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 2018. gada 24., 25., 26. un 31. decembrī par stundu 
saīsināts darba laiks Centrāltirgus atklātajā un slēgtajā 
teritorijā, kā arī Sakņu, Zivju, Piena, Gastronomijas 
un Gaļas paviljonos. Tie atvērti līdz 17:00.

 2019. gada 1. janvārī Sakņu, Zivju, 
Piena, Gastronomijas un Gaļas 
paviljoni būs slēgti. Atklātā teritorija  
strādās no 07:00 līdz 17:00.

 Izsludināts konkurss par 
labāko tirdzniecības vietas 
Ziemassvētku noformējumu 
Rīgas Centrāltirgū 

Priecīg
us Z iemassvētkus

un laimīgu Jauno gadu!

Turpinot vienu no skaistākajām Centrāltirgus tradīcijām, arī šogad tirgus administrācija izsludina 
konkursu par labāko tirdzniecības vietas Ziemassvētku noformējumu. Labākie balvā saņems tirdzniecī-
bas vietas nomas maksas atlaidi 2019. gada janvārim.

„Mūsu mērķis ir motivēt tirgotājus uz Ziemassvētkiem un gadu miju izrotāt savas tirdzniecības vietas, kā 
arī piešķirt tām pievilcīgu vizuālo izskatu, tādējādi piesaistot pircēju uzmanību un tūristu ievērību. Mums kā 
uzņēmumam ir svarīgi izskatīties krāšņi, jo tādā veidā tiek veicināta mūsu valsts galvaspilsētas un tās ievēro-
jamāko vietu popularizēšana,” saka AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks.

Konkursā aicināti piedalīties visi Centrāltirgus Zivju, Sakņu, Gaļas un Gastronomijas paviljonu, kā arī  at-
klātās un slēgtās teritorijas nomnieki, – tirgotāji, ar kuriem noslēgts līgums uz vismaz  15 dienām.

Tirdzniecības vietu noformējums tiks vērtēts divās kategorijās: a) paviljonu (iekštelpu) labākais tirdzniecī-
bas vietas noformējums un b) atklātās un slēgtās teritorijas labākais tirdzniecības vietas noformējums.

Konkurss norisināsies no 2018. gada 17. decembra līdz 21. decembrim. Konkursa žūrija vērtēs gan tirdz-
niecības vietas noformējuma atbilstību Ziemassvētkiem, gan radošās idejas oriģinalitāti, gan arī izpildījuma 
kvalitāti. Katras kategorijas pirmo 3 vietu ieguvēji balvā saņems 70 EUR atlaidi tirdzniecības vietas nomai par 
2019. gada janvāri.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz prese@rct.lv vai zvanot pa tālruni 67358157. •

KONKURSS

Šajā numurā lasiet:
Informācija  2. lpp
Es izvēlos...  3. lpp
Eko  3. lpp
Pasākums: Ziemassvētku  
ieskandināšana Rīgas  
Centrāltirgū 4. lpp
Atsauksmes  5. lpp
Receptes  5. lpp
Ziemassvētki Centrāltirgū  
6.–7. lpp
Tirgus stāsti  8. lpp
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Gadatirdziņi 2019. gadā
Lai sniegtu iespēju vietējiem ražotājiem, mājražotājiem, amatnie-
kiem un citiem komersantiem plašāk iepazīstināt pircējus ar savu 
produkciju, Centrāltirgus teritorijā 2019. gadā notiks sekojoši tema-
tiskie tirdziņi:

2019. gada 8. martā – “Starptautiskās Sieviešu dienas tirdziņš”

2019. gada 23. martā – “NAURUZ”

2019. gada 19. un 20. aprīlī – “Lieldienu gadatirgus”

2019. gada 17., 18. un 19. maijā – “Lietuviešu dienas Centrāltirgū”

2019. gada 1. jūnijā – “Saldumu diena” par godu Bērnu aizsardzī-
bas dienai

2019. gada 21. un 22.jūnijā – “Līgo svētku gadatirgus”

2019. gada 13. jūlijā – “Jūras un zivju svētku tirdziņš”

