ĒDIENREIŽU PLĀNOTĀJS
BROKASTIS

Fazer GARDĀ tostermaize
Fazer GARDĀ rudzu klaips

PUSDIENAS

Fazer GARDĀ mellā maize ar saulespuķu sēklām
Fazer GARDĀ baltais klaips

VAKARIŅAS

Fazer GARDĀ Mini saldskābmaize
Domino cepumi

OTRDIENA

BROKASTIS

PUSDIENAS

TREŠDIENA

VAKARIŅAS

BROKASTIS

PUSDIENAS

PIEKTDIENA

CETURTDIENA

VAKARIŅAS

BROKASTIS

PUSDIENAS

VAKARIŅAS

BROKASTIS

PUSDIENAS

SESTDIENA

VAKARIŅAS

BROKASTIS

PUSDIENAS

SVĒTDIENA

VAKARIŅAS

BROKASTIS

PUSDIENAS

VAKARIŅAS

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

IEPIRKUMU SARAKSTS

PIRMDIENA

PILNVĒRTĪGAI MALTĪTEI

PILNVĒRTĪGAI MALTĪTEI

Fazer GARDĀ Mellā maize ar
saulespuķu sēklām - 2 šķēles
Krēmsiers - 1 ēd. karote
Dilles - 1 ēd. karote
Kaperi - 2 tējkarotes

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

SVIESTMAIZE AIZŅEMTAJIEM

Pagatavo mērci, sajaucot kopā sasmalcinātas dilles, kaperus, grieķu
jogurtu, citronu sulu un ķiploku sāli.
Laša fileju notvaicē vai applaucē uz pannas 1 minūti no katras puses, liekot
uz sausas, karstas pannas, un pielej nedaudz ūdens. Tas nepieciešams tikai
tik daudz, lai ūdens mazliet burbuļo pie pannas pamatnes.

Grieķu jogurts - 3 ēd. karotes

Gurķi, sīpolu un avokado sagriež šķēlītēs.

Citrona sula - 1 tējkarote

Maizes šķēles apziež ar krēmsieru. Pirms tam maizi var arī viegli

Ķiploku sāls - 1 šķipsniņa
Svaigs gurķis - 20 g

apgrauzdēt.
Uz apziestajām maizītēm kārto salātlapas, lasi, avokado šķēlītes, gurķi,

Laša fileja - 100 g

pagatavoto mērci un sīpolu šķēlītes. Tad to “aiztaisa” ciet ar otru maizes

Sarkanais sīpols - 2 ripiņas

šķēli.

Avokado - 4 šķēlītes

PIEZĪMES

Salātlapas - 4 lapas

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

PILNVĒRTĪGAI MALTĪTEI

Fazer GARDĀ Baltais klaips - 2 šķēles
Burkāni - 1 gab.
Milti - 1 ēd. karote
Paprika - 2 ēd. karotes
Cāļa krūtiņa - 150 g
Grieķu jogurts - 1 ēd. karote
Avokado - 2 šķēlītes

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

SVIESTMAIZE GĀDĪGAJIEM

Cāļa krūtiņu sagriež mazos kubiciņos, sajauc kopā ar sarīvētiem vai
sīki sagrieztiem burkāniem, miltiem, papriku, grieķu jogurtu un
garšvielām. Cep maizes šķēles izmēra plācenīti 185 grādos uzkarsētā
cepeškrāsnī 17 minūtes vai uz pannas (vidējas uguns) 4–5 minūtes no
katras puses. Pa virsu uzliek sieru, lai tas mazliet pakūst.
Uzgrauzdē maizes šķēles tosterī, pa virsu liek salātlapas, avokado
šķēlītes, sacepto plācenīti ar sieru, tomātu, sīpolu un otru maizes šķēlīti.

