
Labākās Ziemassvētku dāvanas 
tuviniekiem varēsiet atrast 
tradicionālajā Ziemassvētku tirdziņā no 
20. līdz 23. decembrim. Tirgotāji aicināti 
pieteikties Tirdzniecības organizēšanas 
nodaļā – tālrunis 67229961. •

14.-17. novembrī Rīgas Centrāltirgū 
norisināsies Gardās dienas.  Laipni 
aicināti nogaršot  tirgotāju labākos 
produktus bezmaksas degustācijās. 
Gardo dienu dalībniekus pazīsiet pēc 
īpašās uzlīmes tirdzniecības vietās. •

CENTRĀLTIRGUS 
VĒSTIS

Katram ir savs stāsts! Stāsti satiekas pie mums.

Rīgas Centrāltirgus vēstures fakti 
un statistikas dati nu apkopoti skaistā 
video animācijā. Aplūko pats un iesaki 
ārvalstu draugiem! Animācija latviešu, 
angļu un krievu valodā pieejama
www.centraltirgus.lv •
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Oktobra sākumā Rīgas Centrāltirgū strādāja „VFS FILMS” filmēšanas grupa, 
kas piedalās dokumentālo filmu cikla veidošanā par interesantākajiem 
tirgiem Eiropā. Rīgas Centrāltirgus, būdams ne vien lielākais Latvijas tirgus, 
bet arī viens no lielākajiem tirgiem visā Eiropā, ir nešaubīgi izvēlēts par 
vienu no piecām filmas uzņemšanas vietām. 2. lpp.

Labākā dāvana 
svētkos – apmierināti 

tirgotāji un pircēji!

Tiek veidota dokumentāla 
filma par Rīgas Centrāltirgu

Apsveicam!
1. novembrī  Rīgas Centrāltirgus svin jau 84. gada-

dienu, kopš tā svinīgās atklāšanas 1930. gadā. Toreiz 
Rīgas pilsētas valde izrādīja jaunuzcelto tirgu valsts 

augstākajām amatpersonām ar valsts prezidentu
un viņa kundzi priekšgalā.

Centrāltirgus var lepoties ar nezūdošu tirgotāju uz-
ticību, pircēju interesi, kā arī arvien pieaugošu tūristu 

plūsmu. Centrāltirgus svētkos sniedzam īsu atskatu uz 
tirgus rašanos un tā vēsturi cauri laikiem. 4. lpp.

Anatolijs Abramovs,
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs

Šomēnes, kad Rīgas Centrāltirgus 
atzīmē savu 84. dzimšanas dienu, es 

vēlos pateikties mūsu strādīgajiem 
tirgotājiem, pastāvīgajiem pircējiem kā 

arī ieinteresētajiem ārvalstu viesiem.
Jūsu pozitīvās atsauksmes par paveikto 

ir vislabākā motivācija turpināt iesāktos 
Rīgas Centrāltirgus labiekārtošanas 

darbus, lai ikkatru nākamo jubileju mēs 
sagaidītu vēl krāšņāk un priecīgāk. •

Rīgas Centrāltirgum 84! 
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>>Filmas veidotāji par Rīgas Centrāltirgu stāsta: „Ieejot tirgū mūs pārsteidz produktu dau-
dzums un dažādība. Te nav vis pāris sakņu, dārzeņu, šeit tirdzniecības galdi ir piekrauti ar 
visu, ko vien attiecīgajā sezonā iespējams iegūt – svaigi un marinēti dārzeņi, plūmes, svaigi un 
skābēti kāposti, mieži, bietes, kartupeļi, magones, plūmes, sālītas un žāvētas sēnes, dzērvenes, 
brūklenes, pīlādžogas, kvieši un rudzi.”

Filmu cikls ir Itālijas filmu studijas STEFILM un Francijas-Vācijas televīzijas kultūras kanā-
la ARTE kopprodukts. Līdztekus filmai par Rīgas Centrāltirgu būs skatāmi stāsti par Zagrebas 
tirgu Horvātijā, Tulūzas tirgu Francijā, Florences tirgu Itālijā un Freiburgas tirgu Vācijā.

Filmu plānots prezentēt nākamgad pārtikai veltītajā izstādē EXPO 2015, kas notiks Milānā. 
To izrādīs arī televīzijas kanāli visā Eiropā. Latvijā tā varētu nonākt ne ātrāk par 2015. gada 
pavasari. •

Tiek veidota 
dokumentāla filma par 

Rīgas Centrāltirgu

TUVPLĀNI

Pastāstiet par produkciju, ko tirgojat! No kurienes tā nāk?
Pārdošanā ir viss, ko bitītes saražo – ziedputekšņi, bišu maize, propoliss un medutiņš. Bitītes 

dzīvo Madonas rajona Ošupes pagastā. Produktus ievāc pieredzējis bitenieks Andis Stafeckis. 
Viņš cenšas cilvēkiem piedāvāt visu medus produkciju. Pirmais ņēmums ir jūnijā, pirms Jāņiem. 
Tas ir pavasara ziedu medus, tad nāk pļavu ziedu un liepu medus, dažādu ziedu medus. Otrais 
ņēmums jau ir meža ziedi. Pats pēdējais ir viršu medus un griķu medus. Virši sāk ziedēt augusta 
beigās, tad bišu stropus speciāli ved uz viršu ziedēšanas vietām.

Kādas ir jūsu zināšanas par bišu produktiem, pieredze ar bitēm?
Saskare ar bitēm man jau ir kopš pašas bērnības. Bērnībā tēvs turēja četrus stropus. Vēlākos 

gados sāku palīdzēt radiem pārdot viņu medus produktus. Vienmēr, kad rodas kāds jautājums, 
uzreiz prasu biteniekiem. Piemēram, par rapšu medu. Rapšus pie mums sāka plaši audzēt salī-
dzinoši nesen. Rapšu medus, kad ir svaigs, izskatās bāls – līdzīgs cukurūdenim. Savukārt, kad 
sabiezē, tas paliek balts kā cūku tauki. Reti kurš ir gatavs izmēģināt, jo tas ir neierasti.

Kādi ir populārākie produkti?
Visvairāk pie mums pērk pļavu ziedu, dažādu ziedu, meža ziedu un viršu medu. Bet izvēli 

nosaka arī katra cilvēka vajadzība. Piemēram, maziem bērniem labāk izvēlēties gaišākos medus, 

Lai strādātu tirgū,
     svarīgi iemantot savus klientus

Valentīna Gavrilova izstaro 
optimismu. Katru pircēju uzrunā ar 
smaidu un atvadoties novēl jauku 
dienu. Ik dienu pārejā starp sakņu 
un zivju paviljoniem viņa pārdod 
bitenieka Anda Stafecka plašo bišu 
produktu klāstu. Medus krāsa akurāti 
sakārtotajās burciņās variē no maigi 
zeltainas līdz teju melnai. Mūsu 
sarunas laikā nāk gan pastāvīgie 
klienti, gan piestāj darba gados 
iegūtie paziņas, piemēram, kundzīte, 
kas pēc zivtiņām iedama, allaž 
izmanto iespēju parunāties dzimtajā 
latgaļu dialektā.

jo tie arī ir maigāki pēc garšas. Pieaugušajiem labi der stiprāks medus, piemēram, meža ziedu, 
griķu vai viršu.

