
Jau pats nosaukums – biolo-
ģiskā  –  pasaka  pašu  svarīgāko 
par  šādas pārtikas būtību:  tā  ir 
audzēta  dabiski  auglīgā  un  tīrā 
augsnē  no  bioloģiskas  sēklas 
un  barota  ar  bioloģisku  mēslo-
jumu, domājot un sargājot vidi. 
Bet  vai  tā  ir  arī  veselīga?  Kāds 
tad ir lielākais bioloģiskas pārti-
kas pluss – veselība vai apziņa, 
ka,  ēdot  bioloģiski,  es  rīkojos 
zaļi?  «Bioloģiskā  pārtika  pir-
mām  kārtām  ir  garšīga,»  saka 

projekta  BioLoģiski! 
koordinatore  Liene 
Br i z ga -Ka ln i ņa , 
kuras  ģimene  jau 
vairāk  nekā  desmit 
gadu  lieto  uzturā 
pietiekami  daudz 

bioloģiskās pārtikas. «Varu teikt, 
ka jūtu atšķirību gan dārzeņiem, 
gan gaļai,  gan olām. Ne  tik  re-
dzamais  un  jūtamais,  bet  pats 
būtiskākais  ieguvums  ir  tas,  ka 
šī  ir  tīra pārtika – tajā nav pes-
ticīdu  atliekvielu.  Eiropā  apmē-
ram 45% parastās pārtikas tiek 

konstatētas  pesticīdu  atliekvie-
las – tās ir drošo normu robežās, 
bet  cik  daudz  «drošās normas» 
mēs apēdam, ja lietojam nebio-
loģiski  audzētu  pārtiku  regulāri 
un ilgtermiņā? Un kādas tam var 
būt sekas? Piesardzības princips 
paredz: esam piesardzīgi, kamēr 
nav pierādīts, ka ir droši.» 
Cilvēkiem  arvien  vairāk  par 

svarīgu  ieguvumu,  iegādājoties 
bioloģisko  pārtiku,  kļūst  arī  vi-
des  saudzēšanas  un  ilgtspējas 
aspekts. Skandināvijas valstīs tā 
ir galvenā patērētāju motivācija. 
Svarīgi arī  tas, ka, pērkot biolo-
ģisko  pārtiku,  mēs  savu  naudu 
lielākoties  atdodam  pašmāju 
mazo  un  vidējo  saimniecību 
saimniekiem. 

Veselīga vai nekaitīga?
Kā  apliecina  Liene  Brizga-

Kalniņa, galvenā cilvēku motivā-
cija, lai izvēlētos uzturā bioloģis-
kas izcelsmes pārtiku, tik tiešām 
ir  veselīgums.  «Jāsaprot,  ka 
bioloģiskā  lauksaimniecība  var 

garantēt  to, ka pārtika būs  tīra, 
dabiska, kvalitatīva, bet ne to, ka 
tā būs brīnumtablete veselībai,» 
skaidro  Liene  Brizga-Kalniņa. 
«Bioloģiskais cukurs tik un tā ir 
cukurs,  un  bioloģiskie  milti  tik 
un  tā paliks milti,  un no uztur-
vērtības viedokļa bioloģiskā pār-
tika tiešām neatšķiras no nebio-
loģiskās. Veselīgu uzturu sev var 
garantēt un nodrošināt tikai pats 
ēdējs.  Pamazām  gan  veidojas 
nopietnu starptautisku pētījumu 

bāze, kurā pieejamas atsevišķas 
bioloģisko  produktu  īpašības, 
kas parāda  to priekšrocības  ve-
selīguma  ziņā.  Piemēram,  bio-
loģiskā  pārtika  satur  vairāk  an-
tioksidantu, bioloģiskajā gaļā un 
pienā ir labāka omega taukskāb-
ju proporcija un vairāk labo tau-
ku.  Tāpat  ir  atsevišķi  pētījumi, 
kas  parāda  –  bioloģiski  audzē-
tiem  putniem  ir  labāka  imuni-
tāte, bioloģiskajā pārtikā atklāts 
augstāks vitamīnu daudzums.»

Vistīrākā 
pārtika

Kamēr vieni 
rūpīgi seko līdzi 
produktu sastāvam 
uz iesaiņojuma 
un meklē tikai 
ekoloģisko produktu 
stendus veikalos 
un tirdziņos, citi ar 
skepsi par to tikai 
pasmej, jo kurš tad 
var izsekot līdzi, kā 
kas ir audzēts, un tos 
atļauties nopirkt? 
Vai biopārtika ir arī 
veselīga un visiem 
pieejama, ja jau tik 
laba un dārga?

