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24. jūnijā Centrāltirgus sakņu, 
gaļas, zivju, gastronomijas un piena 
paviljoni būs slēgti. Zemnieku un nakts 
puķu tirgus būs slēgts no 23. jūnija 
17:00 līdz 24. jūnijam 8:00. •

Līgo dienā, 23. jūnijā saīsināts 
darba laiks. Sakņu, gaļas, zivju, gas-
tronomijas un piena paviljoni, kā arī 
Centrāltirgus atklātā teritorija strādās 
līdz 17:00. •

Seko līdzi jaunumiem Rīgas Centrāl-
tirgū arī vietnē www.centraltirgus.lv, 
sociālajos tīklos Twitter un Facebook, 
kā arī video portālā Vimeo. •

VIENĀ
TEIKUMĀ

Lai lustIga lIgošana!

Novēlam bagātīgu 
vasaru!
Lai gardi klāti svētku 
galdi, kas vienkopus 
pulcē ģimenes un 
draugus!

Iepazīstinām ar Jelgavas puses Sesavas pagasta 
zemeņu audzētāju Ludmilu Guļevsku 2.lpp.

Centrāltirgū nopērkamo sieru izlase gan 
tradicionālam svētku galdam, gan jaunu 
garšu meklētājiem 6.lpp.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs 
Anatolijs Abramovs un valdes locekle Tatjana Lukina
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Ar ko atšķiras poļu un Latvijas zemenes?
Pirmkārt, jau ar garšu. Lai zemenes varē-

tu atvest no Polijas un vēl uzglabāt nolikta-
vās, tās jānovāc negatavas. Jā, pēc pāris die-
nām tās kļūst sarkanas, bet ne gatavas. Tās 
paliek skābas un cietas. Diemžēl poļu ogās 
ir daudz ķīmijas, kas ilgstošā laikā uzkrājas 
cilvēka organismā, un vēlāk var radīt veselī-
bas problēmas.

Vai jūs ķimikālijas nelietojat?
Nē, nelietojam. Manī ir iekšējs protests – 

nu, cik tad var ēst to ķīmiju. Var taču pie-
dāvāt normālu, veselīgu produktu. Kamēr 
tirgojos Lubānas tirgū, mums bija pircēji, kas 
izauga ar mūsu ogām, un vēlāk nāca jau pirkt 
saviem bērniem. Viņi zināja, ka viss būs kār-
tībā, nebūs nekādu pumpu un alerģiju.

Protams, tas ir risks. Šobrīd arī baidos 
braukt uz lauku skatīties, vai smecernieks 
nebūs ziedus nokodis. Šogad bija maiga zie-
ma, tādēļ ar abiem bērniem metām monētu 
– miglot vai nē. Sanāca viens „par” un divi 
„pret” – nemiglojām. •

19., 20. un 21. jūnijā Līgo 
svētku ieskaņā no 9.00 līdz 
17.00 Rīgas Centrāltirgū 
pie gaļas paviljona notiks 
senioru labdarības 
tirdziņš. Tirdziņu ar RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” 
atbalstu organizē Latvijas 
Pensionāru federācija 
sadarbībā ar Pensionāru 
iespēju centru.

Rīgas Centrāltirgus un seniori laipni aicina

Ludmila Guļevska: 
Ar mūsu zemenēm izauguši 
bērni, kas nu jau pērk ogas 
saviem bērniem

Kādu šķirņu zemenes audzējat un kādēļ?
Audzējam „Zefīru”, jo tā ir agra šķirne ar 

skaistām ogām, kam piemīt meža zemenīšu 
garša. Tā gan nav mana mīļākā šķirne, bet 
pagaidām neesmu atradusi labāku aizstājēju. 
Pašai man ļoti garšo „Karona”, tai ir arī lielas 
un skaistas ogas. „Elsanta” –man ļoti patīk 

pats augs. Šīs šķirnes zemeņu stādi ir augsti, 
gandrīz kā kartupeļi. Ogas ir garšīgas, tiesa, 
pircēji mazliet baidās tās izvēlēties, jo ogas 
ir gaišas. Bet šai šķirnei tā arī jābūt – ogas 
sākumā ir tumšākas, bet nogatavojoties tās 
paliek gaišākas. Tādēļ grūti lasīt, jāuzmanās, 
lai nenovāktu negatavas ogas. Nākotnē plā-
nojam mēģināt arī jaunas šķirnes, jo meita 
pamazām iet manās pēdās. Eksperimentē ar 

Jau vairāk kā 20 gadus Ludmila Guļevska audzē zemenes Jelgavas rajona 
Sesavas pagastā. Pēdējos četrus gadus viņa ogas piedāvā arī Centrāltirgus 
pircējiem. Aktīvā zemeņu sezona ilgst apmēram 2 mēnešus, pārējā laikā Ludmila 
apglezno zīdu un veido auduma ziedus. Ludmilu un meitenes, kas palīdz zemeņu 
tirdzniecībā, pazīsiet tieši pēc šī rokām darinātā krāšņā aksesuāra.