Pērk arī ziedputekšņus. Tie ir kā dabīgie vitamīni. Tie dod mundrumu un spēku, stiprina 
imunitāti un uzlabo sirdsdarbību. Ziedputekšņus vēlams lietot no rīta. Vienu tējkaroti ziedpu-
tekšņu izsūkāt, uzdzert virsū ūdentiņu, un – uz priekšu! Ja lietosiet tos uz nakti, varētu būt grūti 
iemigt, jo ziedputekšņi piedod mundrumu, enerģiju.

Kā būtu ieteicams glabāt medu, lai tas vislabāk saglabātos, nesacukurotos?
Katrs medus sabiezē. Tā ir tīra manta, kam ir jāsabiezē, bet medus vērtību tas nemazina. Tas, 

cik medus ir biezs, ir atkarīgs no ievākšanas laika un no kādiem ziediem tas ievākts.
Medus ir produkts, kas vispār nebojājas. Glabāt var burciņā istabas temperatūrā. Ledusskapī 

nav nepieciešams likt.

Vai medus tirdzniecība ir sezonāla?
Mums tagad tieši sākas sezona. Ir iestājies rudens, tuvojas ziema, un cilvēki sāk aktīvāk pirkt 

medu. Darba būs pilnas rokas!

Cik sen jau strādājat Rīgas Centrāltirgū?
Sāku es strādāt 1994. gadā, nostrādāju līdz 2002. gadam. Tad ģimenes apstākļu dēļ sešus ga-

dus bija pārtraukums. Tagad jau būs divi gadi kopš atkal esmu atsākusi tirgošanos.

Kādas izmaiņas tirgū notikušas pa šiem gadiem?
Principā tirgus pārveidojas. Viss iet uz labo pusi. Ir patīkami sakņu paviljonā skatīties, ka viss 

ir atjaunots. Galdi smuki un ērti. Arī pati tagad strādāju jaunā sakārtotā tirdzniecības vietā. Ir 
patīkami strādāt, kad ir vitrīna, ir labs apgaismojums. Arī pircējus piesaista skaisti, ērti apstākļi. 
Esmu ļoti apmierināta ar uzlabojumiem! Pircēji vairāk nāk klāt, vairāk mūs ievēro.

Vai gadu gaitā esat novērojusi izmaiņas pircēju paradumos?
Jā, senākos laikos pircēju bija vairāk. Lielākajai daļai bija darbs, bija lielāka apgrozība. Tagad 

daudzi cilvēki aizbraukuši prom no valsts, tad nu cerība ir uz ārzemniekiem. Mūsu medu ļoti 
mīl japāņi. Arī uz Vāciju ved medu. Man ir arī klienti, kas ved medu uz Zviedriju. 

Kas ir grūtākais darbā?
Ir dažādi klienti ar dažādu izpratni. Ir mūsu pašu cilvēki, lauku cilvēki, kas saprot, no ku-

rienes medus rodas. Bet ir arī cilvēki, kam par medus produkciju gandrīz nekāda priekšstata 
nav. Tad arī saka, ka bites tikai augustā medu sākot vākt. Tad gan pastāstu un paskaidroju, kā ir 
patiesībā.

Kādi ir jaukākie brīži darbā?
Jaukie brīži ir tad, kad ir laba tirdzniecība. Kad nāk cilvēki un pērk medu. Tad, kad esi pilnī-

bā aizņemts darbā. Tad rodas azarts, enerģija, rodas patika. Man nepatīk bezdarbība. Vienmēr 
gribas, lai ir vairāk cilvēku, lai ir ieinteresētība, lai pērk medu.

Vai pircēji pirms izvēles izdarīšanas var arī nogaršot medu?
Protams! Kaķi maisā jau nepērk, Saulīt. Un medus ir produkcija veselībai. Tādēļ vienmēr 

pajautāju, kāda ir vajadzība. Un ļauju nogaršot, kurš labāk patīk.
Ar cilvēkiem ir jārunā! Lai tirgū strādātu, vajag iemantot savus pastāvīgos klientus. Ja tu dod 

īstu, tīru, riktīgu produkciju, cilvēki nāks atkal. Ir ļoti patīkami, kad pircēji nāk otro, trešo reizi 
un tā tālāk. Tiešām paliek jauki ap sirdi! •

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs filmas 
veidotājus iepazīstina ar vēsturiskiem Rīgas Centrāltirgus kadriem.
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Par tirgojamās pārtikas produkcijas kvali-
tāti Rīgas Centrāltirgū rūpējas veterinārās la-
boratorijas speciālisti, taču savas kompetences 
robežās šajā procesā iesaistās arī Rīgas Cen-
trāltirgus Kontroles daļa. 

Viens no svarīgiem ikdienā veicamiem 
darbiem Kontroles daļai ir tirdzniecības no-
teikumu un citu normatīvo aktu prasību ie-
vērošanas kontrole tirdzniecības vietās visā 
RPAS „Rīgas Centrāltirgus” apsaimniekotajā 
teritorijā.

Plašs darba lauks
Kontroles daļa ikdienā veic gan analītisku 

darbu, gan arī attiecīgus kontroles un uzrau-
dzības pasākumus. Izplatītākie un būtiskākie 
pārkāpumi ir, piemēram, ka tirdzniecības 
vietā nav veterinārās laboratorijas speciālistu 
izsniegta derīguma apliecinājuma tirgojamai 
pārtikas produkcijai, vai arī smēķēšana tirdz-
niecības vietās. Bieži nākas tirgotājiem skaid-
rot normatīvo aktu prasības attiecībā uz cenu 
zīmēs atspoguļojamo informāciju, lai tās būtu 
korekti noformētas. Liela uzmanība tiek vel-

Ņemot vērā Rīgas Centrāltirgus kultūrvēsturisko un tūrisma nozīmi, kā arī lielo apmeklē-
tāju skaitu, tirgus teritorijā tiks ierīkoti deviņi bezmaksas Lattelecom WiFi punkti. Pa vienam 
punktam izvietos Centrāltirgus zivju, sakņu, gastronomijas un piena paviljonā, kā arī pārejā starp 
piena un sakņu paviljoniem, savukārt 4 bezvadu interneta piekļuves punkti atradīsies gaļas pa-
viljonā.

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs pauž gandarījumu par 
WiFi ieviešanu: „Ikdienā Centrāltirgu apmeklē 80 000 līdz 100 000 pircēju, bet svētku dienās pat 
vairāk. Domājot par pircēju ērtībām, regulāri veicam uzlabojumus un ieguldījumus tirgus vides 
attīstībā. Priecājos par vēl vienu patīkamu jaunumu, kas padarīs iepirkšanos Centrāltirgū ērtāku 
un patīkamāku. Bezmaksas WiFi īpaši novērtēs gados jaunie klienti un tūristi, kas ir aktīvi mo-
derno tehnoloģiju lietotāji, un kuru īpatsvars apmeklētāju vidū arvien pieaug.”

