MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU PROGRAMMA
SIERAM UN CITIEM PIENA PRODUKTIEM
2. gads no trīs gadu programmas

Programmas apraksts

Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem

Programmas apraksts

๏ Nosaukums: Mārketinga komunikāciju programma sieram un citiem
piena produktiem;
๏ Iesniedzējs: biedrība “Siera klubs”;
๏ Izpildītājs: SIA “Mārketinga komunikāciju aģentūra Ad Astra”;
๏ Budžets: 347 978 EUR (244 573 LVL);
๏ Izpildes laiks: 2010., 2011., 2012. gads;
๏ Izlietotie līdzekļi otrajā gadā: 108 068 EUR (75 955 LVL)

Programmas mērķi

Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem

Programmas mērķi
๏ Palielināt siera un citu piena produktu patēriņu, it īpaši veicināt patēriņu
jaunatnes vidū;
๏ Iepazīstināt Latvijas patērētājus ar līdz šim mazāk pazīstamo ES valstīs ražoto
daudzveidīgo siera un citu piena produktu klāstu;
๏ Vairot uzticību siera un citu piena produktu veidiem;
๏ Iedrošināt patērētāju izvēlēties arvien jaunas siera šķirnes un jaunus citus piena
produktu veidus;
๏ Uzlabot siera un dažādu citu piena produktu tēlu sabiedrībā, uzsverot produktu
vērtīgās īpašības un dabiskumu;
๏ Palielināt siera un citu piena produktu ražošanas pieaugumu, aktīvāk, turpināt
sortimenta daudzveidošanu.

Pasākumu izpilde

Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem

Otrais gads

Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem

Otrais gads, pirmais
ceturksnis
๏ 212 TV klipu (30 sec) ētera laiks LTV1, LTV7 un
LNT kanālos. Frekvence 5. Aptvere 1+ 70%.
Aptvere 3+ 52.2%.
๏ Viedokļu veidotāju seminārs jauniešiem. 80
klausītāji no 21 profesionālās vidusskolas.
3.marts 6h garumā.
๏ 8 radio “Piena un siera” ziņas.
๏ 8 radio ziņas (3 min) and 24 pašreklāmas (20
sec).

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
TV kanāla tirgus daļa mērķa grupā no 15-60 gadiem

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
Mērķa grupas efektivitātes indekss

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
Vidējā 1 GRP/sek cena TV kanālos

Vidējā cena
tirgū

Seminārs “Piena produkti
- spēkpilna dzīve”
๏ Pasākuma ietvaros tika rīkots seminārs,
degustācijas un konkurss.
๏ 80 klausītāji - topošie pavārmākslas
speciālisti no 21 Latvijas profesionālās
vidusskolas. Piedalījās arī skolotāji, ģimenes
ārsti, žurnālisti u.c.
๏ 6 h garumā 3 lekcijas, diskusijas - viedokļu
apmaiņas.
๏ Degustācija - Latvijā, Vācijā un Čehijā 20
ražotās siera šķirnes.
๏ Konkurss “Labākais Latvijas jaunais pavārs”.

Viedokļu veidotāju seminārs

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Seminar

Publikācijas izdevumos
๏ Plānoto 5 publikāciju vietā sagatavoti - 6.
๏ Preses rakstu apjoms tika samazināts,
sniedzot plānoto informāciju konkrētā veidā.
๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.
๏ Raksti sagatvoti balstoties uz konkrētu
mērķauditoriju un tās interesēm.

Radio “Piena un siera ziņas”
Radio stacija

AQH%

Reach %

AQH Share

Latvijas Radio 2

2,3

24,12

19,04

European Hit Radio

0,7

13,99

5,61

Radio Skonto

0,9

13,98

7,7

Latvijas Radio 1

1,3

13,95

10,97

Star FM

0,5

12,4

4,54

Radio SWH

0,7

12,18

5,91

Krievijas Hiti (Russkoe Radio) 0,7

11,38

6,02

Latvijas Radio 4

9,84

5,53

0,7

๏ AQH% - procentuāli norādīta

auditorija vidēji stundas ceturksnī.
Procentuāls sadalījums auditorijai,
kas no 15 minūtēm dzirdējuši 8.

๏ Aptvere% – procentuāli norādīta
mērķauditorija no kopējās

radioklausītāju auditorijas.

๏ AQH Daļa - procentuāli norādīta
daļa, ko mērķauditorija pavada

klausoties konkrētu radiostaciju,
no visa (100%) radio klausīšanās
laika.