IEVA apņēmusies uzsākt jaunu, skaistu un zaļāku dzīvi. 
Vai tas ir reāli un cik tas ir ērti, vienkārši, lēti vai dārgi, 

soli pa solim atklāsim vairāku rakstu sērijā IEVĀ. dzīVot zaļāk! 
apņemos

Lai izaudzētu un saražotu dzīvnieku izcelsmes produktus, ir 
nepieciešams ļoti daudz resursu: govij ir jāapēd 7 kg augu valsts 
izejvielu, lai saražotu puskilogramu gaļas; tiek patērēts vairāk 
nekā 9000 l ūdens, lai saražotu puskilogramu gaļas. Bet tikai 
90 l ūdens vajadzīgi, lai izaudzētu puskilogramu kviešu. 
Dzīvnieku audzēšana industriāli rada vides piesārņojumu (mēsli, 
kas nokļūst vidē, rada metāna gāzes), un, tā kā dzīvnieku au-
dzēšanai nepieciešams ļoti daudz barības un industriālajā lauk-
saimniecībā tā ir kombinētā lopbarība, kurā ir daudz kukurūzas 
un sojas, tā veicina monokultūru attīstību lauksaimniecībā, un 
tas savukārt rada augsnes noplicināšanos un degradāciju.

Veģetāri = zaļi?

Teksts tīna sidoroViča
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Turklāt  arvien  vairāk  pētīju-
mu pierāda, ka nebioloģiski  jeb 
konvencionāli audzēta pārtika ir 
kaitīga  veselībai.  «Daudz  pētī-
jumu  rada  bažas  par  pesticīdu 
atliekvielu  ietekmi  uz  veselību, 
piemēram,  glifosāts,  kas  ir  pa-
saulē  populārākā  nezāļu  apka-
rošanas  līdzekļa  raundapa  aktī-
vā viela, nesen  tika pasludināts 
par  iespējami  kancerogēnu,  un 
to  izdarīja  Pasaules  Veselības 
organizācija,»  atgādina  Liene 
Brizga-Kalniņa.  

Sākam ar saknēm
Bioloģiskās  pārtikas  galve-

nā  atšķirība  no  visas  pārējās 
pārtikas  ir  tā, ka  tiek  ievērotas 
augu  un  dzīvnieku  dabiskās 
augšanas  un dzīves  norises  un 
netiek  lietoti  pesticīdi,  mine-
rālmēsli  un  citas  sintētiskās 
agroķimikālijas.  «Tomēr  tā  ir 
bioloģiskās  lauksaimniecības 
redzamākā  un  zināmākā  pa-
zīme.  Taču  aiz  «nelietošanas» 

ir  daudz  kas  vairāk,»  skaidro 
Liene Brizga-Kalniņa.  
Bioloģiskajā  lauksaimniecībā 

viss  sākas  ar  augsni,  ar  veselī-
gas  un  auglīgas  augsnes  veido-
šanu  –  tātad  tieši  ar  saknēm. 
«Tas  prasa  daudz  zināšanu  un 
ilgtermiņa  skatījumu,  jo  no  tā, 
kas vienā laukā augs šogad, būs 
atkarīgs tas, kādu ražu lauks dos 
pēc diviem gadiem. Tāpat biolo-
ģiskajā  lauksaimniecībā  būtiska 
ir  bioloģiskās  daudzveidības 
saglabāšana  un  veicināšana  – 
tieši  pateicoties  bioloģiskajai 

daudzveidībai var dabiski sama-
zināt kaitēkļus, jo tiek izmantots 
dabisko  ienaidnieku  princips, 
var izaudzēt stiprus augus, kam 
neķersies  klāt  slimības,  ražot 
garšīgu  pienu  un  arī  gaļu,  jo 
bioloģiskā daudzveidība un lopu 
ēdienkarte atspoguļojas arī pro-
duktu sastāvā.»
Līdz  ar  augsni  svarīga  ir  arī 

sēkla  –  lai  sertificētu  bioloģisko 
lauksaimniecību, nepieciešamas 
arī  bioloģiski  sertificētas  sēk-
las. Kā skaidro sēklu bibliotēkas 
idejas  autore  Sandra  Stabinge, 
Latvijā audzētu, bioloģiski serti-
ficētu dārzeņu sēklu gandrīz nav. 
Šī  ir  diezgan  liela  problēma,  ar 
kuru  saskaras  Latvijas  bioloģis-
kie zemkopji.