„Latvijā jau ir pieejami vairāk kā 4000 Lattelecom ierīkoti bezmaksas WiFi punkti – skolās, 
bankās, benzīntankos, kultūras un medicīnas iestādēs un citur. Esam novērojuši, ka mūsdienās 
brīva pieeja bezvadu internetam ir svarīga ik uz soļa, tāpēc esmu pārliecināts, ka Rīgas Centrāl-
tirgus apmeklētājiem un tirgotājiem tas būs noderīgs un praktisks atbalsts ikdienā,” stāsta Latte-
lecom Interneta un Biznesa daļas direktors Edgars Strods.

Kā pieslēgties bezmaksas WiFi?
Lai lietotu Centrāltirgus paviljonos ierīkoto Lattelecom 
bezmaksas WiFi, lietotājam savā viedierīcē:
• Jāizvēlas tīkls Lattelecom-free. 
• Jāatver interneta pārlūkprogramma.
• Pēc mirkļa pārlūkprogrammā atvērsies WiFi mājas lapa ar 
iespēju pusstundu lietot internetu bez ierobežojumiem, pirms 
tam noskatoties 15 sekunžu īsu informatīvo ziņojumu.
• Lai atjaunotu interneta piekļuvi, lietotājam būs jāatkārto 
iepriekš minētās darbības.

WiFi punktu saraksts ir pieejams www.WiFi.lv un www.1188.lv, kur atsevišķi atrodami bez-
maksas punkti. Katrs punkts sniedz tādu interneta ātrumu, kas ļauj lejupielādēt attēlus, fotoat-
tēlus, filmas un citus failus bez ierobežojumiem.

tīta apkalpošanas kultūrai. Šajā jautājumā vēl 
daudz darāmā.  

Pārkāpumu skaits samazinās
Kontroles daļa kā patstāvīga struktūrvie-

nība tika izveidota 2011. gada pavasarī. Ana-
lizējot pēdējo gadu rezultātus, redzam, ka 
pārkāpumu skaitam ir tendence mazināties. 
Tirgotāji kļuvuši apzinīgāki un ar sapratni iz-
turas pret kontrolieru darbu. Vairāk pārkāpu-
mi tiek fiksēti pavasarī un vasaras mēnešos, 
kad ir aktīvā tirgošanās sezona.    

Ja tomēr radušās sūdzības
Ja tomēr gadās iebildumi par produkcijas 

vai apkalpošanas kvalitāti, aicinām pircējus 
nekavējoties izteikt pretenzijas tirgotājam. Ja 
domstarpības neizdodas atrisināt pašu spē-
kiem, iesakām vērsties kontroles daļā (Nēģu 
ielā 7, telefons 67358159).

Ja pircējs kontroles daļā ierodas personī-
gi, situāciju risinām nekavējoties. Rakstiski 
iesniegtas sūdzības izskatām saņemšanas 
dienā, vai iespējami ātrākā laikā, ja radušies 
apstākļi, kas liedz tās izskatīt uzreiz. •

Rīgas Centrāltirgū būs 
pieejams bezmaksas WiFi

Mums, visai lielajai Rīgas Centrāltirgus saimei, ir ļoti paveicies. Centrāltirgus dzimšanas 
diena – 1. novembris – iezīmē svētku un svinību laika sākumu Latvijā. Tādēļ rudens Centrāl-
tirgū ir košs, krāsains un nes līdzi prieku un pacilātu noskaņojumu.

Ik gadu Centrāltirgus jubilejā varam apbrīnot dāsno rudens bagātību klāstu uz tirgotāju 
galdiem. Un ik reizi arī pieredzēt pircēju gandarījumu par veiksmīgajiem pirkumiem.

Aiz šiem šķietami ikdienišķajiem mirkļiem mēs saskatām ko vairāk. Mēs saskatām tos prie-
cīgos brīvdienu rītus un svētku vakarus, kad, liekot lietā Centrāltirgū iegādātās dabas veltes, 
ģimeni un draugus pie viena galda pulcina aromātiska ar mīlestību pagatavota maltīte. 

Tādēļ, ja mums jautā, kādu dāvanu gribētu saņemt tirgus jubilejā, pēc atbildes ilgi nav jā-
meklē. Mūsu lielākais prieks un labākā dāvana esat Jūs – mūsu nomnieki, čaklie tirgotāji un 
uzticīgie pircēji! Jūsu pozitīvās atsauksmes par paveikto ir arī vislabākā motivācija turpināt 
iesāktos tirgus labiekārtošanas darbus, lai ikkatru nākamo jubileju mēs sagaidītu vēl krāšņāk 
un priecīgāk.

Uz tikšanos Rīgas Centrāltirgū – košākajā un krāsainākajā 
vietā pilsētā!

Rīgas Centrāltirgū noris ne vien aktīva 
tirdzniecība, šeit aplūkot iespaidīgo 

arhitektūru un produktu dažādību iegriežas 
ārvalstu viesi, šeit labākos produktus savām 

receptēm pērk pavāri un šejienes kolorīto vidi 
un personāžus labprāt iemūžina fotogrāfi  

un operatori. Lūk, ko dažādu jomu pārstāvji 
novēl Rīgas Centrāltirgum 84. gadadienā:

Labākā dāvana 
svētkos – apmierināti 
tirgotāji un pircēji! Apsveicam!

Tirgotāji kļuvuši apzinīgāki 
un ar sapratni izturas pret 

kontrolieru darbu

Vita Jermoloviča, Rīgas Tūrisma Attīstības 
Biroja (LIVE RIGA) valdes locekle.

Rīgas Centrāltirgus ne tikai tā īpašā piedā-
vājuma, bet arī tā vēsturisko celtņu dēļ ir viens 
no ārvalstu tūristu TOP apskates objektiem. 
Centrāltirgus ir mājvieta īpašai un tradicionā-
lai Rīgas garšai – tajā vienuviet iespējams no-
baudīt un iegādāties daudz ko tādu, ko pilsētas 
viesi neatradīs nekur citur. Tāpēc arī turpmāk 
novēlu saglabāt tā daudzveidīgo piedāvājumu 
un atmosfēru, kāda tā ir bijusi līdz šim!

Māra Kampernova, LTV 1 raidījuma „Te” 
veidotāja, raidījumā debitēja ar sižetu par Rī-
gas Centrāltirgu.

Vēlu Rīgas Centrāltirgum svaigāko gaļu, 
saldākos augļus un atbildīgākos pārdevējus! 
Lai tirgus turpina būt mākslas, kultūras un 
ikdienas cilvēku satikšanās vieta, tādejādi ne-
pazaudējot savu gadsimtiem nesto nozīmi!

Lija Aizpure, tirgotāja gaļas paviljonā, 
strādā tirgū jau 14 gadus.

Novēlu, lai Rīgas Centrāltirgus turpina 
šobrīd iesāktos attīstības darbus un uzlaboju-
mus! Mēs, tirgotāji, novērtējam pozitīvās pār-
maiņas, kas jau notikušas. Tā turpināt!