Radio “Piena un siera ziņas”

Radio “Piena un siera ziņas”

Otrais gads, otrais
ceturksnis
๏ 12 produktu degustācijas mazumtirdzniecības
veikalos.
๏ Informatīvu bukletu ar receptēm
sagatavošana. Apjoms: 4500 gab.
๏ 6 preses rakstu sagatavošana.
๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.

Produktu degustācijas
๏ Plānoto 10 degustāciju vietā - 12.
๏ Piena produktu sortimenta un apmeklētāju
ziņā lielākajā lielveikalu tīklā RIMI.
๏ Piedāvāti 40 dažādi produktu veidi.
๏ Izdalītas 3300 brošūras.
๏ Aptuveni 12 000 apmeklētāji.
๏ Dalība RIMI “Siera dienās”.

Degustācija tirdzniecības vietā

Buklets ar
receptēm

Publikācijas izdevumos
๏ Plānoto 5 publikāciju vietā sagatavoti - 6.
๏ Preses rakstu apjoms tika samazināts,
sniedzot plānoto informāciju konkrētā veidā.
๏ 6 preses rakstu izvietošana avīzē “Latvijas
Avīze” un žurnālā “Mājas Viesis”.
๏ Raksti sagatvoti balstoties uz konkrētu
mērķauditoriju un tās interesēm.

Publikācijas izdevumos

Publikācijas
izdevumos

Otrais gads, trešais
ceturksnis
๏ Svētki “Piena produktu balle” Limbažos.
๏ Izglītojošas filmas jauniešiem “Piena deja”
izstrāde.
๏ 12 radio “Piena un siera” ziņas
๏ 12 radio ziņas (2 min) and 36 pašreklāmas (20
sec).
๏ 4 preses rakstu sagatavošana.

“Piena produktu balle”
๏ Limbaži 23. jūlijs.
๏ Vērienīga degustācija 11 m gariem galdiem. 80 kg
18 šķirnes siera, 100 l jogurta, biezpiens.
๏ 3 koncerti, viens no tiem ar folkloras kopu “JARO”
no Čehijas.
๏ Speciāli iestudēta izrāde “Notikumi Pienijā” un
konkursi.
๏ 3000 apmeklētāji.
๏ Plaša publicitāte: 3 TV sižeti, 10 publikācijas
preses izdevumos un internetā.

“Dairy ball” in Limbaži

“Dairy ball” in Limbaži

“Dairy ball” in Limbaži

“Dairy ball” in Limbaži

“Dairy ball” in Limbaži

Izglītojoša filma jauniešiem
“Piena deja”
๏ Filma sākta 2. ceturksnī, pabeigta 3.
๏ Filma ar interesantu scenāriju, kas veidots
balstoties uz jauniešu mērķauditoriju.
๏ Filma sasniegusi 2500 jauniešus, 23 skolas.

Izglītojoša filma jauniešiem

Otrais gads, ceturtais
ceturksnis

๏ 200 TV klipi (30 sec) LTV1, LTV7 un LNT kanālos.
Frekvence 5. Aptvere 1+ 70%. Aptvere 3+ 52.2%.
๏ TV sižeti raidījumā “Māmiņu klubs”.
๏ Preses rakstu izvietošana žurnālā “Mājas viesis”
un laikrakstā “Latvijas Avīze”.
๏ 17 degustācijas Latvijas skolās.
๏ Pētījums par programmas 2. gadā īstenoto
pasākumu rezultātiem.

TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
TV kanāla tirgus daļa mērķa grupā no 15-60 gadiem
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TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
Mērķa grupas efektivitātes indekss
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TV klipu ēters LNT, LTV1, LTV7
Vidējā 1 GRP/sek cena TV kanālos
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Vidējā cena
tirgū

TV sižets raidījumā
“Māmiņu klubs”

๏ Uz ietaupīto līdzekļu rēķina varējām izveidot
sižetus dalībai raidījumā “Māmiņu klubs”.
๏ 200 000 skatītāji mēnesī.
๏ Sižeta tēma: piena, siera, biezpiena un skābpiena
dzērienu nepieciešamība māmiņu un bērnu
uzturā.
๏ 10 sižeti (7 min). Kopējais sižetu raidlaiks 1 h 45
min

TV sižeti raidījumā “Māmiņu klubs”

Preses rakstu izvietošana
๏ Plānoto divu rakstu vietā, publicēti - 4.
๏ Izdevumos: “Mājas viesis” un “Latvijas Avīze”.
๏ Palielināta tēmu dažādība.