Kā zināt, ka 
nepiešmauks?
Ir  daudz mītu  un  aizspriedu-

mu  par  bioloģisko  pārtiku,  un 
tas  nav  nekas  unikāls  Latvijai, 
bet pilnīgi saprotama skepse arī 
citur  pasaulē.  Pastāv  trīs  bie-
žāk  sastopamie  aizspriedumi. 
Pirmais  –  bioloģiskā  pārtika  ir 

pārāk  dārga.  «Jā,  atkarībā  no 
produktu grupas cenas atšķirība 
var  svārstīties  no  dažiem  cen-
tiem (piemēram, piena produkti, 
graudaugi)  līdz  patiešām  nozī-
mīgai  atšķirībai  –  visdārgākie  ir 
importa augļi, dārzeņi, produkti, 
kas  jau  pietuvojas  ekskluzīvu 
produktu  nišai,»  skaidro  Liene 
Brizga-Kalniņa.  Beidzamo  divu 
gadu  laikā  bioloģisko  produktu 
cenas pamazām pielīdzi nās  ne-
bioloģiskajiem.  Iespējams,  sa-
bied rības  priekšstats  tam  nav 
ticis  līdzi.  Pirms  pusotra  gada 
mēs veicām cenu salīdzinājumu 
un  secinājām,  ka  ikdienas  bio-
loģiskie  produkti  ir  par  kādiem 
30% dārgāki nekā nebioloģiskie, 
taču  šo  cenu  starpību  var  sa-
mazināt,  ja  iegulda  laiku un  iz-
manto dažādus pārtikas iegādes 
kanālus  un  meklē  iespējas  tos 
iegādāties  tieši no  ražotāja. Bet 
kāpēc pārējā pārtika  ir  tik  lēta? 
Jo  lielākoties  pārtikas  industrija 
ražo lētus, pieejamus produktus, 
bet  nesedz  visas  izmaksas,  kas 
rodas  šajā  procesā,  –  izmak-
sas  par  vides  piesārņojumu  un 

Kas ir biopārtika?
Bioloģiskā pārtika audzēta saskaņā ar bioloģiskās lauksaimnie-
cības principiem – bez ķīmiskiem pesticīdiem pret kaitēkļiem, 
bez ķīmiskiem herbicīdiem nezāļu iztīrīšanai un bez ķīmiskiem 
līdzekļiem slimību apkarošanai. Bez toksiskā kokteiļa, kas gadu 
gadiem uzkrājas vidē un mūsu organismā.
Bioloģiskie dārzeņi un graudaugi ir uzņēmuši minerālvielas un 
mikroelementus no dzīvas un dabiski bagātīgas augsnes, kas 
pabarota ar bioloģisku mēslojumu, saulē un lietū stiprinājušies 
un auguši nesteidzināti. Bioloģisko pienu un gaļu dod lopi, kas 
ēd dabisku barību un elpo svaigu gaisu ganībās, un neēd ģenē-
tiski modificētu soju vai kukurūzu. Bioloģisko medu bites ievāc 
pļavās, kas ir tīras un dabiskas.
Bioloģiskā pārtika nesatur ģenētiski modificētus organismus 
(ĢMo), jo ir stingri aizliegta ne tikai ģenētiski modificētu augu 
audzēšana, bet arī to izmantošana lopbarībā un produktu 
pārstrādē.
Produkti, kas ražoti no bioloģiskajā lauksaimniecībā audzētām 
izejvielām un marķēti ar bioloģisko sertifikātu, nesatur kaitīgās 
E vielas, mākslīgus konservantus, krāsvielas vai smaržvielas.

Kas nav biopārtika?
Tavā mazdārziņā izaudzētā pārtika – tā ir laba un, ja saimnieko 
bez ķimikālijām, tīra pārtika, bet to nevaram saukt par bioloģis-
ku vai ekoloģisku.
Lauku kaimiņu saimniecībā izaudzētie dārzeņi un gaļa – ja vien 
saimniecība nav bioloģiski sertificēta.
Pārtika, kurai ir uzraksts «bioloģisks produkts» vai «ekoloģisks 
produkts», bet nav bioloģiskā sertifikāta zīmes – zaļās lapiņas. 
Tā ir maldināšana, par kuru jāziņo uzraudzības institūcijām.
Pārtika, kurai ir uzraksts «dabīga», – apzīmējumu «dabīgs» 
drīkst lietot bez kontroles un kritērijiem.
Pārtika, kas audzēta un ražota Latvijā, – arī Latvijā ir intensīvā 
lauksaimniecība.
Informācija no biologiski.lv

Termini bioloģisks un ekoloģisks (arī bio un eko) saskaņā ar 
likumdošanu ir līdzvērtīgi un savstarpēji aizvietojami. Latvijā 
vēsturiski izveidojies, ka lauksaimniecības metode tika nodē-
vēta par bioloģisko, savukārt produkti – par ekoproduktiem. 
Tagad vairāk lieto terminu bioloģiska pārtika, taču svarīgi zināt, 
ka ne vienu, ne otru nosaukumu pārtikas produktam nedrīkst 
piedēvēt, ja tam nav bioloģiskās sertifikācijas. Nupat valdība 
atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bio-
loģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, un 
tajos noteikta arī prasība nelietot uzņēmumu nosaukumā vārdus 
bio un eko. Tas nozīmē, ka, piemēram, uzņēmums, kas ražo 
ogu konfektes bez bioloģiskā sertifikāta, turpmāk vairs nevarēs 
saukties, piemēram, EKOga. 