Diāna Čivle, nodibinājuma „Rīga 2014” 
vadītāja.

Dažādos laikos Rīgas Centrāltirgus ir bijusi 
savdabīga cilvēku tikšanās vieta, kurā pagātnes 
ainas mijas ar tagadnes rosību. Tirgū ir atrodams 
gan izdzīvošanas komplekts, gan sen aizmirsti 
dārgumi. Arī tagad Rīgas Centrāltirgus ir krāšņa 
skatuve, kurā katrs rīdzinieks un pilsētas viesis 
var sajust un nogaršot Eiropas kultūras galvas-
pilsētas – Rīgas – īpašo atmosfēru.

84 gadu jubilejā Rīgas Centrāltirgum vēlu sa-
glabāt savu kultūrvēsturisko savdabību, daudz-
veidību un košumu!

BBoss, īstajā vārdā Rūdolfs Kalniņš, Rīga 
TV 24 raidījuma „Labs ēdiens labiem drau-
giem” pavārs.

Novēlu Rīgas Centrāltirgum novecot kā la-
bam vīnam – kļūt tikai labākam!

NOTIKUMI

RPAS „Rīgas Centrāltirgus” vārdā vēl:

Tatjana Lukina,
valdes locekle 

Anatolijs Abramovs,
valdes priekšsēdētājs

Valdis Karnītis, 
valdes loceklis
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Valters Zirdziņš

Cik bieži iepērcies Centrāltirgū?
Gandrīz vai katru dienu. Mūsu restorānā visi ēdieni tiek gatavoti no Latvijas produktiem. 

Praktiski, vienīgie ievestie produkti ir olīveļļa, pipari, vaniļa un sāls. Produktus mums pie-
gādā vietējie zemnieki. Bet reizēm kāds zemnieks konkrētajā dienā netiek, vai arī attiecīgais 
produkts saimniecībā ir beidzies, tad trūkstošo pērkam Centrāltirgū. Vai, piemēram, neviena 
firma mums nevedīs katru dienu pusotru vai divus kilogramus svaigu reņģu. Ja gribi svaigu 
produktu – brauc uz Centrāltirgu! Arī dilles Centrāltirgū varam nopirkt nelielā daudzumā 
svaigas ik dienu, nevis pasūtīt daudz un glabāt 3 dienas ledusskapī.

Kādēļ uz Centrāltirgu nevis kādu lielveikalu?
Mēs cenšamies būt godīgi. Ja reiz piedāvājam vietējos produktus, tad aptrūkušās avenes 

nopērkam tirgū, nevis skrienam uz lielveikalu. Vai tās pašas reņģes. Lielveikalā tās var būt 
noturētas vairākas dienas, bet tirgū preces vai nu nav, vai tā ir svaiga, tajā pat dienā atvesta. Es 
uzticos Centrāltirgum, jo tur es varu preci apskatīt, pārliecināties, ka tā ir laba. Pārdevējas jau 
mani pazīst un zina, ka es restorānam pērku. Viņas nedos man sliktus produktus, jo zina, ka 
es nākšu atkal rīt.

Ir arī gadījumi, kad zivju paviljona meitenes pašas man zvana un saka: „Valter, ir atvests liels 
sams – 25 kilogrami. Ņemsi, neņemsi?” Un es neesmu vienīgais, zinu, ka arī restorāna „LeDo-
me” šefpavārs Māris Astičs gandrīz ik dienu brauc uz Centrāltirgu pēc svaigām zivīm. Bieži no 
rītiem tur satiekamies un pacīnāmies, kurš šodien paņems to labāko zivi!

Tātad iepērcies pie pazīstamiem tirgotājiem?
Neesam iepazinušies, tā, ka es zinātu vārdā nosaukt, bet ir man savi iecienītie tirgotāji. Pie-

mēram, dārzeņus pērku pie diviem, trim. Svarīga ir laba komunikācija. Viņi jau skaidri zina, 
ko man vajag, ka man vajag pirkuma čeku, un viss notiek raiti.

Pats esi no Valmieras. Vai atceries pirmo iespaidu par Centrāltirgu?
Man tolaik bija 16 gadi, sāku studēt Rīgā. Vecāki man nedēļā deva līdzi 5 latus. Man sanāca 

IEPĒRKAS
CENTRĀLTIRGŪ

Rīgas Centrāltirgum 84!

Valters Zirdziņš – Valtera restorāna radītājs un šefpavārs, raidījuma „Mūsdienu Latvijas 
garša” 1. sezonas finālists Rīgas Centrāltirgū iegriežas bieži. Viņa restorāns ir pirmais restorāns 
Latvijā, kur ēdiena pagatavošanai pamatā tiek izmantoti tikai Latvijas lauku produkti – piens, 
dārzeņi, gaļa, zivis, augļi un medījumi. Ikdienā tos piegādā vietējie zemnieki, bet, ja kas 
aptrūcies, tiek iegādāts Rīgas Centrāltirgū.

Centrāltirgū vienam Snikeram nedēļā. Un dzīvē esmu arī kādus divus belašus laikam apēdis. 
Tas bija deviņdesmito gadu vidus – tačkas, cigaretes, ļoti daudz disku, kasetes visās malās. Tāds 
bija Centrāltirgus pirms 20 gadiem. 

Un kas pa šiem gadiem ir mainījies?
Tagad man ir liels prieks! Esmu dzirdējis, ka Centrāltirgus esot viens no lielākajiem tirgiem 

Eiropā. Un, ja kādam nepatīk Centrāltirgus, tad, es atvainojos, tad ejam uz tiem veikaliem. Un 
beigās atgriežamies Centrāltirgū, jo te ir labāk!

Centrāltirgū gan ir arī poļu tomāti, bet man ir milzīgs prieks, ka te var dabūt lauku vistiņas 
(vienā vietā), trušus, zosu un pīļu olas, arī jēru, svaigas zivis, labu medu. Man ļoti patīk mazie 
tirgotāji. Tur redzi, ka ir īsta manta! Tur ir sāls un kaifs!

Vai tu redzi nākotni tirgum Latvijā?
Jā, to arī pasaule pierāda. Pavāriem ir teiciens, ka aizbraucot uz jaunu pilsētu, viena no pir-

majām vietām, ko vajag apskatīt, ir tirgus un nevis piemineklis vai stadions. Aizejot uz tirgu 
redzēsi, kā pilsēta dzīvo, kas tie ir par cilvēkiem, kā viņi čalo, iepērkas, kādi sieri, kādas zivis 
šajā valstī ir, kāda atmosfēra valda. Varbūt arī uzzināsi jaunākās klačas.