TUVPLĀNI

Šogad bija maiga ziema, 
tādēļ ar abiem bērniem metām 
monētu – miglot vai nē. Sanāca 

viens „par” un divi „pret” – 
nemiglojām.

Manī ir iekšējs protests – nu, 
cik tad var ēst to ķīmiju. 

Var taču piedāvāt normālu, 
veselīgu produktu.

dažādām jaunām 
šķirnēm. Starp 
citu, pagājušajā 
vasarā viņa pa-
mēģināja au-
dzēt arbūzus. 
Vēl augustā 
ēdām pašu au-
dzētus – apaļus 
un garenus, ar 
tumšu un gaišu 
mizu, gan ar sar-
kanu, gan dzelte-
nu vidu. Skatīsimies, 
varbūt šogad varēsim 
piedāvāt arī pircējiem.

Cik sen tirgojaties Centrāltirgū? Kā vei-
cas ar tirdzniecību?

Centrāltirgū esam salīdzinoši nesen – 
šis ir ceturtais gads. Iepriekš gan ir 20 gadu 
pieredze Lubānas tirgū un jau 8 gadus ogas 
pārdodam arī Vidzemes tirgū. Tirdzniecība 
sokas palēnām – pagaidām vēl ir augsta ze-
meņu cena, ko ne katrs var atļauties. Turklāt, 

savi pircēji arī nerodas uzreiz. Ja pircējam ir 
savs uzticams tirgotājs, viņš to arī meklē. Šeit 
Centrāltirgū mūs atrod arī senākie pircēji no 
Lubānas un Vidzemes tirgus.

Vai atceraties, kāds bija jūsu 
pirmais iespaids par Cen-

trāltirgu?
Man īstenībā 

Centrāltirgus ne-
patika, tāpēc 
mēs ilgus gadus 
šurp nebrau-
cām. Pirmkārt, 
mani šeit ap-
zaga un, otr-
kārt, senāk te 
viss bija pilns 
ar kastēm, ne-

kārtīgs. Tagad ir 
pavisam savādāk, 

viss ir mainījies, 
tirgus kļuvis skaists. 

Vienīgi pircēju varētu 
būt vairāk.

Kas ir jūsu pircēji, kuri izvēlas Latvijas 
ogas, nevis poļu, kas maksā pat 10 reižu 
mazāk?

Protams, tie ir pircēji, kuri var to atļau-
ties. Ir arī tādi, kas nevar atļauties daudz, bet 
atnāk un nopērk kādas 5 līdz 10 ogas. Pērk 
bērniem, jo zina, ka mūsu ogas ir tīras, bez 
ķīmijas.

Lieldienu senioru labdarības tirdziņa at-
klāšanā, kas ar Centrāltirgus atbalstu nori-
sinājās Rīgas dzelzceļa stacijā, RPAS „Rīgas 
Centrāltirgus” valdes locekle Tatjana Lukina 
apsolīja pirms Jāņiem sarīkot vēl vērienīgāku 
labdarības tirdziņu Centrāltirgus teritorijā. 

„Uzskatu, ka katram darbspējīgam iedzī-
votājam jāsniedz palīdzīga roka senioriem 
un invalīdiem. Rīgas Centrāltirgus uzreiz at-
saucās lūgumam sarīkot kārtējo pirmssvētku 
labdarības tirdziņu. Liels prieks par mūsu 
senioriem. Tā ir iespēja viņiem atgriezties 
aktīvajā dzīvē, parādīt savas prasmes, satik-
ties ar citiem cilvēkiem un arī nopelnīt. Ļoti 
ceru, ka mūsu cienījamie pircēji kuplā skaitā 
apmeklēs senioru tirdziņu un nelaidīs garām 
iespēju iegādāties ar mīlestību darinātas lie-
tas,” stāsta Tatjana Lukina.

Labdarības tirdziņi tiek organizēti ar no-
lūku popularizēt veco ļaužu ieguldījumu 

Latvijas sabiedrībā, mainot priekšstatu par 
viņiem kā pasīviem sociālās palīdzības saņē-
mējiem.

„Visu mūsu aktīvo senioru vārdā gribu 
no sirds pateikties Rīgas Centrāltirgus va-
dībai par mūsu senioriem un invalīdiem 
doto iespēju iepriecināt tirgus apmeklē-
tājus ar pašdarinātām lietām. Esam sa-
rūpējuši pircējiem visdažādākās lietas – 
piemēram, rotas, saldumus, adītas zeķes, 
tamborētas cepures un apģērbus, koka 
virtuves piederumus, bižutēriju, mākslas 
darbus utt. Protams, pircējus iepriecinā-
sim arī ar Līgo svētku tematikai veltītiem 
izstrādājumiem. Sagaidām, ka trijās labda-
rības pasākuma dienās tirgū ar savu preci 
piedalīsies ap 90 senioru un invalīdu! Vēlos 
arī pateikties par atbalstu firmas LAFIKO 
vadītājam Aleksandram Grišuljonkam,” 
stāsta Pensionāru iespēju centra valdes lo-
ceklis Igors Vatoļins. •
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Sadarbojoties Latvijas labākajiem dokumentālo filmu veidotājiem no VFS Films un vadoša-
jiem Eiropas dokumentālistiem – Itālijas filmu studiju STEFILM, kā arī Francijas un Vācijas tele-
vīzijas kultūras kanālam ARTE, tapusi augstvērtīga dokumentālā filma „Rīgas Centrāltirgus”, kas 
attēlo gan Eiropas lielāko tirgu, gan unikālus, Latvijai raksturīgus produktus, atspoguļojot to ceļu 
no zemnieku un zvejnieku saimniecībām līdz pat Rīgas restorānu galdiem. Jaunā filma paredzēta 
izplatīšanai Eiropā un pasaulē un paredzams, ka to jau tuvākā gada laikā dažādās valstīs noskatī-
sies vismaz 20 miljoni skatītāju.