2019. gada 3. augustā - “Gaļas, alus un siera diena”

2019. gada 16., 17. un 18. augustā – “Rīgas svētku gadatirgus”

2019. gada 14. septembrī – “Ūdens ražas diena”

2019. gada 28. septembrī – “Miķeļdienas tirdziņš”

2019. gada 12. oktobrī – “Rudens ražas svētku tirdziņš”

2019. gada 9. un 10. novembrī – “Centrāltirgus 89. dzimšanas die-
nas tirdziņš”

2019. gada 16., 17. un 18. novembrī –”Staro Rīga tirdziņš”

2019. gada 23. un 24. decembrī – “Ziemassvētku gadatirgus”

Nomas maksa par vienas tirdzniecības vietas viena tekošā metra 
nomu dienā gadatirgus laikā būs:

• Mājražotājiem, amatniekiem un fiziskām personām – 10,00 EUR 
+ PVN;

• Uzņēmumiem ar pašražoto vai iepirkto produkciju – 15,00 EUR + 
PVN.

INFORMĀCIJA

Darba laika izmaiņas 2019. gadā
No 01.01.2019. tiek noteikts sekojošs darba laiks  

Rīgas Centrāltirgū:

Atklātā teritorija un slēgtā teritorija:
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 07:00 līdz plkst. 18:00

Gaļas paviljons:
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 07:00 līdz plkst. 18:00

Piena paviljons:
pirmdiena – sestdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 18:00

svētdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 17:00

Gastronomijas paviljons:
pirmdiena – sestdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 18:00

svētdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 17:00

Gastronomijas paviljona Centrālais Gastro tirgus:
pirmdiena – ceturtdiena: no plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00
piektdiena – sestdiena: no plkst. 10:00 līdz plkst. 02:00
svētdiena: no plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00

Sakņu paviljons:
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 18:00

Zivju paviljons:
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 07:30 līdz plkst. 18:00

Zemnieku tirgus (Gaiziņa ielā, Spīķeru ielā un Pūpolu ielā):
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 17:00 līdz plkst. 07:30

Nakts puķu tirgus (Pūpolu ielā):
pirmdiena – svētdiena: no plkst. 19:00 līdz plkst. 07:00
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ES IZVĒLOS...

EKO
2019. gada sākumā Centrāltirgū paradīsies  
videi draudzīgi plastmasas maisiņi

Likumprojekts «Grozījumi Iepakoju-
ma likumā» paredz, ka no 2019. gada 1. 
janvāra tirdzniecības vietās plastmasas ie-
pirkumu maisiņus patērētājiem vairs ne-
izsniegs bez maksas. Ierobežojumi attiek-
sies ne tikai uz vieglās plastmasas iepirku-
mu maisiņiem, bet uz visu veidu plastma-
sas maisiņiem neatkarīgi no to materiāla 
biezuma. 

*Atkāpe paredzēta tikai attiecībā uz ļoti 
vieglas plastmasas iepirkumu maisiņiem, 
kuru materiāla biezums nesasniedz 15 mik-
ronus, un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos 
vai paredzēti vaļējas pārtikas primārai iepa-
košanai, kad to izmantošana palīdz novērst 
pārtikas izšķērdēšanu. Šie maisiņi arī turp-
māk tirdzniecības vietās patērētajiem būs 
pieejami bez maksas.

Atbalstītais grozījumu projekts paredz 
arī pienākumu tirgotājiem tirdzniecības vie-
tās aizvietot vieglās plastmasas iepirkumu 
maisiņus ar iepakojumu no dabisko šķied-
ru un bioplastmasas izejmateriāliem. Tāpat 
nepieciešams informēt patērētājus par plast-
masas maisiņu patēriņa samazināšanas ne-
pieciešamību un alternatīviem iepakojuma 
veidiem. 