Publikācijas laikrakstos
Ilgdzīvotājs PIENS
Eiropas Ziemeļaustrumos,
tostarp Baltu apdzīvotajā teritorijā ziņas par piena ieguvi un
izmantošanu uzturā ir jau no 1.
g. s. pirms Kristus. Starp tā laika
arheoloģiskiem izrakumiem atrasti govju kauli, saglabājušās no
māla gatavotas piena kāstuves.
Vārdam „piens” ir ļoti sena indoeiropiešu izcelsme. Arī viduslaikos piena produkti minēti visai
bieži, un sviests bijis pat starp
karā salaupītām vērtīgām mantām. Rituālos pienam, sieram un
sviestam piedēvēta labklājību un
laimi veicinoša nozīme.
Tradicionālie piena produkti
bijuši rūgušpiens, biezpiens, krējums, biezpiena siers un sviests.
Pārstrādes pamats bija piena sarūgšana, kas piemērota Baltijas
mērenajam klimatam.
19. gs. beigās un 20. gs sākumā lauku saimniecību intensifikācijas apstākļos piensaimniecībā notika straujas izmaiņas:
audzēja ražīgākas govis, parādījās piena pārstrādes tehnika,
darbojās pienotavas, ieviesa
piena pasterizāciju un tīrkultūru
izmantošanu. Baltijā, arī Latvijā tradicionālo piena pārstrādi
nomainīja Eiropas modernā un
ražīgā piensaimniecības sistēma.
Senās ziņas par piena ieguvi
un izmantošanu uzturā ir vērtīgas un vajadzīgas, jo bez pagātnes būtu grūti izprast piena
un tā produktu svarīgo nozīmi
un stabilo vietu tagadnē. Gan
uzturzinātnē. Gan kulinārijā jeb
pavārmākslā. Gan veselībā. Par
šo tēmu diskutē ārste – ginekoloģe Regīna Strautmane un
pavāre Astrīda Čeppe. Katra

savā profesijā nostrādājušas vairāk nekā 40 gadus.

A. Čeppe: – Manuprāt, pavāram jāzina katras produktu
grupas vēsture – lai produktu
novērtētu un varētu pilnveidot
gatavošanas iespējas. Faktu, ka
par piena produktiem ir daudz
ziņu salīdzinājumā ar citiem
produktiem, neviens nenoliegs:
tautasdziesmas, teikas, pasakas, mīklas, arī dziesmas, dzejoļi,
gleznas... Tas nozīmē, ka piens ir
bijis un joprojām ir ļoti svarīgs un
nepieciešams ikdienas produkts.
R. Strautmane: – Gadu gaitā
zinātnieki ir iedziļinājušies, pētījuši un joprojām pēta pienu un
tā produktus: sastāvu, ražošanas
noslēpumus, produktu īpašības
un īpatnības, paplašina lietošanas jomas. Bet senatnē cilvēki
vadījās no savas pieredzes, dabiskām izjūtām un iespējām.
A. Čeppe: – Atskatoties uz
seno zemnieku uzturu no mūsdienu viedokļa, tas bija trūcīgs,
taču pilnvērtīgs, līdz ar to veselīgs. Ēdienu galvenokārt vārīja.
No rītiem pārsvarā ēda piena
putras no kviešu miltiem, putraimiem, grūbām, ar klimpām vai
kartupeļiem. Pusdienās un vaka-

rā bija pieņemts ēst pamatīgāk,
tāpēc galdā cēla biezputras, un,
ja piena bija pietiekami, to dzēra
biezputrai klāt. Iecienīti bija skābā piena produkti: rūgušpiens,
no kura nosmēla krējumu un
kūla sviestu, bet rūgušpienu atsildot, ieguva biezpienu, no biezpiena – balto sieru, kurš pārtapa
dzeltenā Jāņu sierā ar ķimenēm.
Īpašs ēdiens bija piens, kas
slaukts pirmajās dienās pēc govs
atnešanās – pirmpiens jeb jaunpiens. Karsējot tas sarecēja, un tika
uzskatīts par lielu gardumu.
R. Strautmane: – Jā, mūsu
senči ēda vienkārši, fiziski daudz
strādāja un dzīvoja ilgu mūžu.
Neviens viņus nemudināja lietot piena produktus, bet viņi tos
lietoja, jo diena sākās un beidzās
ar govs slaukšanu, un govs bija
ģimenes barotāja un labklājības
devēja. Kā ārste gribētu piebilst –
arī veselības nodrošinātāja.
A. Čeppe: – Bez pagātnes
nav tagadnes un nākotnes, varbūt tāpēc, kafejnīcās un restorānos, gatavojot „smalkus” ēdienus, es nereti atceros, ka senatnē
siers bija visu godu ēdiens, ka,
ejot kāzās, ļaudis ciemkukulim
nesa biezpiena bļodu apliktu ar
biezu krējumu, ka paniņas bija
vērtīga manta vakariņās pie kartupeļiem un siļķes, bet visiem
piena produktiem pāri gozējās
sviests – gards un dārgs.
R. Strautmane: – Ēdiens
ir sarežģīts mantojuma un aizguvumu komplekss: tas būtiski
mainās, mainoties vides un cilvēku dzīves apstākļiem. Mainās arī
mūsu attieksme un prasības pret
uzturu, tomēr tas bija un būs, un

