ūdens

▢ ēdamkarotes eļļas

▢ tējkarotes sāls

▢ ola

Pildījumam:

▢ 500 g saldā biezpiena

▢ ēdamkarotes cukura

▢ olas

▢ vaniļas pasta



SAGATAVOŠANAS METODE:

KOLTUNASI MĪKLA IR LĪDZĪGA TAI, KO IZMANTO NŪDELES GATAVOŠANĀ. KOLTUNASI

PIEVIENOJU EĻĻU UN ŪDENI. BĻODĀ LIEK MILTUS UN VIDŪ IZVEIDO CAURUMU.

PIEVIENO OLAS, EĻĻU UN SAMAISA. PAKĀPENISKI PIEVIENO ŪDENI UN SAMAISA, LĪDZ

IEGŪST ELASTĪGU UN LIPĪGU MĪKLU.

IZRULLĒ MĪKLU APMĒRAM 3 MM BIEZĀ TAISNSTŪRA LOKSNĒ UN IZGRIEŽ APĻUS.

KATRU APLI LIEK RAVIOLI SKĀRDĀ, VIDŪ LIEK TĒJKAROTI PILDĪJUMA, AIZVER SKĀRDU

UN SALIEK MALAS KOPĀ. DROŠĪBAS PĒC MALU VAR PIESPIEST AR DAKŠIŅU.

SASTĀVDAĻAS PILDĪJUMAM LIEC BĻODĀ, SAMAISA, LĪDZ IEGŪST GLUDU KRĒJUMU. JA

SIERS IR ŪDEŅAINĀKS, IESPĒJAMS, VAR PIEVIENOT TĒJKAROTI PELĒKĀ, KAS UZSŪKS

LIEKO MITRUMU. MAN BIJA KRĒMĪGS SIERS. APKAKLĪŠU ZAĻUMUS VĀRA NEDAUDZ

SĀLĪTĀ ŪDENĪ APMĒRAM 8 MINŪTES, LĪDZ TIE PACEĻAS VIRSPUSĒ, NOTECINA UN

PASNIEDZ AR IZKAUSĒTU SVIESTU, CUKURU, SKĀBU KRĒJUMU VAI SVIESTĀ UN

CUKURĀ PA VIRSU APBRŪNINĀTU RĪVMAIZI.



BAKLAŽĀNU SALĀTI AR MAJONĒZI

Rumāņu mīlēto apetīšu vidū ir daudz salātu ar majonēzi, aukstu gaļu un sieru, papriku, kas

pildīta ar krēmsieru, vai tomātiem, kas pildīti ar baklažānu. Manuprāt, vismīļākais ēdiens ar

baklažānu ir šis baklažānu salāti ar majonēzi.

SASTĀVDAĻAS

1,5-1,7 KG SVAIGA BAKLAŽĀNA

SĀLS

PIPARI

APM. 150-200 ML SAULESPUĶU

EĻĻAS

CITRONA SULA PĒC GARŠAS

1 SĪPOLS, SMALKI SAKAPĀTS

 MAJONĒZEI:

1 JĒLS DZELTENUMS UN 1 VĀRĪTS
DZELTENUMS
1 TĒJKAROTE SINEPJU
250 ML EĻĻAS
1 TĒJKAROTE CITRONA SULAS



KĀ SAGATAVOTIES:

PĒC TĪRĪŠANAS UN NOTECINĀŠANAS BAKLAŽĀNU SMALKI SAKAPĀ

UN AR SAKAPĀTU SĪPOLU NOSTĀDINA STIKLA VAI PLASTMASAS

TRAUKĀ. MAJONĒZI SAGATAVO ATSEVIŠĶI, OLAS DZELTENUMU

SAJAUCOT AR SINEPĒM UN PAKĀPENISKI PIEVIENOJOT EĻĻU.

SAMET SALĀTUS AR MAJONĒZI, PIEVIENO SĀLI, PIPARUS UN

NEDAUDZ SVAIGI SPIESTU CITRONA SULU UN ATSTĀJ SALĀTUS UZ

STUNDU ATPŪSTIES LEDUSSKAPĪ.



Trešā ēdiena galvenā sastāvdaļa bija

brokoļi un sekundārās sastāvdaļas –

kartupelis, burkāns, ķiploki, sīpols.

Pagatavošanas metode bija šā brīža

improvizācija.

Visus dārzeņus vārīju vienā katlā, pēc tam

pannā cepu tos ar olīveļļu un ķiplokiem, un

visbeidzot pēc galvanizācijas ēdienam

pievienoju nedaudz citrona sulas un sāls.