Saskaņā ar Valsts vides dienesta sniegto 
informāciju, 2016. gadā tirdzniecības vietās 
tika realizēti vai izplatīti 1,73 miljoni tonnu 
tādu plastmasas maisiņu, kuru viena maisi-
ņa svars nepārsniedz 0,003 kilogramus; sa-
vukārt maisiņi, kuru svars pārsniedz 0,003 
kilogramus, tika izplatīti 2,11 miljonu ton-
nu apmērā. 2017. gadā šie skaitļi attiecīgi bija 
1,73 miljoni un 1,97 miljoni tonnu. Ir nepie-
ciešams ierobežot plastmasas vienreizlieto-
jamo maisiņu pieejamību tirdzniecības vie-

tās un izsniegt tos tikai pēc pircēja lūguma 
vai pie kases, piemērojot maksu par tiem, kā 
arī veicināt papīra iepakojuma izmantošanu  
plastmasas maisiņu vietā.

AS “Rīgas Centrāltirgus” ir sociāli atbil-
dīgs uzņēmums. Viena no uzņēmuma prio-
ritātēm ir mazināt ietekmi uz vidi un atbal-
stīt nelietderīgi iztērētu resursu samazināša-
nu. Domājot par ekoloģisku saimniekošanu 
un sekojot līdzi likumdošanas izmaiņām, 
Centrāltirgus jau laikus gatavojas pārmai-
ņām. Redzot, ka pieprasījums pēc biomai-
siņiem pakāpeniski aug, šobrīd aktīvi tiek 
strādāts, meklējot dažādas videi draudzīgas 
iepakojuma alternatīvas tirgū pārdotajām 
precēm.

Aicinām arī ikvienu tirgotāju un nom-
nieku atbalstīt likumprojekta iniciatīvu un 
padarīt mūsu tirgu zaļāku! •

Tirgū ir vairāk par diviem izvēles variantiem 
Ziemassvētki ir patiesi pasakains laiks, kad kļūstam par māksliniekiem izrotājot 

māju, par labākiem pavāriem – gaidot ciemiņus. Taču šajā laikā nākas sastapties arī 
ar grūtībām – izvēloties ko dāvināt, ko likt galdā, kur nopirkt labākos un svaigākos 
produktus. AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks un valdes 

locekļi Valdis Karnītis un Kaspars Zauls jau ir izdarījuši savu izvēli. Domas gan sakrita, 
gan atšķīrās, taču par vienu jautājumu valdei neradās nekādu šaubu – labākā vieta, kur 
iepirkties Ziemassvētku galdam, ir Rīgas Centrāltirgus! Tirgus spēj piedāvāt vairāk par 
diviem variantiem!

ARTIS DRUVINIEKS VALDIS KARNĪTIS KASPARS ZAULS

Dienas tirgus vai Nakts tirgus Dienas tirgus vai Nakts tirgus Dienas tirgus vai Nakts tirgus

Mājas virtuve vai Restorāns Mājas virtuve vai Restorāns Mājas virtuve vai Restorāns

Auduma soma vai Plastmasas maisiņš Auduma soma vai Plastmasas maisiņš Auduma soma vai Plastmasas maisiņš

Darbs vai Atpūta …tas ir retorisks jautājums Darbs un Atpūta Darbs vai Atpūta

Mājās ceptas piparkūkas vai veikalā pirktās 
piparkūkas

Mājās ceptas piparkūkas vai veikalā pirktās 
piparkūkas

Mājās ceptas piparkūkas vai veikalā pirktās 
piparkūkas

Mandarīni vai Banāni Mandarīni vai Banāni Mandarīni vai Banāni

Pelēkie zirņi vai Cūkas šņukurs Pelēkie zirņi vai Cūkas šņukurs Pelēkie zirņi vai Cūkas šņukurs

Marinēti kāposti vai Štovēti kāposti Marinēti kāposti vai Štovēti kāposti Marinēti kāposti vai Štovēti kāposti

Rasols vai Cēzara salāti Rasols vai Cēzara salāti Rasols vai Cēzara salāti

Lasis vai Brētliņas Lasis vai Brētliņas Lasis vai Brētliņas

Dabīga egle vai Mākslīga egle Dabīga egle vai Mākslīga egle Dabīga egle vai Mākslīga egle