ir cilvēka veselības pamats.
A. Čeppe: – Cildinot senos
ēdienus, nenozīmē, ka es nenovērtēju mūsdienu iespējas.
Deviņus gadus darbodamās
„Siera klubā”, esmu izveidojusi
neskaitāmas jaunas siera, biezpiena un jogurta ēdienu receptes. Agrāk nevārīju siera zupas,
necepu siera tortes, negatavoju
jogurta mērces... Tagad tas viss
ir daudzveidīga un veselīga nepieciešamība. Ir labi izdzert piena glāzi vai apēst siera šķēli, bet
vēl labāk no šiem produktiem
gatavot ēdienus, tā kopumā palielinot ikdienas piena produktu
patēriņu.

Piena un maizes putra
Uzvārītā ūdenī mazos gabaliņos iegriež maizi, ļauj savārīties. Tad ielej saldu pienu, ieber cukuru. Gatavā putrā ieliek piciņu sviesta.
Piena pudiņš
(saimes ēdiens launagā un vakarā, kad nebija grūtu darbu)
Pienā iedrupina nobriedušu maizi, garšas uzlabošanai pielej mazliet rūgušpienu, iedrupina biezpienu, pievieno medu vai cukuru.
Piena zupa ar garšvielām
(viens no vecākajiem Baltijas kungu galda ēdieniem)
Pienu uzvāra, mazliet ieber nobriedušu sarīvētu maizi, kanēli, cukuru,
sāli, iemet citrona miziņu. Brīdi vāra, tad izkāš caur sietu. Atkal uzkarsē,
iemaisa olas dzeltenumu.
Vārītā pienā izmērcē restētas maizes šķēles. Tās liek bļodiņās un pārlej ar
tumīgo piena zupu.
Piena ķīselis
(tas bija kāzu saldais ēdiens)
Pienu ar cukuru uzvāra, pieliek vaniļu, sagrauzdētas mandeles, kartupeļu
miltus – maisa. Noņem no uguns, strauji atdzesē. Ēd ar augļu mērci.
Biezpiena godu plāceņi
Biezpienu samīca, pieliek olas, kviešu miltus, cukuru, sāli. Masu uz galda
izviļā desiņās, tās sagriež gabaliņos, cep uz pannas. Gatavus plāceņus aplej
ar sviestu.
Saldais biezpiens
Biezpienu samīca ar sviestu, krējumu, cukuru, sāli. Pannu ietauko, pārkaisa ar rīvmaizi, liek biezpiena masu, pārziež ar krējumu un cep gatavu.

R. Strautmane: – Jo mēs zinām, ka piens un piena produkti
ir dabīgi un droši lietošanai. No
zemnieku saimniecībām atvestā
piena kvalitāti uzņēmumu laboratorijās rūpīgi pārbauda, un tikai
tad sākas piena pārstrādes ceļš,
un tas ir daudz sarežģītāks un
modernāks nekā bija pagātnē.
Arī virtuvēs ēdienu gatavošana
atšķiras no mūsu vecvecmāmiņu darbošanās, taču pienam,
biezpienam, krējumam, sieram,
sviestam un skābpiena dzērieniem bija, ir un būs nozīmīga
vieta: ilgdzīvotājs piens mūs ne

tikai vieno ar pagātni, bet aicina
iet nākotnē – būt veseliem un
stipriem.
Uzturzinātnieku ieteikums:
lai pieaudzis cilvēks katru dienu
apēd 100 g siera un izdzer glāzi
piena, kefīra vai jogurta, tā mēs
uzņemsim vajadzīgo kalcija daudzumu, – ir arī mans vēlējums. Ir
gandarījums uzzinot, ka Latvijā
katrs iedzīvotājs gadā patērē ap-

mēram 12 kg siera un biezpiena.
Taču, lai mēs panāktu grieķus,
francūžus un itāļus, kuri katrs
gadā apēd vairāk nekā 30 kg
siera, mums jādaudzveido gan
ēdienkarte, gan jāzina un jātic,
ka piena produkti ir ļoti nepieciešami.
A. Čeppe: – Piedāvāšu dažas
senas receptes – vienkāršus un
veselīgus ēdienus. Lai garšo!