Filma „Rīgas Centrāltirgus” tapusi visa 2014. gada laikā, atspoguļojot vi-
sus četrus gadalaikus. Tā sniedz aizraujošu ieskatu unikālajā Centrāltirgus 
ansamblī un iepazīstina skatītājus ar tādiem Latvijas virtuvei tipiskiem, bet 
citur reti sastopamiem produktiem, kā nēģi, ar ieraugu kļavu lapās rokām 
gatavotu lauku rupjmaizi, bērzu sulām, pļavas zālēm un tējām, tradicionā-
lo mājas sieru un biezpienu, kā arī ar mīlestību gatavotiem gaļas izstrādāju-
miem. Filmas varoņi ir gan Latvijā pazīstamie šefpavāri Mārtiņš Sirmais, Jānis 
Melnalksnis un Kārlis Celms, gan Ādažu desu darbnīcas īpašnieks un Centrāl-
tirgus tirgotājs Jānis Sauka, Centrāltirgus zāļu tēju tirgotāja Tatjana Bērziņa, kā 
arī žurnāla „Četras sezonas” galvenā redaktore un vairāku pavārgrāmatu autore 
Signe Meirāne.

Dokumentālistu jaunākais veikums tapis filmu cikla „Food Markets: in the 
Belly of the City” otrās sezonas ietvaros par pieciem Eiropas interesantākajiem 
un unikālākajiem tirgiem – Zagrebā, Freiburgā, Tulūzā, Florencē un Rīgā. Filmu 
cikla popularizēšanai Eiropā sagatavota plaša mārketinga kampaņa, kas aizsākās ar prezentāciju 
EXPO 2015 Milānā. Saskaņā ar filmu cikla producentu panāktajām vienošanām, visas piecas 
filmas demonstrēs arī vadošie Eiropas televīzijas kanāli, kas garantē filmām daudzmiljonu audi-

Kadrs no fi lmas

Tapusi dokumentāla fi lma 
„Rīgas Centrāltirgus” 

toriju un Rīgas kā tūrisma galamērķa prezentāciju arī ārpus Eiropas 
robežām. 

Filmu paredzēts sagatavot arī DVD formātā,  kā arī arvien popu-
lārākajā VOD platformā. Filmas projekts ir iekļauts Latvijas prezi-
dentūras ES Padomē kultūras programmā, kuras pamatvērtības ir 
laikmetīgums, unikalitāte un izcilība. Tās mērķis ir atklāt Latviju kā 
augstas profesionalitātes un iedvesmas centru, kultūras tūrisma ga-
lamērķi un uzticamu sadarbības partneri. Bet jau rudenī demons-
trēšanai Latvijas televīzijā plānots sagatavot filmas latvisko versiju.

Pateicoties starptautisko partneru finansējumam, kā arī nozīmīgam 
LIVE Rīga līdzfinansējumam, producentam Uldim Cekulim izdevies realizēt 135  000 eiro 

vērto projektu, kas ne vien atklāj jaunā gaismā Centrāltirgu un pasaules skatītājus iepazīstina 
ar Latvijas virtuves savdabību, bet arī paver jaunas un nozīmīgas iespējas tūristu piesaistei Rīgas 
pilsētai un Latvijai kopumā. •

10 soļi līdz pircējam
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” regulāri saņem interesentu jautājumus par to, kā uzsākt tirdz-

niecību Rīgas Centrāltirgū. Lai iespējami ātrā, ērtā un saprotamā veidā iepazīstinātu ikvienu 
potenciālo tirgotāju, kā notiek tirgotāja un RPAS „Rīgas Centrāltirgus” sadarbība pirms tirdz-
niecības uzsākšanas atbilstoši Latvijas likumdošanai un RPAS „Rīgas Centrāltirgus” noteiku-
miem, ir sagatavots audiovizuāls materiāls „10 soļi līdz pirmajam pircējam”. 

Tajā ir izskaidrots, kā notiek tirdzniecības vietas izvēle, kādi dokumenti nepieciešami, kādos 
termiņos tie iesniedzami un kas vēl jāpaveic, lai uzsāktu tirdzniecību Rīgas Centrāltirgū. 