Sarkanais sīpols - 2 ripiņas
Sāls - pēc garšas
Pipari - pēc garšas
Čedara siers - 1 šķēle
Tomāts - 2 šķēles

PIEZĪMES

Salātlapas - 2 lapas

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

PILNVĒRTĪGAI MALTĪTEI

Fazer GARDĀ Rudzu klaips - 2 šķēles
Sparģeļi - 8 gab.
Ola - 1 gab.
Sviests - 1 ēd. karote
Sāls - pēc garšas

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

SVIESTMAIZE AKTĪVAJIEM

No sākuma pannā uzkarsē sviestu, apbrūnina maizes šķēles, tad noliek
malā.
Sparģeļus notīra, nogriež tiem apmēram 2 cm no gala daļas. Katliņā vai
pannā uzvāra ūdeni ar sāli. Tajā blanšē sparģeļus apmēram 3 minūtes.
Pārvieto tos ledus ūdenī un nokāš.
Pannā uz vidējas uguns izcep vēršaci un pievieno sāli. Pārber ar cieto

Tomāts - 1 gab.

sieru un ļauj tam nedaudz pakust.

Pipari - pēc garšas
Cietais siers, smalki rīvēts - pēc garšas

Tomātu sagriež šķēlītēs.
Uz maizītes kārto sparģeļus, tomātu un vēršaci, un “aiztaisa” ciet ar otru
maizes šķēli.
Vislabāk ēst ar nazi un dakšu, jo olas dzeltenums ar pakusušo sieru būs
kā lieliska mērce – dzeltenumu pārdurot, tā iztecēs laukā un pārklās visu

PIEZĪMES

maizīti.

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

PILNVĒRTĪGAI MALTĪTEI

Fazer GARDĀ Tostermaize - 2 šķēles
Krēmsiers - 2 ēd. karotes
Sinepes - ½ tējkarotes
Ķiploks - ½ no daiviņas
Marinēti gurķi - 100 g

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

SVIESTMAIZE RADOŠAJIEM

Marinētus gurķus sagriež mazos kubiņos, sarīvē ķiploku, sajauc kopā
ar krēmsieru un sinepēm.
Uzcep bekonu. Tostermaizes apgrauzdē un uzsmērē pagatavoto gurķu
mērci. Uz maizes kārto siera šķēli, bekonu, spinātus un “aiztaisa”
sendviču ciet ar otru maizes pusi.

Bekons šķēlēs - 120 g
Kausētais čedara siers - 1 šķēle

PIEZĪMES

Spināti – 1 sauja

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

SVIESTMAIZE KĀ
PILNVĒRTĪGA MALTĪTE
Iestājoties siltajam laikam arvien vairāk laika vēlamies pavadīt pie
dabas, tāpēc samazinās arī mūsu vēlme ilgas stundas pavadīt virtuvē,
taču ēstgriba un vēlme palutināt savus mīļos ar gardu un spēcinošu
maltīti nemazinās. Šādos brīžos lielisks palīgs būs uzturvielām
bagātas un garšīgas sviestmaizes, kas ir pagatavotas no
augstvērtīgām sastāvdaļām. Tās ir ērti pagatavot pusdienās, paņemt
līdzi uz parku vai apēst mežā!

“Sviestmaizē mājo visa veselīga uztura piramīda, un,
neraugoties uz mītiem, tā ir ideāls ogļhidrātu, labo
tauku, šķiedrvielu un olbaltumvielu avots, kas
baudāms ne tikai brokastīs, bet arī pusdienās vai
vakariņās. Sviestmaize ir kārtīga ēdienreize – tikai
pašam ēdājam ir jāzina, kas viņa organismam ir
visvairāk nepieciešams”.
/Uztura speciāliste Liene Sondore/

DALIES AR SAVU VEIKUMU:

@FAZERLATVIJA

KURA SVIESTMAIZE ATBILST TAVAM DZĪVESSTILAM?
Lai izveidotu sev vispiemērotāko sviestmaizi, uztura speciāliste Liene Sondore ir palīdzējusi mums radīt
pilnvērtīgas maltītes ieteikumus 4 nejauši izvēlētiem cilvēku tipiem! Lasi un uzzini, kādas sviestmaižu
sastāvdaļas būtu optimālākās tieši Tavam dzīvesstilam!

SVIESTMAIZE RADOŠAJIEM
Kā piemēru uztura speciāliste min studentus – sviestmaizei un ēdienreizei jābūt tādai, kas viņiem dod
enerģiju, spēku un uzmundrina. Tāpēc, piemēram, pusdienās Liene iesaka gatavot sviestmaizi, kuras pamatā
ir kvalitatīva tostermaize, ko papildina bekons, čedaras vai kāds cits siers, gurķu mērce un zaļumi. Šāda
sviestmaize dos enerģiju un nodrošinās olbaltumvielas organismam.