Publikācija finansēta ar Eiropas Savienības, LR Zemkopības ministrijas un biedrības "Siera klubs" atbalstu.
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Salātu noslēpums ir pavāra zināšanas un pieredze
atrast saderīgākos, savstarpēji vispiemērotākos produktus garšas ziņā un tos salikt
kopā. Bāra restorāna "Melnais kaķis" šefpavāre Ināra
Liepiņa atgādina, ka salātus gatavo no svaigiem un
vārītiem dārzeņiem, augļiem,
sēnēm, gaļas, siera, biezpiena, olām, zivīm, kartupeļiem,
rīsiem un daudziem citiem
produktiem, radot arvien jaunas kombinācijas.
Iecienīti ir jauktie salāti,
kuros kombinē dažus produktus līdz daudzām un
sarežģītām variācijām.
Rota galdam ir kokteiļsalāti. Tos gatavo pikantus
un ēstgribu ierosinošus. Arī
kokteiļsalātu sastāvā var būt

dažādi produkti. Atšķirība
tā, ka produktus šajos salātos nemaisa, bet kārto pa
sastāvdaļām platās glāzēs,
ievērojot garšas harmoniju
un krāsu kontrastus.
Cits veids – karstie salāti. To sastāvā ir produkti,
kas piemēroti vārīšanai vai
cepšanai. Salātus pasniedz
karstus, un tie var būt arī
pamatēdiens.
Salātos svarīga sastāvdaļa ir mērce, kas palielina
to uzturvērtību, padara tos
sulīgākus un garšīgākus.
Mērču pagatavošanai izmanto saldo vai skābo krējumu,
bezpiedevu jogurtu, rūgušpienu, kefīru, eļļu,
citrona
sulu,
etiķi, majonēzi u. c. Salātu
mērcei jābūt
saderīgai ar
izvēlētajiem
p r o du k t ie m .
Mērci pie salātiem var pasniegt
arī atsevišķā traukā,
jo īpaši pie dārzeņu plates.
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Publikācijas
izdevumos

Vispiemērotākie siera salātos ir produkti, kas izceļ un nenomāc siera garšu.
Cietie sieri sader ar salātu lapām,
rukolu, avokado, jaunām, vārītām cūku
pupām, sviestā ceptām gailenēm.
Puscietie sieri – ar svaigu un kraukšķīgu maizi, olīvām, saulē kaltētiem
tomātiem, vīnogām, arī rudzu maizi,
vārītām bietēm.
Mīkstie sieri – ar produktiem, kas ir
sulīgi un saldskābi: tomātiem, mellenēm,
arbūzu, persikiem, plūmēm, kivi, ananasu, saldskābās rudzu maizes grauzdiņiem, grilētu papriku, ceptiem cukini un
baklažāniem, karamelizētiem sīpoliem,
baziliku.
Kazas siers sader ar grūbām, cūku
pupām, zaļiem zirnīšiem, ķirbjiem.

3$6c.806.$6),1$16v76$5(,523$6
6$9,(1%$6/5=(0.23%$60,1,675,-$6
81%,('5%$6SIERA KLUBS$7%$/678

JDGDRNWREULV

%dUDUHVWRUdQD0HOQDLV
NDÜLVÆHISDYdUHV,QdUDV
/LHSL¢DVUHFHSWHV
+RODQGHVVLHUDXQEXUNdQX
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300 g salmiņos sagriezta Holandes siera,
3 burkāni, 2 apelsīni.
Salātu mērcei: 2 ēdamkarotes olīveļļas, 1
tējkarote baltvīna etiķa, saspiestas 2 ķiploka
daiviņas,
1 tējkarote sakapātu pētersīļu,
svaigi malti melnie pipari.
Dekorēšanai: citrona
šķēlītes, pētersīļu lapiņas.
Burkānus blanšē karstā
ūdenī, notecina, atdzesē,
sagriež kubiņos. Arī
apelsīnus nomizo, sagriež.
Gatavo mērci: sajauc olīveļļu
ar baltvīna etiķi, ķiploka daiviņām,
pētersīļu zaļumiem, pipariem.
Burkānus, apelsīnus un sieru kārto traukā,
pārlej ar mērci un samaisa. Ļauj apmēram 15 – 20 minūtes ievilkties.
Holandes siera vietā var ņemt "Trikantāleru", Krievijas, Edamas,
Ugličas, Čedaras, Gaudas sieru.