Mēs ceram, ka ar šī materiāla palīdzību ikviens interesents nepilnās trijās minūtēs gūs atbil-
des uz saviem jautājumiem un izpratīs tirdzniecības vietas nomas procesu Rīgas Centrāltirgū. 
Vienlaikus vēlamies, lai ikvienam, kam ir un kas var kaut ko pārdot, tas būtu stimuls apzināties 
– kāpēc arī es nevarētu kļūt par tirgotāju Centrāltirgū – Eiropas lielākajā tirgū, kurā ir vairāk kā 
3000 tirdzniecības vietu un kuru ik dienas apmeklē vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. 

Audiovizuālais materiāls atrodams Rīgas Centrāltirgus mājaslapā www.centraltirgus.lv sa-
daļā „Tirgotājiem”. Radi, uzzini un piedāvā savu preci citiem Rīgas Centrāltirgū! •
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Vasarā un rudenī Zemnieku tirgus vakaros iemantojis popularitāti rīdzinieku vidū, jo tieši 
šeit plašā izvēlē gan vairumā, gan mazākos daudzumos par pievilcīgākām cenām var iegādāties 
gan pašu, gan Lietuvas un Polijas zemnieku izaudzēto. Taču Rīgas Centrāltirgū ir arī Nakts 
ziedu tirgus.

Ik vakaru šeit sabrauc ziedu tirgotāji, un tieši tāpat kā Zemnieku tirgū, arī šeit ziedus var ie-
gādāties kā vairumā, tā mazākos apjomos, taču – par krietni draudzīgākām cenām nekā dienas 
laikā ziedu stendos vai veikalos. Piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs – dažādi gan pašmāju, gan 
ārvalstu audzētavās loloti grieztie ziedi, tāpat arī puķes podiņos.

„Šī ir lieliska iespēja iegādāties skaistus, svaigus ziedus, turklāt par plānoto naudu 
iegūt daudz vairāk skaistuma, ar ko izdaiļot mājokli, iepriecināt tuviniekus vai sa-

gādāt patīkamu pārsteigumu svētkos,” uzsver Mārketinga un komunikācijas 
daļas vadītājs Oskars Balodis.

O. Balodis stāsta, ka daudzi zina par Zemnieku tirgu un vēlās vakara 
stundās to apmeklē, taču vien retajam zināms par Nakts ziedu tirgu. 
Laikā no 19.00 vakarā līdz pat 7.30 no rīta puķu tirgotāji izvietojas 
Pūpolu ielā – sākot no Prāgas ielas gar Centrāltirgus administrācijas 
ēku un tālāk uz Gogoļa ielas pusi.

„Noteikti iesaku apmeklēt Nakts ziedu tirgu, gūstot jaunus ie-
spaidus un sagādājot sev un citiem patīkamus mirkļus,” aicina O. Ba-

lodis un atgādina, ka ziedu daudzveidībā ikviens atradīs sev tīkamā-
kos. Svarīgi atcerēties arī to, ka ziedi vienmēr ir ļoti īpašs uzmanības 

apliecinājums, tie vienmēr ir solis uz labāku savstarpēju saprašanos. •

NAKTS 
puķu tirgus –

vairāk skaistuma par 
to pašu naudu

Pūpolu ielā
pirmdiena – svētdiena no plkst. 19.00 līdz 7.30 
(aktīva tirdzniecība no 3.00 līdz 7.30)

Rīgas Centrāltirgus un 
Rīga TV24 ļauj iepazīt
īstus Latvijas produktus

Centrāltirgus paviljonos un āra teritorijā 
ikviens pircējs var izvēlēties sev nepiecieša-
mos produktus no daudzu tūkstošu piedā-
vājuma. Šeit allaž atrodami vietējie dārzeņi 
un produkti, tādēļ ik mēnesi Rīga TV24 ra-
došā komanda dodas ārpus galvaspilsētas, lai 
ciemotos pie kāda Latvijas zemnieka, kura 
produkti iegādājami Rīgas Centrāltirgū. Rai-
dījumā „Īsts Latvijas produkts” saimnieks vai 
saimniece laipni ieaicina savā īpašumā, izrāda 
dārzus, pļavas un lopiņus, pacienā ar pašu iz-
audzētajiem un izlolotajiem produktiem.

Raidījuma vadītāja Ilze Kvedere stāsta: „Tā 
daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, sarežģītas, 
līdz galam nepazītas… Es pie sevis klusām 
dziedu kā Māra no grupas Astro`n`out. Rī-
gas Centrāltirgus ir daļa no manas Rīgas! Ik 
rītu, pulksten 10.20 es tiešraidē sveicinu Rīga 
TV24 skatītājus no krāsainākās un rosīgā-
kās vietas Rīgas sirdī – no Rīgas Centrāltir-
gus. Ieejot tirgū, pārdevēji māj man ar roku 
un no viņiem man pretī nāk gaišs un patiess: 
„Labrīt!” Tas allaž liek no sirds pasmaidīt un 
būt pateicīgai par pozitīviem cilvēkiem manā 
dzīves ceļā!”