Jaungada svinēšana mājās vai Jaungada 
svinēšana krastmalā

Jaungada svinēšana mājās vai Jaungada 
svinēšana krastmalā

Jaungada svinēšana mājās vai Jaungada 
svinēšana krastmalā

Mīļākā vieta Rīgas Centrāltirgū, kur paēst… 
šobrīd “Ķirbītis”

Mīļākā vieta Rīgas Centrāltirgū, kur paēst… 
“Ķirbītis”

Mīļākā vieta Rīgas Centrāltirgū, kur paēst… 
Zivju paviljons

Mīļākais paviljons… būs Gastronomijas Mīļākais paviljons… būs Gastronomijas Mīļākais paviljons…Zivju paviljons

Vai Rīgas Centrāltirgus jau ir gatavs? (atsau-
coties uz jautājumu: Vai Rīga jau ir gatava?) 
Apstāties nozīmē iet atpakaļ – tātad Rīgas 

Centrāltirgus nekad nevarēs būt līdz galam 
gatavs ….

Vai Rīgas Centrāltirgus jau ir gatavs? (atsau-
coties uz jautājumu: Vai Rīga jau ir gatava?) 

Būt gatavam nozīmē – apstāties. Tāpēc – nē, 
tirgus nav gatavs!

Vai Rīgas Centrāltirgus jau ir gatavs? (atsau-
coties uz jautājumu: Vai Rīga jau ir gatava?) Jā – 

plašā un daudzveidīgā produktu klāstā!

Kur iepirkties Ziemassvētku galdam?
Rīgas Centrāltirgū

Kur iepirkties Ziemassvētku galdam?
Rīgas Centrāltirgū

Kur iepirkties Ziemassvētku galdam?
Rīgas Centrāltirgū

AS "R īgas Centrāltirgus" valde novēl gaišus, mierpilnus un  
sirsnīgus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno 2019. gadu!
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PASĀKUMS

21.,22.,23. decembrī Ziemassvētku  rdziņš

Nēģu laukumā

un... Sniegballte!

Slēpņošana un Laimes aka - dāvanu meklēšana

Veselīgi gardumi no Lizetes Pugas

Par muzikālo pavadījumu rūpēsies 

Be ja Bite & the Bill Brothers, DJ Sandis Soms 

un akordeonists Arkādijs Zimovs
Radošās darbnīcas:

Piparkūku glazēšana

Ķekatu un svētku balles masku veidošana

Eglīšu rotājumu gatavošana un dekorēšana

Svētku galda rotājumu izveidošana

 Rūķu cepuru darbnīca

  Sapņu ķērāju veidošana

Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts
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TAS TIEŠĀM IR JĀREDZ

Lielākais tirgus Eiropā, iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Interesanti, 
ka tirgus pieci paviljoni sākotnēji izmantoti kā angāri vācu cepelīniem, vēlāk papildināti ar 
Art Deco elementiem, piešķirot tiem unikālu izskatu. 

Rīgas Centrāltirgus ir pazīstams kā vieta, kur iespējams iegādāties augstas kvalitātes 
produktus. Šķiet, ka zivju un dārzeņu izlikšanai uz letes te tiek pievērsta liela uzmanība. 
Pārtikas izvēle ir pārsteidzoši liela. Gribētos, lai arī Londonā būtu šāds tirgus!

Ja esat Rīgā, tad jums noteikti jāredz šis tirgus!

Flavia Trifogli, Londona,  
2018. gada 10. novembris

PIRMĀ PIETURA ĪSTAJĀ RĪGĀ

Apmeklējām Rīgas Centrāltirgu, lai iepazītu reālo Rīgu ārpus tūrisma centra. Tas tie-
šām bija tā vērts!

Majo, Amsterdama,  
2018. gada 18. novembris

MILZĪGAIS CENTRĀLTIRGUS!

Bieži tiek saukts par lielāko tirgu Eiropā (red. Rīgas Centrāltirgus ir lielākais tirgus Ei-
ropā). Vecie cepelīnu angāri ir kļuvuši par milzīgu tirgu, kur pieejami visdažādākie pro-
dukti. Man tirgus ir ļoti svarīgs, jo caur to es varu atklāt valsti no gastronomiskās puses. 