BIO vai EKO?

Ja šķiet, ka iegādāties bioloģiskos produktus tomēr ir 
pārāk sarežģīti, reizēm nedroši un dārgi, bet ir iespē-
ja tos audzēt pašiem, kur var dabūt bioloģiskas sēklas?

Atbild SANDRA STABINGE, sēklu maiņas 
pasākumu iniciatore Latvijā. 
«Šo to var iegādāties sēklu veikalos un lielveika-
los, taču diemžēl ne visu. Var pasūtīt no ārze-
mēm, vēlams no zināmiem un drošiem piegādā-
tājiem. Visvieglāk iegūstamā sēkla ir kartupelis, 
jo bioloģiski audzētus kartupeļus var nopirkt no 

zemniekiem. Taču fakts ir tāds, ka daudzu augu kultūru sēklas 
nav pieejamas. Savā piemājas dārziņā der atcerēties, ka daudzu 
augu sēklas var ievākt paši! Visvienkāršāk ar veģetatīvi pavairo-
jamiem un pašapputes augiem, piemēram, pupām, zirņiem, arī 
tomātiem. Un vēl atgādinu – lūdzu, iesējiet šīs sēklas, nevis tu-
riet skapī! Ja sēklas neiesēs, šo šķirņu augi izmirs kā mamuti...
Jo vairāk novērtēsim senču darbu, arī sēklas un seno dārzeņu 
šķirnes, jo pārtikušāki kļūsim, taču senās šķirnes pašas par sevi 
nenozīmē, ka tās ir bioloģiskas. Kā jau minēts, bioloģiskas ir 
tās, kas audzētas ar bioloģiskas saimniekošanas metodēm un ir 
SERTIFICĒTAS.»

Zini!
Lai saražotu 

visu, kas nepiecie-
šams vienam kilogramam 

liellopa gaļas, tiek patērēts tik 
daudz fosilās enerģijas, kas 
nepieciešama, lai neliels 
auto varētu nobraukt 
250 kilometru.
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Saņemot  pietiekami  daudz 
informācijas,  ko  patiesībā  no-
zīmē  lielveikalā  iegādājama 
lēta pārtika,  apetīte plok,  taču 
ēst  arī  gribas.  Tātad  viens  no 
iemesliem,  kāpēc  mūsu  ģi-
mene  pievērš  uzmanību  pār-
tikas  izcelsmei,  ir  zināšanas: 
jo  vairāk  zini,  jo  vairāk  gribas 
izvēlēties  iespējami  mazāko 
ļaunumu  –  drošu,  zināmas  iz-
celsmes, tīru un dabisku pārti-
ku.  Tas  ir  arī  veids,  kā  varam 
dzīvot  zaļāk.  Protams,  tas  ir 
dārgi,  bet  jāatzīst  –  netērējam 
naudu medikamentiem, uztura 
bagātinātājiem,  vitamīniem... 
Turklāt vienā bioloģiskā olā esot 
tikpat daudz vitamīnu, cik trijās 
rūpnieciski  ražotās,  tātad cena 
atbilst vērtībai. 
Ģimenē  esam  pieci  –  mēs 