Raidījums „Īsts Latvijas produkts” ļauj uz 
mirkli pietuvināties dabas ritumam. Ilze prie-
cājas: „Man vienmēr ir simpatizējusi lauku 

burvība, bet tā kā galvaspilsētā ir grūti brīvi 
skriet ar basām kājām pa pļavām, tirgus ziņu 
speciālizlaidumi „Īsts Latvijas produkts” ir 
lieliska iespēja uz mirkli iegūt līdzīgu sajūtu. 
Savukārt, skatītājiem tā ir lieliska iespēja re-
dzēt nianses un detaļas, kā top tirgū nopēr-
kamais produkts. Jāatzīst, ka ikdienas steigā 
neaizdomājamies, cik daudz rūpju, pūļu un 
mīlestības zemnieks ir veltījis, lai viss izaug-
tu, un mēs – pircēji varētu baudīt veselīgus un 
gardus Latvijas produktus.”

Raidījumā viss ir ļoti vienkārši – mēs lepo-
jamies! Lepojamies ar Latvijas zemniekiem, 
lepojamies ar kvalitatīvajiem pašmāju pro-
duktiem, lepojamies ar Rīgas Centrāltirgus 
daudzveidīgo piedāvājumu. •
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Atsaucīgi tirgotāji
Tirgotāji garāmgājējus uzrunā un aicina iepirkties, tomēr nav uzbāzīgi kā, piemēram, Turcijā. 

Tāpat tirgotāji ļoti labprāt stāsta par produktiem, skaidro, kā tie tapuši un dod nogaršot. Garšvie-
lu tirgotāja mums bez maksas sasvēra līdzi vairākus paraudziņus, jo mēs apsolījām, ka nākamajā 
dienā brauksim šurp vēlreiz, lai iegādātos suvenīrus līdzi vešanai, ko arī izdarījām.

Atbrīvota pieeja sanitārajām normām
Salīdzinot Kutaisi tirgū redzēto ar Centrāltirgū noteiktajām sanitārajām normām, šķita, ka 

gruzīni šiem jautājumiem pieiet ļoti atbrīvoti. Milti tiek sijāti lielās kaudzēs uz paplātēm, sieri 
izlikti uz galdiem bez jebkādas dzesēšanas, vīnu un vietējo čaču pārdod plastmasas pudelēs ar 
visām iepriekš tajās pildīto dzērienu etiķetēm. Vienīgais izņēmums ir gaļa – šobrīd zemniekiem 
lopi jānodod kautuvēs un tirdzniecības vietām jābūt aprīkotām ar dzesējamām vitrīnām. Tas bū-
tiski cēlis gaļas cenu, un vietējie ir ļoti neapmierināti.

Aktīvā tūrisma sezona iesākusies ar patīkamu notikumu – Rīgas Centrāltirgus ieguvis ce-
turto ceļotāju portāla TripAdvisor izcilības sertifikātu četru gadu laikā. RPAS „Rīgas Cen-
trāltirgus” sniegto pakalpojumu kvalitāti ceļotāji novērtējuši ar četriem ar pusi punktiem no 
iespējamajiem pieciem, tādējādi ļaujot Centrāltirgum kļūt par vienu no šā gada izcilības ser-
tifikāta ieguvējiem.

„Tūrisma attīstību un klientu apmierinātības celšanu Rīgas Centrāltirgū esam izvirzījuši 
par prioritāti. Esam priviliģēti strādāt kultūrvēsturiskā vidē, ko apbrīno ceļotāji un arhitektū-
ras pazinēji. Vienlaikus apzināmies savu atbildību par Centrāltirgus vēsturiskā ēku ansambļa 
un tirgus unikālās gaisotnes saglabāšanu nākamajām paaudzēm,” stāsta RPAS „Rīgas Centrāl-
tirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs. 

Portālā TripAdvisor savus iespaidus par Rīgas Centrāltirgu pauduši ceļotāji teju no visas 
pasaules. Rīgas viesi neslēpj sajūsmu par unikālo Centrāltirgus paviljonu arhitektūru, izbrīnu 
par iespaidīgo tirgus platību un plašo produktu klāstu. Daudzus pārsteidz kuplais pircēju 
pulks, ko, neskatoties uz lielveikalu ekspansiju, piesaista Rīgas Centrāltirgus.

TripAdvisor ir lielākais ceļotāju portāls, kuru ik mēnesi apmeklē ap 340 miljoniem lieto-
tāju. Portālā ikviens var plānot savu ceļojuma maršrutu, izvēlēties viesnīcas, restorānus un 
apskates objektus, balstoties uz citu ceļotāju atsauksmēm un ieteikumiem. •

PASAULĒ

Centrāltirgus ieguvis 
ceturto TripAdvisor 

sertifikātu četros gados

Garšvielu bagātība
Garšvielas izliktas lielos traukos, un katrs pircējs var izvēlēties sev nepieciešamo. Pārdevēja, 

noskaidrojusi, kādu ēdienu plānots gatavot, no dažādajām garšvielām papīra tūtiņā uz vietas vei-
do nepieciešamo maisījumu.

Vietējie saldumi
Praktiski vienīgie saldumi ir čurčellas – uz aukliņas savērti rieksti, glazēti vīnogu sulas un 

miltu maisījumā. Riekstus izmanto dažādus – gan lazdu, gan zemes, gan valriekstus. Ļoti gards 
atklājums bija žāvēta hurma; nožēloju, ka nenopirku vairāk. Interesanta bija arī žāvētā sula – to 
pārdeva tādās kā saritinātās plānās plāksnēs – noplēs gabaliņu un apēd.