Philder, Francija, 2018. gada 3. novembris

ŠIKAIS TIRGUS

Tirgus ļoti patika. Šeit var iegādāties gandrīz visu un tas būs lieliskas kvalitātes. Ar savu 
plašo zivju, ikru un jūras velšu izvēli pārsteidza Zivju paviljons. Viss ir ļoti garšīgs. Īpaši 
garšoja cepti nēģi. 

A. Orlovs, Krievija, 2018. gada 10. novembris

VESELĪGAS PĀRTIKAS TIRDZNIECĪBA

Produkcija, kuru jūs varat nopirkt tirgū, ir bioloģiski audzēta Baltijas valstīs, pienam ir 
pilnībā dabīga garša, gaļa smaržo pēc gaļas. Steiks, bekons... Garšīgi! Visu, ko redzat, varat 
lūgt nogaršot.

Sergy, Burton upon Trent, Anglija, 2018. gada 4. novembris •

ATSAUKSMES

RECEPTES
Šajā avīzē lasāmi Jaunā gada un Ziemassvētku ticē-

jumi, kuri jāievēro, lai jaunais gads dāvātu pēc iespējas 
vairāk veiksmes, mīlestības un naudas. Rīgas Centrāl-
tirgus piedāvātās receptes ir izvēlētas tā, lai katrā to sa-
stāvā būtu laimes un veiksmes eliksīrs – zirņi, piparkū-
kas un štovēti kāposti.

ŠTOVĒTI KĀPOSTI AR ŽĀVĒTU 
KRŪTIŅU 

SASTĀVDAĻAS:

• 4 kg skābētu kāpostu (saldskābi ar burkāniem)

• 1 kg žāvētas krūtiņas

• 6-8 ēd. k. cukura

• Ūdens

PAGATAVOŠANA:

1. Liek kāpostus vārīties, ik pa laikam pārbaudot, vai 
ūdens nosedz kāpostus.Aptuveni pēc 1,5 h pārbauda 
vai tie mīksti.

2. Kad kāposti mīksti, tos nokāš,  atstājot nedaudz šķid-
ruma, lai tie nepiedeg.

3. Tikmēr  smalki sagrieztu krūtiņu uz pannas sacep zel-
taini brūnu un kraukšķīgu. Pievieno kāpostiem.

4. Uz tās pašas pannas izkausē cukuru un piededzina, lai 
kļūtu brūns; iegūto karamelizēto cukuru pievieno kā-
postiem un rūpīgi samaisa.

5. Pievieno aptuveni 2–4 ēdamkarotes ķimeņu un ļauj 
kāpostiem pasutināties 15 minūtes.

ZIRŅU PIKAS
SASTĀVDAĻAS:

• 500 g vārītu pelēko zirņu

• 200 g vārītu kartupeļu

• 1 sīpols

• 200 g žāvētas gaļas

• Sāls

• Pipari

• Rīvmaize

• Eļļa

PAGATAVOŠANA:

1. Novārīt pelēkos zirņus un kartupeļus.

2. Kartupeļus samalt vai sasmalcināt blenderī. 

3. Pelēkos zirņus samalt vai sasmalcināt blenderī. 

4. Sasmalcinātos kartupeļus un pelēkos zirņus sajaukt 
kopā un kārtīgi samaisīt.

5. Pēc iespējas smalkāk sagriezt sīpolus un žāvēto gaļu.

6. Sīpolus viegli apcept, pievienot žāvēto gaļu, garšvielas. 
Visu cept 3 minūtes.

7. Gaļu un sīpolus kopā ar taukiem  pievienot zirņu un 
kartupeļu masai. Visu labi samaisīt.

8. No masas veidot bumbas (pikas). Apviļāt rīvmaizē un 
apcept.

Pelēko zirņu pikas parasti gatavo dienu pirms pasnieg-
šanas, bet pasniedz siltas, īsi pirms ēšanas ieliekot uz brīdi 
cepeškrāsnī. 