%LHWHVVDOGVNdEdPwUFwDU7wMDVVLHUX
XQSLSDUPwWUdP
300 g kubiņos sagriezta Tējas siera, 1
ēdamkarote olīveļļas, 2 kubiņos sagriezti
sīpoli, 2 sasmalcinātas ķiploka daiviņas,
15 – 30 g cukura, 4 kubiņos sagrieztas
vārītas bietes, 1 citrona sula, 2 tējkarotes
sakapātu svaigu piparmētru, svaigi malti
melnie pipari.
Katlā uzkarsē eļļu, sīpolus un ķiplokus cep,
līdz sīpoli kļūst mīksti, bet nemaina krāsu. Tad
pievieno bietes, pusi citrona sulas, cukuru pēc
garšas, maisot karsē 5 – 10 min, pēc garšas pievieno
piparus, atlikušo citrona sulu. Salātus pasniedz aukstus vai siltus,
pārber ar sieru. Salātus dekorē ar svaigām piparmētru lapiņām,
saldskābās rudzu maizes grauzdiņiem.
Tējas siera vietā var ņemt sierus "Mocarella", "Mālpils",
"Kazdangas", "Muižas", "Ķimeņu" vai "Taizelis".

6LOWLHVDOdWLDUYLVWDVILOHMXXQ5RNIRUDVVLHUDPwUFL
3 saujas dažādu salātu lapu, 100 g Rokforas siera, 250 g uz pusēm
pārgrieztu ķiršu tomātu, 2 kubiņos sagrieztas vistas filejas, baltmaizes
grauzdiņi, eļļa cepšanai.
Salātu mērcei: 100 g skāba krējuma, 100 g majonēzes, 60 g Rokforas
siera, 1 tējkarote baltvīna etiķa, sasmalcināta ķiploka daiviņa, melnie
pipari.
Bļodā ielej majonēzi, skābo krējumu, pievieno sadrupinātu sieru,
baltvīna etiķi, ķiploku, melnos piparus. Produktus sakuļ viendabīgā
masā. Sakarsētā pannā apcep vistas
fileju (var tvaikot). Traukā liek
salātu lapas, vistas fileju, ķiršu
tomātus, pārlej ar mērci un
pārber ar Rokforas sieru un
grauzdiņiem.
Rokforas siera vietā var
ņemt "Trikātas Blue",
"Danablu" vai jebkuru citu
sieru ar zilo pelējumu.

ANDAS KRAUZES FOTO
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Apzīmējums "salds" visciešāk saistās ar saldajiem ēdieniem un desertu.
Saldos ēdienus gatavo no
svaigiem, žāvētiem, konservētiem augļiem un ogām,
izmantojot miltus, piena produktus un olas. Saldā ēdiena
sastāvā ir cukurs vai medus,
var pievienot kafiju, kakao,
riekstus, mandeles, rozīnes,
vaniļas cukuru vai vanilīnu,
citrona sulu, citronskābi, kartupeļu miltus, želatīnu. Putukrējumu, bubertu, kompotu,
krēmu, ķīseli, pudiņu, saldo
mērci, saldo zupu, suflē,
kūkas, uzputeni, želeju, saldējumu ilgu gadu gaitā pavāri uzskata par iecienītākajiem saldajiem ēdieniem.
Saldie ēdieni, kas gatavoti no svaigiem augļiem un

ogām, satur vērtīgas organiskās skābes un mums dod
vitamīnus un minerālvielas.
Labas kvalitātes augļus un
ogas saldajos ēdienos var
pasniegt nepārstrādātus. Pie
ogām pievieno cukuru, putukrējumu vai pienu. Saldajam
ēdienam jābūt saskaņotam
ar ēdieniem, ko ēdam pusdienās, vakariņās vai aukstajā galdā. Piemēram, saldās
zupas izvēlas, ja pirms tam
nav ēsta zupa vai buljons.
Pēc sātīgiem ēdieniem piedāvā augļus, ogas, kompotus, želejas. Pēc dārzeņu
ēdieniem, liesām zivīm ēd
bubertu, krēmu vai pudiņu.
Desertu pasniedz pusdienās pēc saldā ēdiena. Deserts
galvenokārt ir augļi, ogas,
kokteiļi, cepumi, konfektes,
rieksti, siers un citi gardumi.
Deserta ēdienkarte atkarīga no maltītes rakstura, un
deserts ir ēdienreizes noslēgums.
Kalorijām bagātus iepriekšējos ēdienus vislabāk papildināt ar augļiem vai kompotu, turpretim pēc viegliem
ēdieniem var pasniegt sātīgu
desertu.