Koši sarkanās Lieldienu olas
Bijām Kutaisi nedēļu pirms Lieldienām – mūs pārsteidza spīdīgās, koši sarkanās olas, ko tirgo-

tāji piedāvāja līdzās man nezināmas izcelsmes dabīgajai olu krāsvielai. Protams, iegādājos paciņu 
arī sev, lai izmēģinātu nākamgad. •

Gruzijas 
rietumu kolorīts –
Kutaisi tirgus

Centrāltirgus darbinieku vidū pastāv nerakstīts likums – ārvalstu ceļojumu laikā apmek-
lēt vietējos tirgus. Aprīļa sākumā, īsi pirms Lieldienām RPAS „Rīgas Centrāltirgus” personā-
la vadītāja Inese Višņevska devās iepazīt Gruzijas rietumu daļu. Protams, obligāts apskates 
objekts bija Gruzijas kādreizējās galvaspilsētas, šobrīd otrās lielākās pilsētas – Kutaisi – 
tirgus. Lūdzām Inesi padalīties ar spilgtākajiem iespaidiem no tirgus apmeklējuma.

Fotogrāfijas no I. Višņevskas privātā arhīva
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ATRADUMS

JAUNUMI Taverna „Ķirbis” sakņu paviljonā
Kopš maija Centrāltirgū pieejamo ēdināšanas pakalpo-

jumu klāstu papildinājusi taverna „Ķirbis”. Omulīgajā ta-
vernā, kas atrodas sakņu paviljonā, varat izvēlēties sev 
tīkamāko ēdienu no brokastu vai pusdienu ēdienkartes. 
Piedāvājumā arī zivju, gaļas un siera plates. Visus ēdienus 
laipni darbinieki pagatavos turpat jūsu acu priekšā.

Katru dienu par EUR 4,50 pieejams arī īpašais pusdienu 
piedāvājums, kurā ietilpst zupa, pamatēdiens un dzēriens. 

Produkti, protams, svaigi, jo iegādāti tepat Centrāltirgū. 
Taverna „Ķirbis” atvērta katru dienu (izņemot pirmdienas)  
no 9:00 līdz 18:00. 

Izbaudiet iespēju gardi paēst, vienlaikus nesteidzīgi vēro-
jot tirgošanos!

Centrāltirgū varat atrast gan pēc īpašām mājražotāju receptēm gatavotus svaigos sierus, gan plašu 
ārvalstu ražotāju piedāvājumu. Pie mums nopērkami gan govs, gan aitas, gan kazas piena sieri. Ja līdztekus 

tradicionālajam Jāņu sieram vēlaties šā gada svētku mielastu bagātināt ar jaunām garšām, piedāvājam 
Centrāltirgū nopērkamo sieru izlasi.

SIERU IZLASE

Kazas siers ar 
nātrēm

Aitas piena siers 
ar zelta medaļu

Īsts mājas siers

Nogatavināts 
cietais siers

Brīvdienu siers 
ar piedevām

Maigs, trīs mēnešus izturēts kazas piena 
siers. Siera īpašo garšu un  kvalitāti veido 
pievienotās nātres, kas ir izcils dzelzs avots. 
Cena EUR 23,95 par kg. Nopērkams Holan-
des sieru stendā sakņu paviljonā.

Vismaz gadu  izturēts aitas piena siers ar iz-
teiksmīgu garšu. Siera etiķeti rotā Spānijā pie-
šķirtā zelta medaļa, kas apliecina augstu kvali-
tāti un izcilu garšu. Spānijas produktu stendā 
nopērkamie sieri nesatur glutēnu. Cena EUR 
18,48 par kg.

Trīs pienu siers
Pusciets siers no aitas, kazas un govs 

piena. Nogatavināts vismaz sešus mēnešus. 
Tam piemīt maiga saldā krējuma un  riekstu 
garša. Nopērkams Spānijas produktu stendā 
sakņu paviljonā. Cena EUR 18,77 par kg.

Siers ar čili 
piedevu

Lieliska uzkoda pikantu garšu cienītājiem 
– govs piena siers ar čili pipariem. Sākumā 
garša šķiet maiga, tomēr pakāpeniski at-
raisās čili asums. Meklējiet Holandes sieru 
stendā. Cena EUR 17,95 par kg.

Centrāltirgus pircēju vidū īpaši iecienīti ir 
Sarmītes Kumštes piedāvātie piena produkti. 
Nopērkami arī pēc pašas saimnieces gaumes 
un garšas sajūtas radīti sieri – ar sēkliņām, 
ar ķiplokiem, ķimeņu, kūpināts, kā arī saldie 
sieri ar ogām. Cena EUR 5,70 par kg.

No Vecsiljāņu saimniecības gotiņu rīta slau-
kuma piena gatavots puscietais siers. Izturēts 
vismaz sešus mēnešus, ar izteiksmīgu garšu. 
Sarīvēts tas lieliski papildinās salātus, pastas 
ēdienus un omletes. Cena EUR 12,99 par kg.