Esi redzējis tirgus arī citviet pasaulē – vai ir kādas atšķirības, ko pamani?
Jā, esmu bijis Spānijā, arī Itālijā. Man patika turienes pārdevējas – viņas ir ātrākas. Viņas 

prosciutto plānajās šķēlēs sagriež minūtes laikā un nenormālā ātrumā ietin, atdod pircējam un 
jau sauc: „Nākamais!” •

>> Košs! Iespaidīgs! Īpašs!
Diskusijas par to, kādam jābūt „Rīgas Centrāltirgum”, bija spraigas un ilgas. Tika izsludināts starptautisks konkurss, 

taču pat tajā godalgotos projektus nepieņēma kā galīgās versijas. Labākās idejas apvienoja, nodibināja Tirgus jaunbūves 
biroju un izveidoja tirgus būves komisiju. 

Ēkas, kuras šodien kalpo par tirgus paviljoniem, un kļuvušas par neatņemamu Rīgas unikālo vaibstu, sākotnēji celtas 
Kurzemē, Vaiņodē kā vācu armijas gaisa kuģu – cepelīnu – angāri. Sākotnēji cepelīnu angārus bija domāts atstāt to sākot-
nējos izmēros – 37,4 metru augstumā, 47,2 metru platumā un 240 metru garumā. Taču lielais augstums radītu pārāk lielas 
temperatūras svārstības, trūktu nepieciešamā aprīkojuma tik liela tilpuma ēkas apsildīšanai. Tādēļ tika nolemts izmantot 
tikai angāru augšējās daļas, pašas celtnes ceļot no mūra un dzelzsbetona.

Pēc konstrukciju pielāgošanas haļļu augstums bija 20,5 metri, platums – 35 metri. Vareno ēku būvei izlietoti 6 miljoni 
ķieģeļu, 2 460 tonnas dzelzs un 60 tūkstoši mucu cementa. Aprēķināts, ka ar visu tirgū iebūvēto betona, dzelzsbetona un 
ķieģeļu mūra masu varētu izveidot metru biezu un 20 m augstu sienu 1,75 km garumā.

1997. gadā tirgus teritorija, veidojot ar vecpilsētu vienu veselumu, iekļāvās UNESCO „Pasaules mantojuma” sarakstā.

Pieprasīts toreiz un tagad
1931. gadā „Rīgas Centrāltirgu” ārzemju speciālisti atzina ne tikai par lielāko, bet arī par labāko Eiropā. To novērtēja 

arī rīdzinieki. Ja uz kādreizējo Daugavmalas tirgu turīgie rīdzinieki sūtīja iepirkties kalpones, tad jaunajos lielajos „Rīgas 
Centrāltirgus” paviljonos nāca saimnieces pašas, nereti kopā ar vīriem. Jau kopš pirmsākumiem augsti valsts vīri šurp 
veda arī savus ārvalstu ciemiņus. Šī tradīcija atdzimusi arī mūsdienās.

Centrāltirgus var lepoties ar nezūdošu tirgotāju uzticību, pircēju interesi, kā arī arvien pieaugošu tūristu plūsmu. Cen-
trāltirgus arhitektūru un īpašo gaisotni ik gadu apskata vairākas ārvalstu valdību delegācijas, bet tūristu skaits šovasar 
sasniedza pat 30% no apmeklētāju skaita!

Centrāltirgus arī mūsdienās ir saglabājis nozīmīgu vietu rīdzinieku iepirkšanās paradumos.  Ik dienas Centrāltirgū 
iepērkas 80 000 – 100 000 cilvēku. Un ne velti, jo tieši šeit – krāsainākajā vietā pilsētā – var iegādāties gandrīz visu, bet jo 
īpaši – veselīgus, garšīgus, krāsainus un daudzveidīgus Latvijas lauku labumus. •

Pilnu interviju ar Valteru Zirdziņu 
lasiet www.centraltirgus.lv.
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Centrāltirgus 
apmeklētājus mielo 

jaunie pavāri

TIRGOTĀJA PADOMS

JAU
NU
MI

Ražas svētkos Centrāltirgū pavāru meistarklasē ķirbju 
daudzveidīgās pagatavošanas iespējas demonstrēja arī Ventspils 
Tehnikuma jaunie pavāri – Nelda Riekstiņa un Ēriks Vēbergs.

SIA „Zlaukts” daudzveidīgais alus 
„Labietis” sakņu paviljonā

SIA „Dūmi Baltic” jaunā veidolā 
gaida pircējus gaļas paviljonā

Centrāltirgus sakņu paviljonā nu 
iegādājams viens no košākajiem 
Latvijas alus darītāju zīmoliem 
„Labietis”. Kā norāda paši 
brūvētāji  – SIA „Zlaukts”, izvēli 
pirmo tirdzniecības vietu ārpus alus 
darbnīcas veidot tieši šeit vadījusi 
pārliecība, ka Centrāltirgū iepērkas 
gardēži, un viņu radītais alus arī ir 
tālu no pierastā un ikdienišķā.  Vēl 
pirms pagaršošanas to apliecina 
iztēli raisošie šķirņu nosaukumi – 
Kamīns, Trīs indiāņi, Pokaiņu mežs, 
Ķēniņmeita u.c. Šeit nopērkamas 8 
lejamā alus šķirnes un vēl vairāk kā 
20 dažādu šķirņu pudelēs pildīta alus.

Pēc rūpīgi veiktiem 
remontdarbiem, 
kopš septembra 
beigām jaunā veidolā 
apmeklētājus priecē 
SIA „Dūmi Baltic” 
tirdzniecības vieta 
gaļas paviljonā. Šeit 
jau kopš 1991. gada 
plašā klāstā iegādājami 
gardi Latvijā ražoti 
kūpinājumi un 
gaļas izstrādājumi, 
bet pēc veiktajiem 
uzlabojumiem iepirkties 
kļuvis vēl patīkamāk.

„Tas ir apsveicami, ka jaunajiem pavāriem 
tiek dota iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs, 
ļaujot pārbaudīt specialitātē iegūtās zināšanas, 
dalīties ar tām un redzēt, kā pagatavoto novēr-
tē ēdiena baudītāji. Vienlaikus tirgus ir tā vide, 
kuru pavāriem ir jāiepazīst, tāpēc liels paldies 
Rīgas Centrāltirgum par atvērtību sadarbībai, 
kas, es ceru, ir abpusēji vērtīga un turpināsies 
arī nākotnē,” stāsta Ventspils Tehnikuma di-
rektora pienākumu izpildītāja Ineta Burceva.

Ventspils Tehnikumā mācās vairāk kā 700 
audzēkņu, un skolas mērķis ir sagatavot augsti 
kvalificētus, darba tirgū pieprasītus un konku-
rētspējīgus speciālistus. Viena no darba tirgū 
pieprasītākajām un jauniešu vidū arī pres-
tižākajām izglītības programmām Ventspils 
Tehnikumā ir „Ēdināšanas pakalpojumi”, kuru 
pabeidzot, jaunieši iegūst ēdināšanas pakalpo-
jumu speciālista, pavāra vai kuģu pavāra kva-
lifikāciju.

„Iespēja jauniešiem piedalīties dažādos pa-
sākumos kopā ar nozares profesionāļiem sek-
mē viņu profesionālo izaugsmi un pieredzi,” 
vērtējot iespēju iesaistīties Rīgas Centrāltir-
gus aktivitātēs, uzsver I. Burceva.