ar  vīru  un  trīs  bērni,  no  ku-
riem  divi  ir  skolēni,  bet  viens 
pusotrgadnieks,  kas  reizēm  ēd 
ne mazāk kā  lielie. Tātad, plā-
nojot  ģimenes maltītes,  jāņem 
vērā  ne  tikai  tas,  ko  ēstu  es, 
bet arī pārējie,  turklāt  jārēķina 
līdzi  izmaksas. Ko mēs ēdam? 
Katru nedēļu pasūtām bioloģis-
ki  ražotu pienu,  olas,  kartupe-
ļus,  reizēm maizi,  sieru,  gaļu, 
graudaugus, eļļu, bietes, kāļus, 
kāpostus  un  citus  dārzeņus, 
arī  marmelādes,  cepumus  vai 
citus našķus. Atbilstīgi  sezonai 
ziemā:  riekstus,  kādu  ievārī-
jumu,  eksotiskus  importētus 
augļus  un  dārzeņus,  vasarā  – 
garšaugus, ogas, dārzeņus. Uz 
svētkiem  –  arī  kūkas,  ruletes, 
plātsmaizes.  Var  nopirkt  arī 
bioloģiskas zāļu tējas, taču tās 
cenšos vasarās salasīt pati. Vai 
mums  izdodas  ēst  tikai  bio-
loģiskus  pārtikas  produktus? 
Protams,  ne.  Kad  dodamies 
uz kafejnīcu, mēs nezinām, ko 
mums pasniegs. Arī veikalos ir 
pārāk  daudz  kārdinājumu  gan 
bērniem,  gan  pieaugušajiem. 
Mūsu  zaļā  apņemšanās  ir  pēc 
iespējas retāk uzķerties uz šiem 
kārdinājumiem un censties ap-
meklēt  veikalu  vien  šad  tad. 
Tam  gan  ne  vienmēr  piekrīt 
mūsu  bērni,  kas  ikdienā  skolā 
ēd veselīgu un ekoloģisku pār-
tiku,  tāpēc došanās uz veikalu 
viņiem ir kā ceļojums uz slepe-
no karaļvalsti...

tiešā pirkšana 
Varam ēst bioloģiski audzē-

tu un iegūtu pārtiku, jo esam 
iesaistījušies tiešās pirkšanas 
kustībā Ikšķilē. Tas  notiek  tā: 
nedēļas  vidū  saņemu  e-pas-
tu  ar  piedāvājumu  no  tabulas 
dežuranta  (viņš  atbild par pie-
dāvājuma  klāsta  aktualitāti)  – 
internetā  izveidotu  rezervācijas 
tabulu,  kur  atzīmēju,  ko  vēlos 
pasūtīt  uz  nākamās  nedēļas 
pirmdienu.  Pasūtījums  jāveic 
līdz piektdienas rītam, pēc tam 
tabula  tiek  slēgta,  un  nedēļas 
nogalē  zemnieki  var  noformēt 
pasūtīto,  lai  pirmdienas  rītā 
atvestu  uz  Ikšķili.  Lai  nodro-
šinātu  un  uzturētu  plašāku 
produktu  klāstu,  nepieciešami 
arī  piegādes  dežuranti,  kas  ar 
konkrētiem zemniekiem un  ra-
žotājiem, kuri paši preci nepie-
ved, vienotos par tikšanos Rīgā 
un atvestu produktus uz Ikšķili. 
Katram pulciņa biedram  jāpie-
sakās uz vienu dežūru – mans 
vīrs  ir  piegādes  dežurants,  jo 
pirmdienās ieplāno Rīgā arī ci-
tus darbus,  lai  var apvienot ar 
dežūru. Savukārt sadales dežu-
rants tajās pašās pēcpusdienās 
produktus  sagrupē  pa  groziem 
vai  maisiem  un  izdala  katram 
atnācējam. Vēl mūsu pulciņā ir 
telefona dežuranti, informācijas 
koordinatori,  jaunu  zemnieku 
piesaistītāji  u.  tml.  Jāpiebilst: 
importētos augļus un dārzeņus 
ik pārnedēļas pasūtām no eko-
veikala unce un reizēm pieda-
lāmies  kopīgajos  pasūtījumos 
no Itālijas piegādātājiem.

Plusi. Tas ir ērti, jo produk-
tu sadale notiek Ikšķiles Brīvās 
skolas  telpās,  kur  mācās  bēr-
ni,  –  tātad,  braucot  bērniem 
pakaļ, pie reizes paņemam pro-
duktus. Man prieks, ka šī ērtība 
ir  pievilinājusi  arī manu mam-
mu,  kas  citkārt  būtu  par  slin-
ku meklēt  bioloģiski  sertificētu 
produktu  veikalus  vai  stendus, 
bet, ja pieved klāt, reizēm viņa 
šo to palūdz nopirkt. Produktu 
klāsts ir gana plašs, arī gaļas, 
un atbilstošs sezonai. Pats gal-
venais – cenas ir zemākas nekā 
ekoveikalos un lielveikalos, jo 
pērkam pa  tiešo no zemnieka! 
Starp  citu,  var  iegādāties  arī 
garšaugu un citu augu stādus!

augsnes  degradāciju,  izmaksas 
par strādnieku veselību, kas lieto 
pesticīdus.  Šīs  izmaksas  netieši 
sedzam mēs.»
otrs  mīts,  ko  novērojusi 

