
Modulis: 
Ēdienkartes izveide

Tēma: 

«Ēdienkarte uzņēmumā. Ēdienkartes»

Apakštēmas:
Ēdienkartes veidošanas priekšnosacījumi, 

Ēdināšanas uzņēma resursi, 
Ēdienkartes veidošana, 

Ēdienkaršu veidi, 
Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm ēdienkartes veidošanā.

Mērķis:
1. Prasme analizēt nepieciešamo informāciju par uzņēmuma resursiem un iespējām, lai
sekmīgi spētu izveidot dažādas ēdienkartes.
2. Prasme plānot ēdienkarti sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.



Kas ir ĒDIENKARTE?

ĒDIENS + KARTE?

https://www.fenikssfun.com/garsigi/pasaules-edienu-karte-8958

https://www.fenikssfun.com/garsigi/pasaules-edienu-karte-8958


Vai ēdienkarte ir…

• Ēdienu uzskaitījums?

• Informācijas nesējs?

• Komunikācijas līdzeklis?

• Vadības dokuments?

• Reklāmas līdzeklis?

• Pārdošanas instruments?

• Mārketinga elements?



Ēdienkartes definīcija
• Ēdienkarte - uzņēmuma vēstījums klientam, sekmē

uzņēmuma ienesīgumu, pastāvību uzņēmuma budžetā un
uztur zīmolu klientu atmiņā.

• Ēdienkarte ir restorānam kā logs vai letes displejs lielveikalā.
Jūs vēlaties, lai pircēji redz visas lietas, kas jums ir pārdošanā,
cerībā, ka viņi atradīs kaut ko, kas patiks un nekavējoties
veiks pirkumu.



Ēdienkarte

Vārda ,,ĒDIENKARTE” nosaukums cēlies
no franču valodas «MENU», kas
nozīmē ēdienu un dzērienu sarakstu.



Noteiktā secībā sakārtotu ēdienu sarakstu jeb ēdienkarti
šodien izmanto ikvienā ēdināšanas uzņēmumā, kas ir sava
veida komunikācijas līdzeklis ar klientu, ietverot noteiktu
kulinārās valodas leksiku.

Ēdienkarte



Ēdienkartes FUNKCIJAS

INFORMATĪVĀ 
FUNKCIJA

PREČU 
VIRZĪŠANAS 

FUNKCIJA



Ēdienkartes funkcijas - INFORMATĪVĀ

1. Informēt ēdināšanas uzņēmuma 
DARBINIEKUS par to:

• Kādas izejvielas un produktus 
nepieciešams pasūtīt;

• Kādus ēdienus nepieciešams 
gatavot;

• Kādi ēdieni un kā tie jāservē;

• Kā nepieciešams organizēt 
apkalpošanu.



Ēdienkartes funkcijas - INFORMATĪVĀ

2. Informēt APMEKLĒTĀJUS par to:

• Kādi ēdieni un dzērieni tiek 
piedāvāti;

• Kā tie pagatavoti;

• Kāds ir ēdienu sastāvs un porcijas; 
lielums (svars);

• Kāda ir ēdiena cena;

• Kādā secībā ēdieni ir ēdami…



Ēdienkartes funkcijas – PREČU VIRZĪŠANAS

1. Ēdienkarte sniedz vispārēju priekšstatu par restorāna stilu jeb tēlu;

2. Ēdienkarte ar tēlaini aprakstošo līdzekļu (arī attēlu) palīdzību
rosina klientos vēlmi pirkt produktu.

VIDEO: 
The Restaurant of the Future

https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8
https://www.youtube.com/watch?v=TRHqxQK3CX8


1. Nodrošina ēdināšanas uzņēmuma
darbinieku un apmeklētāju
savstarpējo komunikāciju.

2. Noskaidro patērētāja sociālās
vajadzības – ko viņi vēlas un cik
daudz ir gatavi par to maksāt.

3. Realizējot noteiktas preces (ēdieni,
dzērieni, pakalpojumi) atbilstoši
ēdienkartei, nodrošina klienta
vēlmju izpildi un uzņēmuma peļņu.

Ēdienkartes nozīme



Ēdināšanas uzņēmuma UNIKALITĀTE

Katrs uzņēmums ir unikāls, tāpēc, katrs no tiem,
atkarībā no ēdināšanas uzņēmuma veida, rakstura,
koncepcijas un tirgus prasībām, izveido savu unikālo
ēdienkarti!