Lai uzzinātu vairāk par motivāciju pavāra 
profesijas izvēlē un iespaidiem Rīgas Centrāl-
tirgū, uz sarunu aicinājām 2. kursa audzēkni 
Neldu Riekstiņu. 

Kā nonāci pie izvēles apgūt pavāra pro-
fesiju? Kas šajā darbā šķiet aizraujošākais?

Vienmēr, kad kāds man uzdod šo jautāju-
mu, seko viena un tā pati atbilde – man ir tikai 
17 gadu, man ir vēl ļauts nezināt, ko es vēlos 
darīt savā dzīvē, bet gatavot man ir paticis jau 
kopš bērnības. Visaizraujošākais liekas tas, ka 
piedāvātais ēdienu klāsts nekad nebeigsies; 
kamēr vien cilvēcei būs izdoma, tikmēr būs 
arvien jaunas ēdienu receptes.

Kas tev vislabāk patīk mācību procesā?
Man patīk tas, ka mācības ir ne tikai teo-

rētiskas, bet arī praktiskas. Mums tiek dota 
iespēja iet praksē šeit pat Ventspilī ēdināšanas 
uzņēmumos, kuriem ir sadarbība ar mūsu 
skolu. Skola jauniešiem piedāvā praksi iziet 
arī ārvalstīs, piemēram, Vācijā. Tā, manuprāt, 
ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi un pa-
rāda, kā īstais darbs notiek dzīvē.

Kādi iespaidi no Miķeļdienas pasākuma 
Rīgas Centrāltirgū? Vai iepriekš bija nācies 
vienlaikus cienāt tik daudz ēdāju?

Man šie svētki likās ļoti krāšņi un neaiz-
mirstami, nākamgad noteikti vēlēšos tos ap-
meklēt atkal. Iepriekš nebija nācies vienlaikus 
apkalpot tik daudz ēdāju.

Kādas tev ir pirmās atmiņas par Rīgas 
Centrāltirgu? 

Iepriekš nebiju bijusi Rīgas Centrāltirgū, 
tāpēc nebiju gaidījusi, ka tas būs tik liels un 
cilvēku piepildīts. Pārdevēji ir ļoti smaidīgi, 
pretimnākoši, laipni un palīdz jebkuram ap-
meklētājam.

Kuri ir tavi Top 3 produkti no rudens ra-
žas klāsta?

Manā rudens ēdienkartē parasti ietilpst 
kartupeļi, ķirbji un bietes. 

Kā vērtē produktu klāstu Rīgas Centrāl-
tirgū?

Te produktu klāsts ir ļoti daudzveidīgs. 
Ikviens apmeklētājs atradīs sirdij tīkamākos 
produktus. Tirgū ir pieejami daudz dažādi 
eksotiski augļi, ekoloģiski audzēti, svaigi pro-
dukti, ko veikalos nevar iegādāties.

Uzziņai
Vairāk informācijas par pavāra profesijas ie-
gūšanas iespējām Ventspils Tehnikumā meklē 
www.pikc.lv •

Lai grieztie ziedi ilgāk saglabātu savu krāšņumu un priecētu acis un 
sirdis, pirms likšanas vāzē vienmēr apgrieziet kātiņus un noplūciet liekās 
lapas. Savukārt ūdenim pievienojiet nedaudz citronskābes, etiķa vai vie-
nu aspirīna tableti.

Ja arī Tu, iepērkoties Rīgas Centrāltirgū, esi saņēmis kādu vērtīgu padomu no tirgotāja, 
dalies! Vai tas būtu kāds ēdiena gatavošanas knifiņš, vai arī cita saimniekošanā noderīga 
dzīves gudrība, – mēs gribam to zināt. Un, protams, dalīties ar mūsu lasītājiem!

Sūti savu tirgotāja padomu uz tirgus@rct.lv! Labākos padomus publicēsim nākamajos 
„Centrāltirgus Vēstis” numuros un mājas lapā www.centraltirgus.lv.

Publicēto padomu iesūtītājiem – balviņas no Rīgas Centrāltirgus!

KONKURSS
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Rudens sev līdzi nes ne vien skaistas un krāsainas izmaiņas dabā, bet arī tumšāku un vēsāku laiku. Nav 
noslēpums, ka šis salikums labi patīk dažādiem vīrusiem, savukārt mūsu organismam tas ir izaicinājums. 
Tieši tāpēc šī numura rubrikā „Atradums” kopīgi atcerēsimies par Latvijas dabas dāvātajām veltēm, kas ir 
ne vien gardas, bet arī palīdz stiprināt mūsu organisma aizsargspējas un veselību.

Alveja

Medus

Zinātnieki ir atklājuši, ka alvejas sastāvā ir 
vielas ar antiseptisku iedarbību, asins recēša-
nu un šūnu atjaunošanos veicinošas, kā arī 
sāpes mazinošas vielas. No vecmāmiņu gud-
rībām zināms, ka alveju var izmantot orga-
nisma stiprināšanai un klepus ārstēšanai. Šim 
nolūkam gatavo alveju kopā ar medu un liek 
ievilkties ledusskapī uz pāris dienām. Garšai 
var pievienot arī citronu. Lieto pa tējkarotei 3x 
dienā vai aplej ar ūdeni un dzer kā tēju. Alveju 
var izmantot ādas bojājumu (piemēram, no-
brāzumu vai saules apdegumu) ārstēšanai.
  Cena: EUR 1,00 par lapu

Medus ar savu augstvērtīgo sastāvu ir labs 
palīgs novājinātiem organismiem, sportis-
tiem, kā arī paaugstinātas slodzes apstākļos. 
Medum piemīt pretsāpju un antiseptiska ie-
darbība. Tas uzlabo vielmaiņu, veicina nervu 
bojājumu ārstēšanu, iznīcina daudzu veidu 
mikrobus, baro smadzeņu un sirds muskula-
tūras šūnas. Medū esošā fruktoze palīdz uz-
ņemt dzelzi. Savukārt medus maskas un krē-
mi attīra un mīkstina ādu, novērš iekaisumus. 
Pievienojot medu tējām vai ēdieniem, svarīgi, 
lai to temperatūra nepārsniegtu 40 grādus, 
pretējā gadījumā ievērojami samazinās me-
dus sastāvā esošo vielu iedarbība.

  Cena: EUR 7,00 par 1kg

Kas tas ir?
Iespējams, daudzus mulsina šis nosaukums 

– bišu maize. Patiesībā bišu maizei nav saistības 
ar maizi mūsu tradicionālajā izpratnē. Par bišu 
maizi sauc bišu veidotos ziedputekšņu krāju-
mus. Bites izmanto ziedputekšņus uzturā kā 
olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu avotu. 
Lai tos iekonservētu, bites ziedputekšņus apstrā-
dā ar ziedu nektāru un savām siekalām, pēc tam 
ievieto un sablīvē medus šūnās.