Biologiski!  koordinatore,  ir  uz-
skats,  ka  viss,  kas  nāk  no  lau-
kiem, zemnieka, mazā ražotāja, 
ir ekoloģisks produkts. Viens as-
pekts ir likumiskais – tas, ka ter-
minus bioloģisks un ekoloģisks 
nedrīkst  lietot,  pārdodot  neser-
tificētus  produktus.  otrs  –  bio-
loģiskie produkti  tiek uzraudzīti, 
kontrolēti,  tādā  veidā  patērētāji 
saņem  garantiju,  ka  šī  pārtika 
audzēta  saskaņā  ar  bioloģiskās 
lauksaimniecības  principiem. 
Bet, ja pazīstams lauksaimnieks 
apgalvo, ka viņam viss  ir biolo-
ģiski,  tikai nav nokārtots sertifi-
kāts, ko tad? «Šis ir uzticēšanās 
jautājums. Ja pazīstam šo saim-
nieku,  zinām,  kā  viņš  strādā, 
un  viņš  arī  labprāt  uzņem savā 
saimniecībā  un  izrāda  to,  tad, 
protams, nav pamata domāt, ka 
šī  pārtika  būtu  kaut  kādā  ziņā 
sliktāka par sertificēto. Savukārt, 
ja  to  apgalvo  kāds  pārdevējs 
tirgū,  es  tomēr  tam  nevaru  uz-
ticēties.  Reizēm  pat  piemājas 

saimniecībās  saimnieki,  labu 
gribēdami,  saviem  augiem  un 
dārzeņiem  šo  to  uzmiglo,  šo  to 
uzkaisa – ar vislabākajiem nodo-
miem,  bet  rada  piesārņojumu, 
ko neviens nekontrolē.»
Bet kā uzticēties sertifikācijai, 

kas  taču  ir  tikai  papīrs?  Liene 
Brizga-Kalniņa  atklāj:  «Jā,  vi-
siem  3500  un  vairāk  bioloģis-
kajiem  zemniekiem  nevaram 
blakus  nostāvēt,  un,  tāpat  kā 
starp  policistiem,  ārstiem  un 
veikalniekiem ir kāds, kas šmau-
cas, nav iespējams apgalvot, ka 
tiešām neviens tāds nav arī starp 
bioloģiskajiem.  Taču,  ja  pārkā-
pumi tiek atklāti, bioloģiskajiem 
zemniekiem  ir  smagas  sankci-
jas:  ja  pārkāpumi  ir  nenozīmīgi 
un  saistīti  vairāk  ar  dokumentu 
kļūdām, tiek apturēta sertifikāta 
darbība,  bet,  ja  tiek  atklāts,  ka 
ir  lietotas  neatļautas  vielas,  ne 
tikai atņem sertifikātu, bet lauk-
saimniekam arī  jāatdod saņem-
tie  platību  maksājumi  par  visu 
līguma periodu (līgums ir uz vai-
rākiem gadiem). Un tas ir daudz 
lielāks  zaudējums  nekā  tas,  ko 
var iegūt šmaucoties.»

Pirmie soļi uz zaļu ēšanu
Iesaka LIENE BRIZGA-KALNIŅA.