BROKOĻI AR DĀRZEŅIEM



SEZONAS
PRODUKTU
KALENDĀRS



Augļu sezonas
kalendārs Spānijā

Avokado
Avene
Kivi
Citrons
Klementīne
Oranžs
Banāns

Ziema:
Avene
Zemene
Banāns

Pavasaris:

Aprikoze
Ķirsis
Plūme
Vīģe
Persiks
Melone
Paragvajiešu
Banāns
Arbūzs

Vasara:
Kaki
Olu krēma ābols
Banāns
Granāts
Kivi
Citrons
Klementīne
Apple
Vīnoga

Rudens:



Dārzeņu sezonas
kalendārs Spānijā

Artišoks
Kāposti
Ziedkāposti
Endive
Spināti
Puravs
Redīss

Ziema:
Sīpols
Brokoļi
Zirņi
Pupas
Salāti
Puravs
Redīss

Pavasaris:
Ķiploki
Cukīni
Sīpols
Sparģeļi
Zirņi
Pupas
Zaļās pupiņas
Salāti
Gurķis
Kartupelis
Pipari
Puravs
Redīss
Tomāts
Burkāns

Vasara;
Selerijas
Baklažāns
Ķirbis
Ziedkāposti
Endive
Spināti
Zaļās pupiņas
Salāti
Gurķis
Puravs
Burkāns

Rudens;



Sezonas dārzeņi
Grieķijā

Brokoļi
Ziedkāposti
Kāposti
Burkāni
Salāti
Cirtainie salāti
Raķete
Endive
Puravi
Biete
Spināti
Sīpoli
Pupas
Ķiploki
Artišoki
Zirņi
Kartupeļi

Rudens/ziema:

Tomāti
Gurķis
Artišoks
Burkāns
Cukīni
Pupas
Sīpols, Zaļais sīpols
Kāposti
Pētersīļi
Salāti
Baklažāns
Zirņi
Biete
Kartupeļi
Pipari
Redīsi
Redīsi
Arugula
Selerijas
Spināti
Sparģeļi
Zaļās pupiņas
Fenhelis

Pavasaris/vasara:



Sezonas augļi Grieķijā

Rudens/ziema:
• Āboli
• Vīģes
• Lemons
• Bumbieris
• Vīnogas
• Granātābols
• Plūmes
• Lotus
• Oranžs
• Mandarīns
• Greipfrūts
• Ķirbīte

Pavasaris/vasara:
• Aprikoze
• Ķirsis
• Ķirši
• Arbūzs
• Nektarīns
• Pludmales
• Melons
• Bumbieris
• Zemene
• Banāns
• Ķirsis
• Arbūzs
• Pludmales
• Vīģes
• Vīnogas
• Plūmes
• Kazenes
• Ērkšķogas
• Āboli
• Cidonijas



Sezonas
kalendārs Latvijā

Gurķis
Tomāts
Burkāns
Redīsi
Kartupelis
Cukīni
Biete
Grenlandes zirņi
Garšaugi
Lustras
Zemenes
Upeņu
Avenes
Mellenes

Vasara:
Tomāts
Kartupelis
Gurķis
Burkāns
Biete
Ķirbis
Selerijas sakne
Apple
Bumbieri
Plūmes
Smiltsērkšķi
Rieksti

Rudens:



Sezonas
kalendārs Latvijā

Konservēta pārtika
Ogas un sēnes
sasaldējam
Kompoti
Ievārījumi
Sausā tēja

Rudenī gatavojam
produktus ziemai Bērzu sula

Rabarberi
Salāti
Dilis
Cirtas
Spināti
Redīss
Sēklas
Pieneņu lapas
Grīns

Pavasaris:



Sezonas kalendārs
Itālijas dienvidos

Pavasaris
 • Tomāts
• zirņi
• Ķiploki
• Sparģeļi

• Aprikozes
• Ūdens melone
• Melons

• Sēne
• Rieksti
• Kastaņa
• Brokoļi
• Ziedkāposti

  

  • Čards
• Artišoki
• Ķirši

• Lemons
• Gurķi
• Baklažāns

• Ķirbīte
• Vīnoga
• Oranžs
• Fennels
• Letumi

Vasara

Rudens/Ziema



Augļu sezonas
kalendārs Rumānijā

Zemenes
Aprikozes
Avenes
Mellenes,
Ķirši
Ķirši
Korķenes
Kazenes
Melone
Arbūzs

Vasara:
Apple
Bumbieri
Vīnogas
Cidonijs
Valrieksti
Plūmes

Rudens/ziema:
Ķirši
Zemenes

Pavasaris:



Dārzeņu sezonas
kalendārs Rumānijā

Redīss
Jauni kartupeļi
Zaļie salāti
Spināti
Lovage
Ķiploku zaļš
Zaļais sīpols
Dilis
Nātres
Bazils

Pavasaris:

Zaļie sīpoli
Zaļie ķiploki
Spināti
Zaļie salāti
Redīsi
Dilis
Timiāns
Pētersīļi zaļi
Tarragons
Zaļie zirņi
Pētersīļi

Kartupeļi
Ķirbis
Pipari
Gardēži
Ziedkāposti
Tomāti
Čili pipari
Sēnes
Selerijas
Baklažāni
Burkāns
Pupiņas
Ķiploki
Sīpols
Zirņi
Kāposti
Biete
Puravs

Rudens/Ziema:

Zaļās
pupiņas
Kabači
Biete
Burkāni
Pastinaki
Tomāti
Gurķi
Gulašs
Sparģeļi
Ziedkāposti
Sēnes
Cāļi

Vasara;



PADOMI UN
IETEIKUMI



• Pavāri mājās

• Ēd mazāk gaļas (piemēram:

sāc ar gaļas patēriņa

samazināšanu par vienu dienu

nedēļā)

• Iegādāties vietējo

• Audzēt savus dārzeņus

(mājās vai pilsētas dārzā, ja

iespējams)

• Iegādāties sezonas pārtikas

produktus

• Mazāk pārstrādātas pārtikas

• Zero atkritumi

PADOMI UN IETEIKUMI

• Maltīšu sagatavošana

• Voulunteer vietējām

komandām

• Atkritums: pārtika, komposts,

pacelt organisko atkritumu

tvertni

• Atkritumu iepakojums

• Ja iespējams, samaziniet

izvairīšanos

• Pirkt tieši no ražotājiem

• Komposts

• Mudināt valdības aktīvāk

rīkoties un ietvert likumus pret

pārtikas izšķērdēšanu



NODERĪGAS SAITES



Food Waste: Last Week Tonight with John Oliver -
https://youtu.be/i8xwLWb0lLY

What Is Soil Erosion & Conservation? | SOIL
CONSERVATION | Dr Binocs Show -
https://www.youtube.com/watch?v=uo_ntewAemw

Sugar: Last Week Tonight with John Oliver -
https://www.youtube.com/watch?v=MepXBJjsNxs

FAO Policy Series: Sustainable Food and Agriculture -
https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

Food Waste: The Hidden Cost of the Food We Throw Out -
https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

Saites par pārtikas
ilgtspējību



NODERĪGAS
PROGRAMMAS



NODERĪGI
PROGRAMMAS

 



Too Good To Go
Tā ir bezmaksas aplikācija, fantastiska, lai netērētu pārtiku. Bāri,
restorāni, lielveikali u.c. tie reģistrē un publicē pārsteiguma
produktu piedāvājumu, ko nav varējuši pārdot visu rītu vai
pēcpusdienu, tad piedāvājumi parādās, aptuveni, pusdienu
stundas beigās vai vakariņu stundas beigās. Šīs ir daudz lētākas
par sākotnējo cenu. Vai vēlaties palīdzēt novērst pārtikas
izšķērdēšanu? Turpiniet un izmantojiet to.
https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8

iHuerting: 
Ar šo aplikāciju ikvienam palīdz kļūt par pilsētnieku, iestādot

savā terasē, iekšpagalmā, nelielā zemes gabaliņā... Šī
aplikācija vēsta, kad jādzer un jāapaugļo augi un jānovērš

kaitēkļi.
Saite uz programmu:

 http://ihuerting.com/ihuerting/
 



 
Yuka:

Šī ir noderīga aplikācija, lai analizētu lielveikalā nopērkamos
produktus, ar aplikācijas kameru skenējot katra produkta
svītrkodu, tā nekavējoties analizēs produktu un pastāstīs

lietotājiem, no kāda veida elementiem tas sastāv. Piemēram,
ja tam ir piedevas un kādā daudzumā; ja produktā ir pārāk

daudz cukura vai kaloriju … utt. Šī programma piedāvās arī
alternatīvas skenējamajiem produktiem gadījumā, ja

produkti nav pietiekami labi vai slikti veselībai un videi.
Saite uz programmu: https://apps.apple.com/ch/app/yuka-

scansione-dei-prodotti/id1092799236?l=it 
 

Bikemap: 
Šai aplikācijai ir vairāk nekā trīs miljoni kilometru
velomaršrutu. Šī aplikācija ļauj lejupielādēt informāciju par
velolietotājiem piemērotiem celiņiem un ceļiem vairāk nekā
80 valstīs.
Atradīsiet arī datus par reljefa pacēlumu un slīpumu.
Programma tiek atjaunināta un bieži tiek pievienoti jauni
maršruti.
Saite uz programmu: https://www.bikemap.net/en/apps/