Bišu maizes iegūšana ir samērā sarežģīta un 
arī daudzums, ko var iegūt no viena stropa, ir ie-
robežots, lai, gaidot pavasara atnākšanu, pietik-
tu pašu bišu un viņu jaunās paaudzes uzturam. 
Latvijas tirgū pilnīgi attīrītā veidā bišu maize pie-
ejama kopš 2001. gada. Pēc izskata tā atgādina 
nelielus dzintarkrāsas graudiņus.

ATRADUMI

Dzērvenes
Sauktas arī par superogām. Un ne jau vel-

ti. Tām piemīt antiseptiska, urīndzenoša un 
dziedējoša, kā arī temperatūru pazemino-
ša iedarbība. Dzērvenes lieto saaukstēšanās 
slimību un gripas profilaksei, paaugstināta 
asinsspiediena un holesterīna līmeņa sama-
zināšanai, pie bronhīta, plaušu tuberkulozes, 
kā arī vielmaiņas traucējumu gadījumos, pie 
galvas un acu sāpēm un pie ginekoloģiskiem 
iekaisumiem. Saaukstēšanās slimību profi-
laksei iesaka dzērvenes lietot kopā ar medu 
1:1; var lietot dzērveņu sulu vai svaigas ogas 
– dzērvenes samaļ, pievieno medu un ēd pa 
ēdamkarotei pāris reizes dienā. 

Cena: EUR 3,20 par litru

Ķiploki
Ķiploku garšas īpašības, kā arī pozitīvā ie-

darbība uz cilvēku veselību bijusi zināma jau 
izsenis. Mediķi iesaka ķiplokus kā dabīgās 
antibiotikas. Tie ir arī lielisks mangāna, selē-
na, vitamīnu B6 un C avots. Ķiplokiem pie-
mīt arī asinsspiedienu un holesterīna līmeni 
pazeminošas īpašības. Ķiploki palīdz pret 
anēmiju (mazasinību), veicinot cilvēka dzelzs 
metabolismu, līdz ar to uzlabojot hemoglobī-
na sastāvu asinīs. Vislabāk ķiploki iedarbojas 
svaigā veidā, jo karsējot zūd liela daļa vērtīgo 
īpašību. 

Cena: EUR 2,00-4,00 par 1kg

ZEM LUPASZEM LUPAS

Bagātīgais sastāvs 
Bišu maizes sastāvā ir ap 240 bioloģis-

ki aktīvu vielu, kas nepieciešamas normālai 
cilvēka organisma funkcionēšanai. Tomēr 
bioloģiski daudzveidīgu pļavu tuvumā un 
labvēlīgu apstākļu ietekmē aktīvo vielu skaits 
bišu maizē var sasniegt pat 300. Lai raksturo-
tu bišu maizes sastāvu, vienkāršāk būtu no-
saukt vielas, ko tā nesatur. Patiesi, bišu maizes 
sastāvā ir visas 28 aminoskābes, tai skaitā 9 
neaizvietojamās, ko cilvēka organisms pats 
nespēj izstrādāt. Arī vitamīni ir visi, izņemot 
B12 (sastopams tikai gaļā). Turklāt vitamīni 
nav mākslīgi sintezēti, bet gan dabas radīti, 
tādēļ organisms spēj tos izmantot pilnībā. 
Piemēram, 40 grami bišu maizes satur pie-
augušam cilvēkam nepieciešamo 1 diennakts 

Bišu maize nopērkama 100 g iepakojumā par EUR 3,50 un 200g iepakojumā par EUR 7,00.

Bišu maize
Ja būtu jāizvēlas viens vienīgs produkts, no kā pārtikt – bišu maize varētu 
būt vislabākā izvēle. Neviens mākslīgi sintezēts vitamīnu komplekss nespēj 
konkurēt ar bišu maizes bagātīgo sastāvu. Tā ir dabas radīta formula ar 
vislielāko bioloģiski aktīvo vielu daudzumu un daudzveidību. 

aminoskābju normu. Olbaltumvielu saturs ir 
augstāks nekā gaļā, zivīs vai pienā. Bišu maize 
lielā daudzumā satur nepiesātinātās taukskā-
bes omega - 3 (linolēnskābe) un omega - 6 
(linolskābe), kuras ir ļoti nepieciešamas nor-
mālai cilvēka nervu šūnu darbībai. 

Bišu maizes sastāva daudzveidību nodroši-
na tas, ka bites, vācot ziedputekšņus, aplido ļoti 
dažādus ziedus plašā teritorijā no agra pavasa-
ra līdz rudenim. Ziedputekšņos koncentrēts 
ļoti liels daudzums bioloģiski aktīvo vielu, tur-
klāt katram augam ir savs ārstnieciskais efekts.

Piemērotāka nekā ziedputekšņi
Bišu maize pamatā sastāv no ziedputekšņiem. 

Ziedputekšņus no apkārtējās vides nelabvēlīgās 
iedarbības pasargā ārējais apvalks, kas veidots 
no celulozei līdzīga sastāva. Mūsu organismā 
esošie fermenti nespēj pietiekoši sašķelt šo ārējo 
apvalku, tāpēc no ziedputekšņiem gūtais labums 
ir ierobežots. Pētnieku aplēses liecina, ka efekti-
vitāte varētu būt ap 20-40%. Savukārt pēc bišu 
„apstrādes”, fermentu, baktēriju un rauga sēnīšu 
iedarbībā, ziedputekšņu ārējais apvalks tiek da-
ļēji sašķelts, paverot iespēju cilvēka organismam 
piekļūt pie vērtīgajām vielām pat virs 90%. Bite-
nieki zina stāstīt, ka  bišu maize ir piemērota arī 
cilvēkiem, kam ziedputekšņi izsauc alerģiskas 
reakcijas.

Stiprai imunitātei un veselībai
Bišu maizes lietošana uzturā uzlabo organis-

ma vispārējo veselības stāvokli un stiprina imūn-
sistēmu, atjauno fiziskos spēkus un var palīdzēt 
pazemināta hemoglobīna līmeņa (mazasinības) 
gadījumā. Tāpat ar bišu maizes palīdzību iespē-
jams stimulēt garīgās darba spējas, uzlabot re-
dzi, atmiņu un koncentrēšanās spējas. Bez tam 
bišu maize aizkavē novecošanas procesu, tai ir 
spēcīgas pretsklerozes īpašības. Bišu maize ir 
izmantojama kā efektīvs līdzeklis organisma re-
habilitācijai pēc antibiotiku lietošanas, jo atjauno 
kuņģa un zarnu trakta mikrofloru. Bišu maizei 
piemīt holesterolu saistošas īpašības, tāpēc to var 
izmantot sliktā holesterīna samazināšanai asinīs. 

Lietošana
Bišu maizei ir saldenskāba garša. Iesākumā tā 

var šķist nepierasta, tomēr ar laiku iegaršojas pat 
bērniem. Bišu maizi vēlams lietot atsevišķi no 
ēdienreizēm, neuzdzerot ūdeni. Labāka efekta 
sasniegšanai to pirms norīšanas vajag rūpīgi sa-
košļāt. Pieaugušam cilvēkam profilaksei pietiks 
ar divām tējkarotēm dienā (ap 10 gramu).