✔ Neizmest pārtiku. Tas nozīmē: plānot savu ēšanu,  
pirkt tik, cik patērē, un izmantot, kā pavārs Ēriks Dreibants 
saka, «no deguna līdz astei». 
✔ Censties izvēlēties sezonālu, vietēju un bioloģisku pārtiku. 
Jo mazāks attālums starp cilvēku un viņa pārtiku, jo videi 
saudzīgāk un zaļāk. Ja pārtika ir zaļi – bioloģiski – audzēta, vēl 
labāk. Sezonalitātes princips attiecas arī uz importa augļiem 
un dārzeņiem – ja iegādājamies tos sezonas laikā, arī tie būs 
gardāki un to audzēšanai un pārvadāšanai būs izmantots mazāk 
degvielas, transporta u. tml. 
✔ Mēģināt samazināt gaļas patēriņu. Piemēram, pasaulē 
populāra ir kustība Bezgaļas pirmdiena (Meatless Monday), 
ko popularizē arī daudzi slaveni pavāri, piemēram, Džeimijs 
olivers. Gaļas industrija rada lielu ietekmi uz vidi un klimatu, 
un, samazinot gaļas patēriņu, varam mazināt klimata pārmai-
ņas. Arī uztura speciālisti atzīst, ka gaļu nav nepieciešams ēst 
trīs reizes dienā. Un vienu veģetāro dienu nedēļā pilnīgi noteikti 
var ieviest! Tā būs arī iespēja iepazīties ar jaunām receptēm un 
gatavošanas veidiem. 
✔ Pirkt vai audzēt bioloģisku pārtiku! Rīgā to var iegādāties 
lielveikalos, mazākos veikalos, ekoveikalos, tiešās pirkšanas kus-
tības kopās (tiesapirksana.lv), tieši kontaktējoties ar zemniekiem 
(sk. kartes biologiski.lv un bioinfo.lv), kā arī atsevišķus produk-
tus interneta pārtikas veikalos. Savukārt importa bioloģiskos 
produktus var pasūtīt ārzemju internetveikalos. Mazpilsētās var 
meklēt tiešu saikni ar zemniekiem, atsevišķi produkti noteikti 
atrodami arī lielveikalos. Paradoksāli, bet tieši laukos reizēm 
ir grūtāk sev nodrošināt pilnu bioloģisko produktu grozu, ja to 
neaudzē savā dārzā. 
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Mīnusi. Iepirkt visu pārtikas 
grozu vienreiz nedēļā, protams, 
nav iespējams. Tātad ir jāmeklē 
arī  citas  vietas,  kur  iegādāties 
produktus.  Lauku  produkti  nav 
piesārņoti, tāpēc tie mēdz ātrāk 
bojāties, – piemēram, pienu nav 
jēgas pat mēģināt  piepirkt  visai 
nedēļai, ja vien nav plānots otra-
jā nedēļas pusē dzert  rūgušpie-
nu. Mūsu ģimenē nav iegaršojies 
zemnieku piegādā  tais biezpiens, 
krējums, kefīrs, gatavie dārzeņu 
konservi. Iespējams, mīnusu sa-
daļā jāliek arī gardie saldie sieri-
ņi un kūkas – tos cenšos nepirkt, 
jo  tie  ir  tik gardi, ka  tiek apēsti 
uzreiz  pirmajā  vakarā.  Tāds  īs-
laicīgs,  neveselīgs  kārums,  kas 
šķiet par dārgu. Importa dārzeņu 
un  augļu  klāstā  gadījušies  pa-
visam  skābi  un  neēdami  augļi. 
Tāpēc,  ja  nu  dikti  kārojas,  pa-
sūtām  piegādātājiem,  kas  ved 
sezonas augļus no Itālijas.

Lielveikali 
Tā kā ar tiešās pirkšanas pul-

ciņā nopirkto nepietiek, iepēr-
kamies arī lielveikalā. Ilgtermiņa 
lietošanas produktus, piemēram, 
eļļu  un  putraimus,  reizēm  arī 
garšvielas, cenšos pirkt ar biolo-
ģiskā  produkta  apliecinājumu  – 
zaļo  lapiņu.  Tās  ir  gan  I love 
eco preces, ko var nopirkt Rimi, 
gan arī  it visur nopērkamie Eko 
Baltais  produkti  u.  c.  Reizēm 
nopērku  arī  bioloģiskos  banā-
nus,  jo  tie  ļoti  garšo  bērniem. 
Iegādājos arī trūkstošos produk-
tus konkrētu ēdienu pagatavoša-
nai,  ja  tie garšo un  ir pieejami, 
bet ne vienmēr tie ir ekoloģiski. 

Plusi. Lielveikalu  ir  gana 
daudz,  tie  ir  pieejami,  tāpēc 
vienmēr  pa  ceļam.  Visbiežāk 

diemžēl sanāk apmeklēt veikalu 
tad,  kad  kaut  kā pietrūkst,  kad 
bērni grib ēst tagad un tūlīt, un 
šādos gadījumos izvēle visbiežāk 
krīt  uz  nebioloģiskām  precēm. 
Ja  esmu  izbraukusi  tālāk  no 
savas mazpilsētas,  varu  nopirkt 
arī  ekoloģiskus  produktus,  pie-
mēram, Rimi Klēts stendā esmu 
iecienījusi  pankūkas  ar  biezpie-
nu, kas ir arī manu dēlu iemīļots 
ēdiens. Tās,  lai arī  ir  ievērojami 
dārgākas,  ir daudz gardākas un 
daudz sātīgākas par parastajām. 

Mīnusi. Risks krist kārdināju-
mā un nopirkt daudz ko no tā, 
ko patiesībā nemaz nevajag. 
Salīdzinoši mums tuvumā esoša-
jos  lielveikalos  ir mazs bioloģis-
ko produktu  klāsts,  arī  cenas  ir 
krietni  augstākas  salīdzinājumā 
ar iespēju pirkt pa tiešo no zem-
niekiem vai internetā.

interneta veikali 
riekstotaji.lv un 
 pievedums.lv 

Internetā riekstotaji.lv pēr-
kam riekstus, žāvētus augļus, 
sēklas, kas ir veselīgi našķi. 
Reizēm arī nopērku eļļu, miltus. 
Savukārt  Pievedums  ir  mūsu 
zaļā  izvēle –  lai nebūtu  jābrauc 
uz veikalu pēc ikdienas produk-
tiem,  tos  mums  pieved  klāt. 
Pasūtījumus veicam pa telefonu, 
katru  piektdienu  pērkam  piena 
produktus. 

