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Slavenības gatavo: ēdiens cilvēku un planētas veselībai 
 

Latvijas iedzīvotāji no IKEA restorāna ēdienu klāsta visvairāk iecienījuši zviedru 

tradicionālās gaļas un dārzeņu bumbiņas. Kopš veikala atklāšanas notiesāti vairāk 

nekā 160 000 bumbiņu porciju. Atzīmējot Starptautisko gaļas bumbiņu dienu, kas tiks 

svinēta 9. martā, šodien IKEA veikalā sabiedrībā pazīstami cilvēki kopā ar IKEA 

pavāriem gatavoja bumbiņas un runāja par jaunākajām uztura tendencēm. Arvien 

populārāk ir rūpēties ne vien par savu veselību, bet arī par dabu.  

 

Bumbiņu gatavošanas meistarklasē savus iemīļotākos ēdienus gatavoja IKEA Food vadītāja 

Latvijā Laura Jordāne un trīs Latvijā populāri vīrieši ‒ mūziķis un improvizators Nauris Brikmanis, 

aktieris Intars Rešetins un mūziķis un veselīga dzīvesveida piekritējs Kaspars Zlidnis. Līdztekus 

gatavošanai tika runāts arī par to, kā rūpes par dabu var ietekmēt ikdienas ēšanas paradumus. 

 

“Pasaulē vērojams, ka attieksme pret uzturu mainās. Cilvēkiem arvien vairāk rūp daba un 

pārtikas ražošanas ietekme uz vidi, tāpēc arvien vairāk ir to, kas apzināti izvēlas ēst veģetāru 

pārtiku, lai arī reizēm neliedz sev gaļu. Šādus cilvēkus sauc par fleksitāriešiem – viņu uzturs ir 

pārsvarā veģetārs, taču atsevišķos gadījumos var atļauties arī gaļu,” stāsta L. Jordāne. 

 

Galvenā motivācija pievērsties fleksitārismam ir apziņa, ka augu valsts uzturs mazāk ietekmē 

dabu, un tā ražošanā tiek patērēts mazāk resursu. Jāņem vērā arī šādas diētas pozitīvā ietekme 

uz veselību – veģetāros ēdienos tiek izmantoti ikdienā nereti piemirsti produkti, piemēram, lēcas, 

pupiņas, zirņi, rieksti un sēkliņas, kas ir lielisks olbaltumvielu un šķiedrvielu avots. 

 

Lai piedāvātu videi draudzīgākas pārtikas produktu alternatīvas, līdztekus klasiskajām gaļas 

bumbiņām IKEA pārtikas preču klāstā ir arī vistas gaļas un dārzeņu bumbiņas. IKEA vistas 

bumbiņu ietekme uz apkārtējo vidi (oglekļa pēdas nospiedums*) ir pieckārt mazāka nekā 

klasiskajām IKEA gaļas bumbiņām, savukārt dārzeņu bumbiņas ir dabai vēl draudzīgākas – to 

oglekļa pēdas nospiedums ir pat 30 reizes mazāks. Gan vistas, gan dārzeņu bumbiņām ir arī 

zemāks tauku un kaloriju saturs, līdz ar to tās laba izvēle cilvēkiem, kas pievērš lielāku uzmanību 

savam uzturam. 

 

“IKEA vēlas padarīt veselīgu, ilgtspējīgu pārtiku viegli pieejamu, pievilcīgu un garšīgu. Cilvēku 

uzturu un attiecīgi dabu var ietekmēt tikai produkti, kas atbilst visām šīm prasībām un ir pieejami 

par zemu cenu. Tāpēc meistarklasē parādījām, cik daudzveidīgi iespējams pagatavot gaļas un 

dārzeņu bumbiņas – ar tām var papildināt gardu zupu, sātīgu pamatēdienu, uzkodas un ēdienus, 

kas garšos bērniem,” stāsta IKEA Food vadītāja. Viņa pasākumā gatavoja gaļas bumbiņu zupu, 

Nauris Brikmanis meistaroja vistas bumbiņu burgeru, Kaspars Zlidnis – lavašu ar dārzeņu 

bumbiņu pildījumu, bet Intara Rešetina meistardarbs bija spageti ar gaļas bumbiņām Boloņas 

mērcē.  

 

“Es izvēlos veģetāru uzturu, jo tas ir videi draudzīgāks un ētiskāks pret dzīvniekiem. Veģetārs 

ēdiens ir uzturvielām, garšām un krāsām bagāts, un tā pagatavošanai ir tik daudz veidu un 

iespēju,” uzskata mūziķis un veselīga dzīvesveida piekritējs Kaspars Zlidnis.  

 

Rūpējoties par mūsu planētu un cilvēkiem, IKEA preču klāstā ir tikai ekoloģiska kafija un 

ievārījumi, atbildīgi audzētas un zvejotas zivis un jūras veltes, tāpat ir pieejama veģetāra 

alternatīva leģendārajam IKEA hotdogam – tā sauktais CoolDog, kas nosaukumu ieguvis, 

pateicoties atbilstībai ilgtspējas principiem.  

 

IKEA veikala apmeklētāji pārtikas produktus var iegādāties Zviedrijas pārtikas preču veikalā, 

veikala 1. stāvā. Kilograms tradicionālo gaļas bumbiņu maksā 6,99 €, bet dārzeņu bumbiņas – 

4,99 €.  



 
 

IKEA Bistro ir pieejamas dažādas uzkodas, bet IKEA restorānā visas gardas maltītes – brokastis, 

pusdienas un vakariņas, kā arī svētdienas vēlbrokastis jeb brančs, kas norisināsies visu martu. 

Nākamās vēlbrokastis notiks jau 10. martā, un tajās ikvienam par 7 € būs iespēja nobaudīt 

dažādus ēdienus, kas pagatavoti no gaļas un dārzeņu bumbiņām.  

 
 
Par IKEA 
IKEA mērķis ir radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. Uzņēmuma ikdienas biznesā tiek ievēroti ilgtspējības principi, un 
tas atbalsta dažādas iniciatīvas, kas rūpējas par bērniem un vidi. Jau kopš uzņēmuma dibināšanas 1943. gadā Zviedrijā 
IKEA piedāvā funkcionālas mājokļa labiekārtošanas preces ar labu dizainu un par pieejamām cenām. Šobrīd 50 pasaules 
valstīs ir vairāk nekā 400 IKEA veikalu. Pirmais IKEA veikals Latvijā tika atvērts 2018. gada 30. augustā. Vairāk var 
uzzināt tīmekļa vietnē www.IKEA.lv. 
 

* Oglekļa pēdas nospiedums ir CO2 izmešu apjoms, kas rodas no preču ražošanas un lietošanas. 
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