Svaigais biezpiena siers ar dažādām garšu 
buķetēm un nelielu sāls daudzumu. Pieejams 
siers bez piedevām, ar tomātu, bazilika un ti-
miāna piedevu, ar nātrēm, un, protams, lat-
viešiem tradicionālajām ķimenēm. Cena EUR 
7,11 par kg.

ATRADUMS

Kazas siers ar Kazas siers ar 
Maigs, trīs mēnešus izturēts kazas piena 

siers. Siera īpašo garšu un  kvalitāti veido 
pievienotās nātres, kas ir izcils dzelzs avots. 
Cena EUR 23,95 par kg. Nopērkams Holan-

Brīvdienu siers 

Siers ar čili 
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RECEPTE

Fitnesa treneris
Kārlis Birmanis iepazīstina 
Centrāltirgus apmeklētājus 
ar veselīgiem kokteiļiem

Lai labi garšo! Gardu recepti no Centrāltirgū nopērkamajiem produktiem piedāvā Rīgas 
Centrāltirgus un taverna „Ķirbis”.

NEPIECIEŠAMS:
500 g tītara aknu
100 g svaigu gurķu
100 g marinētu gurķu
100 g biešu sulā un ķiplokos 
marinētu kāpostu
2 lieli sīpoli
100 g krējuma
100 g rosola majonēzes
10-15 g saldskābās čili mērces
sviests vai eļļa cepšanai
sāls, pipari, lauru lapas, 
aromātiskie pipari pēc garšas

PAGATAVOŠANA
Aknas vāra ūdenī, kam pievienots sāls, pipari, lauru lapas, aro-

mātiskie pipari vai citas garšvielas pēc savas gaumes. Vāra apmē-
ram 15 minūtes, pēc tam atstāj ūdenī vēl apmēram 10 minūtes. 
Pēc tam atdzesē bļodā, pārklājot pārtikas plēvi, lai aknas nekļūtu 
melnas.

Pannā apcep smalki sagrieztus sīpolus. Visas sastāvdaļas sagriež 
smalkos gabaliņos un samaisa vēl pirms mērces pievienošanas.

Gatavo mērci – sajauc krējumu ar majonēzi, pievieno čili mērci. 
Rūpīgi samaisa. Mērci pievieno salātiem, un tie ir gatavi.

Tītara aknu salāti ar 
marinētiem kāpostiem

Pēc pieciem ofisā pavadītiem gadiem, kad mazkustīgais dzīvesveids sāka 
likt par sevi manīt, Kārlis Birmanis nolēma izmainīt savu ikdienu. Šobrīd viņš 
kļuvis par studijas „CoreFitness” treneri, vada veselīga ēdiena meistarklases 
un labprāt savās atziņās dalās ar ikvienu, kam rūp laba pašsajūta. Rīgas 
Centrāltirgū Kārlis iepērkas jau kopš mazotnes, kad knapi redzēja pāri tirgotāju 
galdiem. Jautāts par novērojumiem, Kārlis atzīst, ka Centrāltirgus šobrīd ir 
krāsains visos gadalaikos, tomēr visvairāk viņš šeit iepērkas vasarā, meklējot 
vietējos dārzeņus, ogas un zaļumus, ko sasaldē arī ziemai. Centrāltirgus Bērnu 
dienas pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja nogaršot Kārļa radītos 
veselīgos kokteiļus, par ko arī viņu izjautājām.

Ar ko īpašs ir produktu pasniegšanas veids – veselīgais kokteilis?

Vislabākā īpašība ir kokteiļa īsais pagatavošanas laiks. Ja sastāvdaļas ir pieejamas, pāris mi-
nūšu laikā tas būs gatavs. Otra priekšrocība ir iespēja kokteili ērti paņemt līdzi. Protams, ir 
nepieciešams blenderis, taču tā modelim un cenai nav nozīmes, jo pat vislētākais rokas blen-
deris sakuls kokteili līdz patīkami maigai struktūrai. Kokteilis ir viegli sagremojams, tas nerada 
ilgstošu smaguma sajūtu.

Kas jāņem vērā, lai pagatavotu gardu veselīgo kokteili?

Es uzskatu, ka veselīgs kokteilis sanāk praktiski vienmēr, ja vien izmanto svaigas un nepār-
strādātas sastāvdaļas un ievēro ēdiena sabalansētību un mērenību. Vislabāk izmantot svaigus 
augļus, ogas un dārzeņus, vai vismaz sezonāli saldētus. Kokteilim nav jābūt no trekna saldē-
juma, izcili tas garšos arī ar pienu, sulu vai vienkārši minerālūdeni, ļaujot dominēt pievienoto 
sastāvdaļu garšām.

Veselīgais kokteilis drīzāk uzskatāms par našķi, vai arī tas var aizstāt veselu ēdienreizi?