Uzglabājot bišu maizi, tā jāsargā no izkalša-
nas. Tādēļ to vēlams glabāt tumšā vietā un vien-
mērīgā temperatūrā no 0° C līdz +10° C, piemē-
ram, ledusskapī. Tāpat vēlams ievērot uz etiķetes 
norādīto derīguma beigu termiņu. •
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Pašā rudens plaukumā, Rīgas Centrāltirgus Miķeļdienas svētkos aicinājām apmeklētājus dalīties 
savās labākajās receptēs, kā veselīgās dabas veltes saglabāt garajiem ziemas mēnešiem. Paldies par 
atsaucību visiem Gardēžu kluba recepšu krājuma papildinātājiem.
Šoreiz publicējam Ilzes un Veras iecienītās receptes.

Abām autorēm dāvana no Rīgas Centrāltirgus!
Par dāvanu saņemšanu sazināsimies personīgi.

RECEPTES

Gardu recepti no Rīgas 
Centrāltirgū nopērkamiem 

produktiem piedāvā 
„Valtera restorāna” 

šefpavārs Valters Zirdziņš.

1 PORCIJAI

NEPIECIEŠAMS
reņģes 4 gab
olas baltums
rudzu maizes rīvmaize
vārīti kartupeļi 120 g
ābols 50 g (vislabāk skābs, piemēram, 
antonovka)
selerijas kāts 40 g
majonēze
paipalu ola 1 gab
sāls, pipari
dekorē ar dillēm un lociņu eļļu

PAGATAVOŠANA
Ņem 4 lielas reņģes, iztīra, bet astītes nenogriež. Uzkaisa 

sāli, piparus. Apviļā saputotā olas baltumā un panē rudzu mai-
zes rīvmaizē. Cep uzkarsētā pannā pusotru minūti no katras 
puses. Pēc cepšanas lieko eļļu nosusina uz salvetes.

Tad gatavo kartupeļu salātus. Vārītus kartupeļus, mazgātus 
ābolus un selerijas kātus griež smalkos kubiņos, samaisa un 
pievieno majonēzi. Āboli un selerija piedos salātiem svaigumu.

Porciju var papildināt ar mīksti ceptu paipalas olu.
Dekorē ar rupjmaizi, dillēm un zaļo lociņu eļļu.

PAGATAVOŠANA
Ņem sauju lociņu un 300 ml augu eļļas. Lociņus 

sasmalcina. Liek blenderī, pārlej ar eļļu un blende-
rē. Derēs jebkura augu eļļa, tikai ne olīveļļa (tā būs 
par rūgtu). Iegūtā eļļa būs skaisti zaļā krāsā, tomēr 
pēc pāris stundām tai parādīsies specifisks sīpolu 
aromāts. Lai tā nenotiktu, eļļu pārlej katliņā un 
karsē, līdz parādās pirmie burbuļi. Pēc karsēšanas 
eļļa saglabā zaļo krāsu, maigu lociņu garšu un ir 
gatava lietošanai.

Svaigākos, krāsainākos un veselīgākos sezonas 
produktus savām maltītēm vienmēr plašā klāstā 

atradīsiet Rīgas Centrāltirgū. Centrāltirgus jubilejas 
mēnesī dāvājam pircējiem Gardās dienas, kuru 

ietvaros pircēji varēs nogaršot tirgotāju labākos 
produktus bezmaksas degustācijās.

Rudzu rīvmaizē ceptas reņģes
        ar kartupeļu salātiem un paipalu olu

Lociņu
  eļļa

NEPIECIEŠAMS:
tomāti 3 kg
ķiploki 300 g
svaigi mārrutki 300 g
cukurs 3 ēd.k.
sāls 2 ēd.k.
galda etiķis (9%) 2 ēd.k.
eļļa 100 g

Padomu rudens velšu 
saglabāšanai sniedza Vera no 
„Centrāltirgus Gardēžu kluba”.

PAGATAVOŠANA
Tomātus nomazgā un smalki sagriež, sasmalcina 

ķiplokus un sarīvē mārrutkus. Liek katliņā, pievieno 
sāli un cukuru un vāra apmēram 1 stundu. Kad viss 
uzvārīts, pievieno eļļu un etiķi, rūpīgi samaisa, pilda 
burkās un aizvāko.

Veselības 
buķete

PAGATAVOŠANA
Ābolus nomizo un izņem serdes. Sagriež nelielos gabalos un liek katliņā. Tad gatavo sodas 

ūdeni. To pārlej āboliem, un atstāj uz 10 minūtēm.
Pēc tam sodas ūdeni nokāš, un ābolus aplej ar 1 litru verdoša ūdens. Pēc 20 minūtēm apmē-

ram pusi ūdens nolej un pievieno cukuru. Atstāj 10 minūtes ievilkties.
Katliņu liek uz lēnas uguns karsēties (ampēram 5 minūtes, līdz uzvārās). Tad ļauj atdzist (vē-

lams vismaz 5 stundas, bet var arī uz visu nakti). Kad masa kārtīgi atdzisusi, katliņu atkal uz-
karsē un atkal ļauj atdzist. Kopumā vāra 3 reizes. Pēc trešās vārīšanas masu karstu pilda burkās 
un aizvāko.

Lai labi garšo! 

NEPIECIEŠAMS:
āboli (vislabāk skābi, 
piemēram, antonovka) 1 kg
cukurs 1 kg
soda 1,5 ēd.k.
ūdens

Padomu rudens velšu 
saglabāšanai sniedza Ilze no 
„Centrāltirgus Gardēžu kluba”.

Dzintarāboli

GARDĀS DIENAS Rīgas Centrāltirgū norisināsies 
NO 14. LĪDZ 17. NOVEMBRIM, to dalībniekus 
pazīsiet pēc īpašās uzlīmes tirdzniecības vietās.

DZĪVE IR GARŠĪGĀKA, JO IR RĪGAS 
CENTRĀLTIRGUS!
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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. RPAS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs dokumentālās 
filmas par Rīgas Centrāltirgu uzņemšanas laikā.
2. Darba process tikpat akurāts, cik ziedlapiņu izvietojums krāšņajos dāliju ziedos.
3. Vērīgie degustētāji – kura rupjmaize visgardākā?
4. Centrāltirgus Miķeļdienas pasākuma priecīgo noskaņu lieliski ataino bērnu veidotais 
veiksmes talismans.
5. Lietainas dienas nav šķērslis doties svaigāko un veselīgāko produktu meklējumos.
6. Veselīgā oga – satur praktiski visus dabā esošos vitamīnus.
7. Iepirkšanās Centrāltirgū ir tradīcija, ko nodod no paaudzes paaudzei. Lūk, jaunā pircēja, 
iespējams, pirmais tirgus apmeklējums. 
8. Dabas velšu bagātīgais piedāvājums Centrāltirgū.
9. Mūsu Latvijas zelts!
10. Miķeļdiena Centrāltirgū – garšas konsultantes Vinetas Āboliņas gatavotā ķirbju zupa 
tik garda, ka gribētāji rindā stāv.

TIRGUS 
STĀSTI
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