SALDĀ RULETE
SASTĀVDAĻAS:

• Tumšā šokolāde 70% – 100 g

• Sviests – 180 g

• Kakao – 4 līdz 5 ēd.k.

• Piparkūkas (mīkstas) – 200 g

• Marmelāde – 300 g

PAGATAVOŠANA:

1. Izkausēt šokolādi kopā ar sviestu.

2. Piejaukt masai kakao. Samaisīt, līdz tiek iegūta vien-
dabīga masa.

3. Sadrupināt piparkūkas un sagriezt marmelādi.

4. Piejaukt piparkūkas un marmelādi kakao masai un 
samaisīt.

5. Ieklāt masu pārtikas plēvē un sarullēt vienā vai vairā-
kās ruletēs.

6. Ielikt ledusskapī vismaz uz 40 minūtēm, lai rulete 
sastingst.

Ieteikums: Var pagatavot arī balto ruleti, izmantojot 
200 g baltās šokolādes un 180 g sviesta. Kā piedevas iz-
manto riekstus, sukādes vai kokosa skaidiņas. •

Receptes Ziemassvētku galdam
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... – laiks, kad kļūstam par māksliniekiem 
Ziemassvētki un Jaunais gads ir maģisks laiks, kad 

mēs ticam brīnumiem un patiesam skaistumam. Rīgas 
Centrāltirgus piedāvā pašiem radīt brīnumskaistas Zie-
massvētku piparkūkas. Skatoties uz piparkūkām, kas 
atgādina dārgus rotājumus, saprotam, ka tas ir ne vien 
cepumu dekors, bet gan īsta māksla. Piedāvājam sociālā 
tīkla Instagram fotogrāfiju izlasi ar piparkūkām, kas ra-
dītas Latvijā. Radīsim skaistumu kopā!

Piparkūkas, kas padarīs egli izsmalcinātu un elegantu

Autors: @olga.shperling_icing

Ziemassvētku vecīša graciozie palīgi

Autors: @burvjudarzs

Piparkūku pilsētiņa, kas iedzīvojusies uz galda

Autors: @desserts_agnesekadisevska

Mājas ir tur, kur tava sirds

Autors: @gustinsaluksne

Autors: @tdaina

Laimīgu Jauno, 2019. gadu! •

ZIEMASSVĒTKI

Ziemassvētku pīle pēc šefpavāra Roberta Smilgas receptes
Piedāvājam oriģinālu restorāna “1221” šefpavāra 

Roberta Smilgas recepti svinīgam Ziemassvētku gal-
dam. Roberts ne velti tiek uzskatīts par vienu no labāka-
jiem Latvijas pavāriem; restorānu biznesā viņš darbojas 
jau 30 gadus. Vecrīgā esošajā restorānā tiek piedāvāti ti-
kai un vienīgi pēc šefpavāra gadu laikā izlolotām recep-
tēm gatavoti ēdieni. Roberts Smilga “Centrāltirgus Vēs-
tīm” ir gatavs atklāt vienu no savām unikālajām recep-
tēm –“Ziemassvētku pīle”.

ZIEMASSVĒTKU PĪLEI NEPIECIEŠAMĀS 
SASTĀVDAĻAS:

Timiāns 20 g

Rozmarīns 20 g

Pipari

Medus 100 g

Apelsīni 1 kg (0.5 kg sulai, 0,5kg cepšanai)

Pīle 1 gab.

Āboli 1 kg

Bumbieri 1 kg

Pastinaka sakne 1 gab

Dzērvenes 200 g

Anīss 10 g

Kartupeļi 2 kg

PAGATAVOŠANA:

Smalki sakapāt timiānu un rozmarīnu, samalt piparus.

Visu sajaukt ar medu un svaigu apelsīnu sulu.

Ar pusi šīs masas ieziest pīli no iekšpuses un ārpuses.

Notīrīt un sagriezt ābolus, bumbierus, pastinaka sakni un 
apelsīnus.