.DVUDNVWXUJVVDOGDMLHPSLHQDXQ
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Publikācijas
izdevumos

Stāsta Jaunatnes teātra bāra – restorāna šefpavāre Inese Andrejeva: –
Piens un tā produkti ir vispateicīgākie saldajos ēdienos. Piens, siers, biezpiens, krējums, jogurts, kefīrs, rūgušpiens, sviests
ne tikai iederas, bet ir vajadzīgi saldo ēdienu gatavošanā. Vēl vairāk – šie produkti
ir neaizstājami! Arī veselīgi un garšīgi, tie
ļoti labi pakļaujas pavāra eksperimentiem:
no vienas receptes, piemēram, siera vietā
izvēloties biezpienu, veidojas jau citādāks
ēdiens. Un, ja mēs mainām sieru šķirnes,
rodas desmitiem necerētu garšu! No piena
produktiem gatavoti saldie ēdieni nebūs
trekni, tie nodrošina ēdienkartē daudzveidību, un vismaz tuvākajā simtgadē tiem
nebūs aizstājēju.

6LHUDSODWH
Ņem pa 100 g dažādus
sierus: "Monterigo", Tējas,
"Trikātas Blue, "Latvijas",
"Taizelis", Muižas siers ar
baziliku, Mālpils kūpinātais
siers.
Sierus sagriež un kārto uz
šķīvja vai paplātes. Dekorē ar
ogām un augļiem.
Mērcei: 2 bumbieri, medus vai cukurs, graudu sinepes.
Bumbierus nomizo, sadala 4 daļās, izņem sēklotni, sagriež mazos
kubiņos, katliņā sakarsētā medū vai izkausētā cukurā vāra apmēram
divas minūtes, pievieno dažus sinepju graudus.
Mērci pie siera plates pasniedz atsevišķā trauciņā.
Siera šķirņu izvēle platei atkarīga no saimnieces vēlmes. Arī mērce
var būt pagatavota no dažādiem augļiem un ogām.

%LH]SLHQDNOLPSDVDUSLHQDÜVHOL
Klimpām: 200 g biezpiena,
1 ola, 1 tējkarote miltu,
cukurs – pēc garšas, 5 – 7
g kartupeļu miltu,
šķipsniņa vaniļas
cukura, sāls. Krāsai
var pievienot
melleņu sulu vai
aveņu sulu.
Ķīselim: 3 glāzes
piena un 1 glāze
salda krējuma vai 1 l
piena un 1 tējkarote sviesta,
1 – 3 ēdamkarotes kartupeļu
miltu (to daudzums atkarīgs no tā, cik biezu ķīseli vēlas), 3 ēdamkarotes
cukura, šķipsniņa vanilīna.
Biezpienu izberž caur sietiņu, pievieno minētās sastāvdaļas, izveido
viendabīgu masu, no kuras ar divām karotēm gatavo klimpas. Tās
vāra ūdenī, līdz gatavas. Klimpas izņem no ūdens, atdzesē.
Vāra ķīseli: pienā ieber cukuru, samaisa, tikko piens sāk vārīties,
pievieno pienā iejauktus kartupeļu miltus un vanilīnu.
Ķīseli atdzesē, ielej šķīvī, ieliek biezpiena klimpas, dekorē ar ogām
vai augļu gabaliņiem.

%LH]SLHQDNÒND
500 g vājpiena biezpiena, 180 g
cukura, uzbriedinātas rozīnes,
1 citrona sula un sarīvētas
miziņas, 1 tējkarote želatīna,
300 g saldā krējuma.
Kūkas pamatnei – cepumi
ar vaniļas garšu vai rīvēta
baltmaize, 100 g kausēta
sviesta.
Gatavo pamatni: sadrupinātus
cepumus vai sarīvētu baltmaizi samīca ar izkausēto sviestu, šo masu
ieklāj traukā, sabaksta ar dakšiņu. Virsū liek biezpiena masu, kuru
gatavo šādi: biezpienu izmaļ gaļas mašīnā vai blenderē, pievieno
cukuru, sarīvētas citrona miziņas, rozīnes, citrona sulu, izšķīdinātu,
uzbriedinātu želatīnu, samaisa. Tad masā lēni iecilā saputotu
krējumu. Dekorē ar ogām un augļiem.
Rozīņu vietā var ņemt ogas, augļu un marmelādes gabaliņus.
Kūku var veidot, kārtām liekot biezpiena masu, tad augļus, atkal –
biezpiena masu.
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Produktu degustācijas skolās