Sustainable Development Goals: 
Izmantojot šo Apvienoto Nāciju Organizācijas programmu,
jums vienmēr būs visjaunākā informācija par tam.
Izmantojot šo programmu, varat arī saņemt personalizētus
paziņojumus par IAM, kas jūs interesē visvairāk.
Saite uz programmu: https://sdgsinaction.com/

Refresh Go Green: 
Šajā aplikācijā ir 52 padomi un sniegta noderīga informācija,
kā savu mājokli pārvērst zaļākā vidē, kā arī norādes par katra
cilvēka uzturu, veselību vai ikdienas paradumiem.
Saite uz programmu
http://www.therefreshproject.com.au/go-green-app/



Love food hate waste:
Šī aplikācija palīdz kontrolēt pārtikas patēriņu, izgatavojot
pavārgrāmatu, kurā piedāvā ēdienus, ko var gatavot kopā ar
ledusskapī esošo ēdienu, un pārtikas iepirkumu sarakstu,
uzglabāšanas un patēriņa plānotāju.
Saite uz programmu:
 https://www.lovefoodhatewaste.com/article/get-your-free-
love-food-hate-waste-app

Boroume:
Tas simbolizē cilvēku grupas kolektīvos centienus samazināt
pārtikas izšķērdēšanu un vienlaikus palielināt ziedoto pārtiku
Grieķijā. “Boroume” mērķis ir koordinēt preču ziedošanas
kārtību trūcīgajiem. Tā neuzņemas nekādu atbildību par
saziedotajām precēm un negarantē to kvalitāti. Saite uz
programmu:
https://www.boroume.gr/en



AUGSNES
SAGLABĀŠANA



• Mazāka augsnes erozija: līdz audzēšanai augsne ir izturīgāka pret vēja un

ūdens izraisītu eroziju. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad augsnes virskārtā

tiek uzturēts kupls mulčas segums (kāļi, salmi, lapas, pākstis, pīlādži).

• Mazāka augsnes sablīvēšana: zeme, kas nav sasvērta, ir mazāk sablīvēta nekā

zeme, kas ir sasvērta. Augsnes dabisko struktūru uzbur augsnes apstrāde.

Konstrukcijas zudums padara augsni mazāk spējīgu atbalstīt lielas slodzes,

piemēram, riteņu satiksmi, kas rodas, veicot apstrādi. Struktūras zudums arī

padara augsni pēc būtības neaizsargātāku pret sablīvēšanos.

• Taupa savu laiku: lauks būs jānodod tikai vienu reizi, līdz lauksaimniecība

neietaupīs darba izmaksas un var arī palīdzēt iestādīt kultūraugus, pirms augsne

nav pārāk izžuvusi.

• zemākas degvielas izmaksas: mazāk pāreju pāri laukam, kamēr lauksaimniecība

krasi nesamazinās degvielas izmaksas.

 



Mazāks augsnes mitruma zudums:

nē, līdz sējējs atstāj zemē augu

atliekas, kas var palīdzēt uzturēt

augsni mitru un pasargāt no saules

un vēja izraisītas iztvaikošanas.

Veselīgāka augsne: laukos, kas nav sagāzti, kad

augu atliekas dabiskā tempā sadalās uz augsnes

virsmas, daudzas dzīvības formas palielinās

augsnē un uz tās. Tas rada veselīgāku lauka

ekoloģiju, kas palīdz samazināt kaitīgos kukaiņus.

Izvairoties no augsnes apstrādes, augsnes

organiskās vielas var palielināties, un tas ir

galvenais faktors produktīvajām augsnēm.

Augsnes saglabāšana: Samazinot

erozijas fenomenu, atjaunojot augu

matēriju augsnē, saglabājot mulčas

slāni virspusē, neaugsnes apstrādes

sistēma veicina ekosistēmu

aizsardzību, to saglabāšanu un

līdzsvara saglabāšanu dabā.





VIETĒJĀS IEINTERESĒTĀS PERSONAS
PATEICAMIES PAR SADARBĪBU AR

MUMS
 