Sajaukt ar dzērvenēm un atlikušo medus maisījumu.

Sapildīt pīli, izdekorēt ar anīsa zvaigznēm un likt cepties 
160 grādos uz 1,5 stundām.

Notīrīt un sagriezt kartupeļus.

Uzlikt kartupeļus uz cepeša paplātes apkārt pīlei.

Cepot ik pa laikam aplaistīt pīli un kartupeļus ar pīles tau-
kiem un gaļas sulu.

Rīgas Centrāltirgus 2019. gadā vēl baudīt tikai labākos 
un garšīgākos ēdienus! •

Restorāna "1221" šefpavārs Roberts Smilga iepērkas Rīgas Centrāltirgū
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Ziemassvētku un Jaunā gada ticējumi

Centrāltirgus dāvanu gids
Kad īsā laikā jānopērk vairākas dāvanas, rodas jau-

tājumi, kur lai tās atrod katra gaumei, neiztērējot visu 
mēneša budžetu. “Centrāltirgus Vēstis” nāk palīgā ar 
Ziemassvētku dāvanu idejām. Piedāvājam Latvijas ra-
žotāju svētku dāvanu TOP5 ikvienam maciņam.

Medus – dāvana gan lieliem, gan maziem

Produkts, kas lieliski piemērots gan dažādu slimību 
profilaksei un ārstēšanai, gan desertu gatavošanai, gan arī 
skaistumkopšanas procedūrām. Medus ir gardums, kas 
aizsargā pret ārējās vides  negatīvajiem faktoriem. Ņemiet 
vērā, ka, atkarībā no medus sastāva un izcelsmes mainās 
tā īpašības, tāpēc pirms medus iegādes aprunājieties ar 
pārdevēju. Rīgas Centrāltirgū medu atradīsiet Piena un 
Sakņu paviljonos.

Zeķes – omulīgais siltums

Adītas zeķes, garās zeķes un siltas čības. Adījumi no 
dabīgiem materiāliem, kas ziemas aukstajos vakaros sa-
sildīs visu ģimeni. Pieejamas dažādu izmēru un dizainu 
zeķes arī pašiem mazākajiem Ziemassvētku svinētājiem. 
Adījumus atradīsiet Rīgas Centrāltirgus atklātajā teritori-
jā (Prāgas ielā pie administrācijas ēkas).

Garšvielu komplekts gardēžiem

Rīgas Centrāltirgū ir plaša garšvielu izvēle ikvienai 
gaumei un visdažādākajiem ēdieniem – gaļai, zivīm, dār-
zeņiem, salātiem un piedevām. Dāvana, kas iemīļotām re-
ceptēm piešķirs jaunas garšas. Garšvielu veikalus atradī-
siet Gaļas, Sakņu un Zivju paviljonos.

Alus cienītājiem  
īpaša izlase

Īsti alus cienītāji zina, ka Sakņu paviljonā ir alus stends 
“Labietis”, kas piedāvā vairāk nekā 40 alus veidu. Izveido-
jiet 6 alus veidu komplektu firmas dāvanu kastē. Vīriešu 
dzimuma pārstāvji noteikti priecāsies par šādu dāvanu. 

Dabīgu ievārījumu izlase veselības 
uzturēšanai 

Vērtīga un veselīga dāvana, kas piemērota gan vese-
līga uztura sekotājiem, gan saldummīļiem. Piedāvājumā 
ir tādi veselības sargi kā “Supervitamīns”, kura sastāvā ir 
upenes, mežrozīšu augļi, pīlādži, dzērvenes un cidonijas, 
“Melnā pantera” – no melleņu, upeņu, kazeņu ogām ar ka-
ķumētras un vaniļas garšvielām, kā arī citi veselīgi ogu un 
augu salikumi. Ievārījumus bez E vielām atradīsiet Sakņu 
paviljonā. •

Ar rūpēm par jūsu 
un jūsu tuvinieku 

veselību!

CENTRĀLTIRGŪ
Ziemassvētki un Jaunais gads ir brīnumu laiks. Rīgas Centrāltirgus ir apkopojis ticējumus, kuri padarīs 

nākamo – 2019. gadu – īpaši veiksmīgu un labklājīgu. Iesakām izmēģināt!