Produktu degustācijas skolās

Kopsavilkums

๏ 2011.gada 9 mēnešos kopumā piena produktu ražošanas

apjoms ir palielinājies , par 10% un

apgrozījums par 9%.
๏ Salīdzinoši strauji, par 28% ir pieaudzis piena pārstrādes produktu eksporta apjoms, kā arī piena kā
izejvielas eksporta apjoms ir pieaudzis par vidēji par 55%.
๏ Programmas darbības laikā visvairāk ir palielinājies jogurta un skābpiena dzērienu patēriņš uz vienu
iedzīvotāju, no 7.0 uz 7,5 kg salīdzinoši ar iepriekšējo periodu.
๏ Par 20% ir pieaudzis respondentu skaits, kam garšo degustētais skābpiena dzēriens (no 74% 2010.gadā
līdz 94% 2011.gadā) un par 8% salīdzinājumā ar 2010 gadu ir pieaudzis respondentu skaits, kas plāno
iegādāties degustētos skābpiena dzērienus.
๏ Programmas ietvaros veiktās aktivitātes reklāmas ir dzirdējuši vai redzējuši 56% respondentu, savukārt
33% respondentu ir piedalījušies „Siera kluba” rīkotajās aktivitātēs, visvairāk „Siera svētkos”.
๏ Kā arī informācijas rezultātā krasi pilnveidojušās respondentu zināšanas par piena produktu nozīmi
uzturā, savukārt skolu audzēkņu vidū par 19% palielinājies to respondentu skaits, kas vairāk
iepazinušies ar piena un tā pārstrādes produktu vēsturi, tā nozīmi, kas rosina domāt, ka turpmāk šo
produktu lietošana ikdienas uzturā vēl vairāk palielināsies.

Trešais gads

Mārketinga programma sieram un citiem piena produktiem

Trešais gads, pirmais
ceturksnis
๏ 15 rakstu vietā sagatavoti un publicēti 6
preses raksti.
๏ 12 radio “Piena un siera” ziņas.
๏ Viedokļu veidotāju seminārs “Piena produktu
laimīgā zeme” jauniešiem.
๏ TV klipu ētera laiks - 222 spoti.
๏ Informatīvu bukletu - mācību materiāla
sagatavošana. Apjoms: 4500 gab.

“Piena produktu laimīga
zeme”
๏ Seminārs jauniešiem, izstādes “Skola 2012”
ietvaros.
๏ Daudz apmeklētāju no visas Latvijas.
๏ Pasākuma realizācijā piedalījās profesionālo
vidusskolu audzēkņi no vairāk kā 10 Latvijas
pilsētām.
๏ Rezultāts: 4,5 m2 liela “Siera zeme”

“Piena produktu laimīgā zeme”

“Piena produktu laimīgā zeme”

Informatīvu bukletu
sagatavošana
๏ Informatīvs buklets - “Baltā zelta piena
produkti”.
๏ Apjoms: 4500.
๏ Vērtīgs mācību materiāls.

Informatīvs
buklets

Kopsavilkums
๏ Programmas izpilde noritējusi veiksmīgi, saskaņā ar noteikti stratēģiju.
๏ Auditorija tika sasniegta ar tiešiem ziņojumiem un saskaņā ar budžetu.
๏ Programmas plāns un ziņojumi ir nodoti paredzētajos termiņos.
๏ 2011.gada 9 mēnešos kopumā piena produktu ražošanas apjoms ir palielinājies par 10% un apgrozījums
par 9%. Salīdzinoši strauji, par 28% ir pieaudzis piena pārstrādes produktu eksporta apjoms, kā arī
piena kā izejvielas eksporta apjoms ir pieaudzis par vidēji par 55%.
๏ Siera patēriņš uz vienu iedzīvotāju Latvijā 2011. gadā sasniedzis 13,3 kg. Šobrīd ieņemot 8. vietu Eiropā.
๏ Programmas ietvaros veiktās aktivitātes reklāmas ir dzirdējuši vai redzējuši 56% respondentu,
savukārt 33% respondentu ir piedalījušies „Siera kluba” rīkotajās aktivitātēs, visvairāk „Siera svētkos”.
๏ Paralēli programmai ražotāji realizējuši citas aktivitātes piena produktiem, kas veicinājušas kategorijas
produkcijas patēriņu, taču uzskatām, ka liela vērtība tam ir arī šai programmai.
๏ Rekomendējam turpināt virzīt sieru un citus piena produktus mērķauditorijas vidū, ar uz mērķi virzītu
stratēģiju.