Kokteilis var būt maza uzkoda, bet 0,4l glāzē var būt pat līdz 700 kcal (vairāk kā 30% 
no dienas uztura), ja sastāvā ir barojoši augļi (piemēram banāns vai mango), pilngrau-
du auzu pārslas, rieksti un papildus olbaltumvielām kāds bezpiedevu jogurts. Enerģētis-
kā vērtība kokteilī sasniedzama ne tikai uz augļu cukura (ogļhidrātu) rēķina, bet arī ar 
kvalitatīviem ne dzīvnieku valsts taukiem (piemēram, no riekstiem) un piena produktu 
olbaltumvielām. 

Uzturā ļoti būtiska ir daudzveidība un mērena sabalansētība. Nav nepieciešams katru die-
nu ēst gaļu, daudz olbaltumvielu ir pākšaugos un riekstos. No manis minētajiem produktiem 
var iegūt sātīgu un barojošu kokteili ar vēlamo uzturvielu attiecību, kur ogļhidrāti ir 40-60%, 
olbaltumvielas 15-25% un tauki 20-30%. Proporciju var variēt atbilstoši diennakts laikam – 

dienas sākumā var likt uzsvaru uz ogļhidrātiem, lai iegūtu vairāk enerģijas, savukārt vakarā 
pievienot vairāk olbaltumvielu, lai ļautu organismam atjaunoties.

Kādi knifiņi var palīdzēt par veselīgajiem kokteiļiem ieinteresēt bērnus?

Bērni mēdz ļoti specifiski izvēlēties produktus, kurus atzīst par garšīgiem vai tieši pretēji. 
Bērnu dienas pasākumā Centrāltirgū mazajiem apmeklētājiem ļāvām pašiem fantazēt un izvē-
lēties, kādu kokteili izveidot. Arī ikdienā šādi var iesaistīt bērnus ēst gatavošanā – lai viņi paši 
izvēlas, kādus augļus vai dārzeņus likt kopā, sablenderēt un notiesāt. Saliekot kopā garšīgas sa-
stāvdaļas, arī iznākums būs garšīgs. Vienīgais padoms ir piena produktus neapvienot ar citrus-
augļiem; piens sader ar augļiem un ogām, bet citrusaugļi vislabāk sader ar āboliem, dārzeņiem 
un zaļumiem; graudaugi un rieksti sader ar visu.

Kādus no sezonas dārzeņiem un ogām ieteiktu izmantot un kādēļ?

Ņemot vērā, ka mūsu pašu zemē ir liela dabīgi augušu produktu daudzveidība, es ieteiktu no 
ogām izvēlēties avenes, upenes, zemenes un mellenes – šīs ogas ir labs antioksidants, kas stiprina 
imunitāti un labi garšo. Labas vasaras ogas noteikti var sasaldēt, lai tās izmantotu ziemā. Iesaku 
pamēģināt kokteili no smiltsērkšķa kopā ar burkānu. Zaļumu kokteiļos var likt jebkuras salātla-
pas kopā ar ūdeni, rabarberu vai kādu svaigi spiestu sulu. Saldumam izcili der vesels bumbieris. 
No dārzeņiem –  tomātu kopā ar gurķi un kādu zaļumu, piemēram pētersīli vai lokiem. Rudenī 
– krāsnī cepts ķirbis kopā ar āboliem un kādu citrusaugli vai vīnogām skābumam. 

Kādas garšvielas un veselīgas piedevas tu ieteiktu?

Kokteiļa garšu īpaši nemaina, bet noderīgi tiem ir pievienot graudaugus, lai uzņemtu pa-
pildu šķiedrvielas, kā arī sēkliņas. Pēdējā laikā no superēdieniem populāras ir čia sēklas, bet 
praktiski tāds pats uzturvielu sastāvs ir linsēklās. Diedzētie graudi un pākšaugi ir izcils dabīgais 
uztura bagātinātājs. Tie ir pieejami visu gadu, un tos iespējams arī diedzēt mājās. •
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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!

© RPAS „Rīgas Centrāltirgus”
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. 

CENTRĀLTIRGUS VĒSTIS
Izdevējs RPAS „Rīgas Centrāltirgus”

Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050

1. Valsts valodas dienā jaunie dzejas un repa talanti sakņu paviljonā 
cīkstējās Rakstniecības un mūzikas muzeja organizētajā „Valodas tirgū”.
2. Centrāltirgus saimei pievienojušies jauni draugi – talismani Groziņš 
un Turziņa. 
3. Bērnu diena Rīgas Centrāltirgū bija jautra un saulaina.
4. Dokumentālās filmas „Rīgas Centrāltirgus” pirmizrāde – RPAS 
„Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs, 
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks un Latvijas 
Prezidentūras ES Padomē publiskās diplomātijas un kultūras 
programmas departamenta vadītāja Selga Laizāne.
5. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, ziedu tirgus sortimentā arvien 
plašākā klāstā pieejamas Jāņu zāles un arī labības vārpas.
6. Bērnu dienas pasākumā ikviens bērns, liekot lietā iztēli un īpašus 
krītiņus, varēja radīt sev neatkārtojamu sporta krekliņu, kāda nebūs 
nevienam citam.
7. Krāsu eksplozija – Rīgas Centrāltirgus ziedu tirgu iekrāso katrai 
sezonai raksturīgie ziedi.
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