• Lai būtu nauda, Ziemassvētkos jāēd zirņi.

• Vecā gada vakarā jāēd Sakņu paviljonā pirkti skābi kāposti, lai pagājušajā gadā radies skābums tiktu apēsts, 
taču jaunā gada pirmajās dienās skābos kāpostus labāk uzturā nelietot, jo tad viss turpmākais gads būs skābs.

• Ja vēlaties uzzināt, kas sagaida nākamajā gadā, Ziemassvētkos vai Jaunajā gadā zem traukiem saliek maizi, 
atslēgu, gredzenu, naudu, smiltis un ļauj katram izvēlēties sev vietu. Kam zem šķīvju būs maize – būs pārti-
cis, atslēgas – būs saimnieks, gredzens – apprecēsies, nauda – kļūs bagāts, poga – paaugstinājums darbā.

• Ziemassvētkos visai ģimenei jāēd cūkas šņukurs, lai viss gads būtu svētīgs un nekā netrūktu.

• Pārticības un labklājības veicināšanai  Jauno gadu jāsagaida ar naudu rokās. Naudu jātur rokās ar bagātī-
bas un pateicības sajūtu. Ja turēsiet Rīgas Centrāltirgus jubilejas monētas, tad nākamajā gadā būs nauda un 
daudz garda ēdiena.

• Uz Ziemassvētku mielasta galda jābūt šādiem deviņiem ēdieniem:

1. zirņiem un pupām, lai nebūtu jāraud;

2. pīrāgiem, lai vienmēr sagaida jauni pārsteigumi;

3. bietēm un burkāniem, lai turētos veselība;

4. piparkūkām, lai netrūkst mī les tības;

5. apaļas formas mīklas cepumiem, lai apkārt būtu daudz saules;

6. štovētiem kāpostiem, lai pietiktu spēka;

7. putnu gaļai, lai gūtu labus panākumus;

8. zivīm, lai vienmēr nauda turētos maciņos; 

9. cūkgaļai, lai neaptrūktos laime. •
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www.centraltirgus.lv

67358173 / tirgus@rct.lv
twitter @R_Centraltirgus
Par reklāmas materiālu publicēšanu interesēties 
Mārketinga un komunikācijas daļā 67358176

Gaidīsim jūsu atsauksmes, ierosinājumus un jautājumus!

© AS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs AS “Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Pasaules Diabēta dienas ietvaros 14.11.2018. Sakņu paviljonā ikviens bez maksas varēja 
pārbaudīt savu holesterīna līmeni, kā arī konsultēties ar zinošiem speciālistiem.

2. Anna Panna (Anna Birmane) Rīgas Centrāltirgus 88. dzimšanas dienā galdā cēla īpašas 
ķirbju trifeles.

3. Mājas vīna darītava “Rankas vīns” no Gulbenes novada Rankas pagasta “Gaujaslīčiem” Rī-
gas Centrāltirgus mājražotāju tirdziņā. 

4. Centrāltirgus dzimšanas dienas radošās darbnīcas apmeklēja liels skaits jubilejas viesu.

5. Festivāla “Staro Rīga” ietvaros Rīgas Centrāltirgus teritorijā atradās 3 objekti. Viens no 
visapmeklētākajiem objektiem bija Centrāltirgus kaleidoskops, kurā varēja “ceļot laikā”. Ik 
dienu tas pulcēja ap  tūkstoti cilvēku.

6. Sagaidot Latvijas simtgadi. Saules mūžu, Latvija!

7. Centrāltirgū ir pieejams visplašākais adventes vainagu un Ziemassvētku rotājumu klāsts.

8  Roku darbs. Šīs piparkūkas pieejamas Sakņu paviljonā “Pīles mājā”.

TIRGUS  
STĀSTI

1. 2. 3.

4.

Uz tikšanos krāsainākajā vietā pilsētā - 
R īgas Centrāltirgū!

5.

6. 7. 8.