SVIESTMAIZE AKTĪVAJIEM
Sportiskiem un aktīviem cilvēkiem, uztura speciāliste sviestmaizes pamatā iesaka izvēlēties, piemēram,
pilngraudu vai rudzu maizes. Šāda maize būs īpaši vērtīga sportistiem, jo tā sniegs gan enerģiju, gan
materiālu muskuļu audzēšanai. Rudzu maizes šķēle ar graudiem un sēklām, no rīta cepta vēršacs, tomāts,
zaļumi, sparģeļi (atceries – zema kaloritāte, kā arī palīdz kontrolēt cukura daudzumu ķermenī, spēcina sirdi,
asinsvadu sistēmu un imūnsistēmu), garšu lieliski papildinās arī rīvēts cietais siers. Lieliskas pusdienas!
Sportiskie arī daudz lieto diedzētās pupiņas, graudus un sēklas. Šīs sastāvdaļas papildinās katru sviestmaizi
un ir ļoti ieteicamas visiem – ne tikai sportiska dzīvesstila piekritējiem!

SVIESTMAIZE GĀDĪGAJIEM
Šī sviestmaize būs piemērota, piemēram, mājsaimniecēm – cilvēkiem, kuri lielu dienas daļu pavada ar
bērniem: enerģiskai, jaunai sievietei jādomā par sevi un savu labsajūtu. Dažādi dārzeņi palīdzēs sasniegt šo
mērķi. Piemēram, maizes šķēle, ko apsmērē ar sviestu, krēmsieru un bagātina ar tvaicētām bietēm vai
avokado. Avokado ir lieliska brokastu izvēle - tajos esošie labie tauki, vitamīni un minerālvielas ļauj ilgāk
saglabāt sāta sajūtu, uzlabo atmiņu un spēju ātri pieņemt lēmumus. Avokado sviestmaize brokastīs remdēs
izsalkumu līdz pat pusdienām un atvieglos pašsajūtu ļoti piesātinātās un papildus enerģiju prasošās dienās.
Gards papildinājums maizei būs arī kaltētie tomāti eļļā. Protams, zaļumi gan skaistumam, gan veselībai!
Katra mamma zinās arī, ka lieliska sviestmaize izdodas ar biezpienu un ievārījumu, ar biezpienu un
zaļumiem, redīsiem. Mammai vajag sviestmaizi, kas dod enerģiju un sniedz arī estētisku baudījumu.

SVIESTMAIZE AIZŅEMTAJIEM
Šādu maizi vislabāk var izvēlēties, piemēram, biroja darbiniekam, kurš visticamāk dienu pavadījis pie datora,
sarunās un visu dienu bijis enerģiskā domāšanas stāvoklī. Iespējams, bijis biznesa pusdienās. Tāpēc vakariņu
sviestmaizi iesaku gatavot, atceroties, ka uz nakti vajadzētu ierobežot ogļhidrātu daudzumu. Šajā
sviestmaizē labi iederēsies liesa putna gaļa vai liesa zivs, kā arī piena produkti – biezpiens vai siers. Lai uz
vakaru nepārslogotu kuņģa/zarnu traktu, ieteicamas vienkāršas un veselīgas maltītes, kuras iesaka
papildināt ar dārzeņiem – salātiem, gurķiem, sīpoliem, tomātiem, papriku, seleriju kātiem, spinātiem u.c.
zaļumiem – veselīgas piedevas sniegs papildus šķiedrvielas, vitamīnus, minerālvielas. Labi garšos sautētu
vai ceptu dārzeņu un pupiņu pastētes. Maizīti var papildināt ar pašu gatavotu jogurta mērci – sajaucot
jogurtu ar zaļumiem vai sinepēm.

Atcerieties par dažādību – uz maizītēm var smērēt kaņepju sviestu, labas kvalitātes olīveļļu, riekstu/sēklu
eļļas, zaļumu mērces, krēmsieru, gvakamoli vai ļoti populāro humusu. Humuss maizītei piešķirs vēl augstāku
olbaltumvielu saturu, kas ir ļoti svarīgi vakariņās.