Plusi.  Personiska  attieksme, 
jo principā iknedēļas pasūtījumi 
nemainās,  mums  piezvana,  un 
mēs atbildam: «Kā parasti!» Arī 
riekstu  veikalā  ir  personiska  at-
tieksme, saimniece katru mēnesi 
interneta  veikala  sākumlapā  at-
gādina  par  jauno  piedāvājumu, 
dalās ar receptēm. 

Mīnusi. Interneta veikalos pie-
ejami  gan  bioloģiski  sertificēti, 
gan nesertificēti produkti – zaļās 
lapiņas nav uz sveramo produk-
tu  iesaiņojuma.  Tas  nozīmē,  ka 
faktiski  nav drošas pārliecības 
par izcelsmi. 

Cik tas maksā? 
Ja nepērkam gaļu, nedēļā tie-

šās  pirkšanas  pulciņa  pārtikas 
grozs vidēji izmaksā ap 20 eiro. 
Gaļas produktus un gaļu pērkam 
reizi mēnesī (vasarā retāk) un sa-
saldējam, lai varam ēst divas trīs 
reizes nedēļā ziemā, bet vasarā – 
labi  ja  reizi  nedēļā.  Gaļas  cena 
ir no 8 eiro kilogramā un vairāk. 
Bioloģiskos  produktus  esmu  ie-
gādājusies arī ekoveikalos, kur tie 
mēdz būt lētāki nekā lielveikalos. 

Lielveikalos,  ja  nav  paredzēti 
svētki, nedēļā iztērējam 20 eiro. 
Savukārt  piena  produkti  piekt-
dienās izmaksā 5 eiro. Visdārgāk 
maksā  importa  augļi,  dārzeņi, 
arī žāvēti augļi, rieksti. Bez tiem 
var  iztikt,  bet  reizēm  sakārojas, 
tāpēc nopērku. Teiksim, baziliks 
podiņā  maksā  2,58  eiro,  bet 
ziedkāposta galviņa – 3,99 eiro. 
Lai  gan  tie  ir  dārgāki,  es  vai-
rāk  uzticos  uzturvērtībai,  kas  ir 
bioloģiski  sertificētajos  produk-
tos,  –  par  laimi,  mēs  gandrīz 
nemaz neslimojam ne ziemā, ne 
rudenī, ne pavasarī, jo vitamīnus 
un  minerālvielas  uzņemam  ar  
ēdienu. 

MATERIāLS TAPIS AR LATVIJAS 
VIDES AIZSARDZĪBAS FoNDA 
FINANSIāLU ATBALSTU

Ja rīkojamies videi draudzī-
gi, klimata pārmaiņas var 
samazināt ikviena no mums.  
Rakstu sērijā Apņemos 
dzīvot zaļāk žurnāliste TĪNA 
SIDoRoVIČA nākamreiz 
noskaidros, cik ērti ir šķirot 
un nodot bīstamos atkritu-
mus laukos un pilsētā un kas 
palīdz samazināt atkritumus 
līdz minimumam.

PārBaudītS uZ SaVaS             ādaS ZaĻIE atraduMI
Risoto. Standartcena 4,60 eiro, es pirku par 
aptuveni trim eiro. Šo produktu pirku ar 40% 
atlaidi ekoveikalā. Lai arī cena pirmajā mirklī 
šķiet par traku, mani uzrunāja, ka šis ir biolo-
ģiski sertificēts fast food. Tātad ātri pagatavošu 
ģimenei vakariņas. Un tiešām – 10 minūtēs 
pagatavojams gards sēņu risoto visai ģimenei! 
Tātad vakariņas katram izmaksāja 60 centus.

Zaļā tēja. Cena 4,90 eiro. Patiesībā meklēju zaļo 
tēju kosmētikas nolūkā, ieraudzīju šo iesaiņojumu 
Rīgas Centrālās stacijas tunelī kādā veselības 
produktu tirgotavā. Tikai mājās sapratu, ka tā ir 
pārāk laba tēja, lai to izniekotu ādai... Jā, tā ir 
dārga, bet neparasti garšīga un, izrādās, bioloģiska! 
Godīgi sakot, ikdienā dzeru ierastās pļavu tējas, tāpēc šī man ir 
kā svētki – gardums retai reizei!  

Sēklas. Par velti. Mans vīrs dārza darbos iesais-
tās daudz vairāk nekā es. Viņš apmeklēja sēklu 
maiņas pasākumu un, kaut arī pašam pagai-
dām nebija ko iemainīt, ieguva retu šķirņu ķirbju 
sēklas. Gaidīsim rudeni, lai redzētu, kā garšos!

   15