Ēdienu pasūtīšanas iespējas 
(ēdienkaršu piedāvājuma veidi)

Noskaties VIDEO šeit

https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk&t=14s
https://youtu.be/bgfdqVmVjfk
https://youtu.be/bgfdqVmVjfk


Priekšnosacījumi veiksmīgai ēdienkartes 
plānošanai

• Uzņēmuma veids, tā specializācija;

• Uzņēmuma atrašanās vieta;

• Konkurentu analīze;

• Apmeklētāju iespējamais naudas patēriņš;

• Klientu vēlmju un prasību ievērošana;

• Ēdienkartes veida un ēdienu skaitliskā sortimenta izvēle;

• Vienas vietas aprite;

• Virtuves platība un aprīkojums; 

• Darbinieku skaits un to profesionālās iemaņas;

• Izejvielu piegāde un to glabāšanas iespējas

• Sezonālais raksturs;

• Maltītes laiks;

• Ēdienu iekļaušanas secība ēdienkartē  u.c.



Nākamie soļi ēdienkartes plānošanai (1)

1. ēdienu grupas (uzkodas, salātus, zupas, gaļas ēdienus u.c.),

2. ēdienu skaitu, kā arī produktu veidu ēdienu grupā,

3. ēdienu receptes (izvēlas vai izveido konkrētas),

4. ēdienkartē būtu vēlams iekļaut ēdienus no visām ēdienu pamatgrupām:

• gaļas, zivju,

• augļiem un dārzeņiem,

• piena grupām…

5. ēdienkartē iesaka aprakstīt:

• produktu izcelsmes valsti, ražojošā uzņēmuma nosaukumu,

• izmantotās izejvielas veidu,

8. ēdienu gatavošanas, pasniegšanas veidu.



Nākamie soļi ēdienkartes plānošanai (2)
Neatkarīgi no daudzuma, būtu jānorāda arī specifiskas sastāvdaļas, kas 
varētu izraisīt alerģiskas reakcijas. Ēdienkarte jābūt daudzveidīgai.



Kā sniegt informāciju par alergēniem
Informācija ēdienkartē
Alergēni bieži tiek uzskaitīti tieši ēdienkartē, piemēram, izmantojot ES regulā tiem
piešķirtos ciparus. Daži restorānu īpašnieki izvēlas norādīt alergēnu saturu ar ikonām.
Izvēloties kādu no šiem risinājumiem, izveidojiet apzīmējumu lapu, kurā ir uzskaitīti visi
alergēni ar attiecīgajiem simboliem.

Ēdienkartes ieliktnis
Ja nevēlaties mainīt ēdienkartes izkārtojumu, iekļaujiet tajā ieliktni ar katrā ēdienā
izmantotajiem alergēniem. Šis veids ir mazāk pārskatāms viesiem, bet jūs vienalga būsiet
ievērojis ES regulu.

Alergēnu saraksts pie letes
Dažās vietās alergēnu saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma – viesi to var apskatīt pie
bāra letes vai palūgt viesmīlim atnest to pie galdiņa.
Tas liek viesiem atsevišķi vaicāt pēc saraksta un palēnina apkalpošanu, tāpēc šo
risinājumu ir prātīgāk aizstāt ar kādu no citām iespējām.



Kā informēt klientus par alergēniem 
ēdienkartē?

Seši padomi, kas palīdzēs jums ievērot ES regulu par uztura un pārtikas 
alergēnu informācijas sniegšanu patērētājiem.

1. Ziniet, kuras vielas ir pārtikas alergēni

2. Informējiet citus par pārtikas alergēniem

3. Sagatavojot ēdienkarti, padomājiet par pārtikas alergēniem

4. Sniedzot informāciju par alergēniem ēdienkartē – galvenais ir
skaidrība

5. Ja runa ir par alergēniem, uzturiet tīrību

6. Uzlūkojiet prasīgu klientu kā iespēju, nevis problēmu

Plašāk par šiem punktiem informācija skatīt : šeit

https://www.unileverfoodsolutionsbaltics.com/lv/noderiga-informacija/Edienkarte-grupam/ka-informet-klientus.html


Ēdināšanas uzņēmumu veidi (1)

1. Restorāni: 
• Pilna servisa un Specializētie - nacionālā virtuve, zivju, itāļu…;

• Pēc apkalpošanas (Moderni, elitāri – fashionable; Vidējas klases; Ātro 
uzkodu);

• Mūsdienīgu restorānu veidi (Salonu, Nacionālais, Etniskais,
Specializētais, Interjera un ainavu, Muzikālais un koncertu, Ģimenes,
Hoteļu, Jaukta tipa, Pašapkalpošanās)



Ēdināšanas uzņēmumu veidi (2)

2. Kafejnīcas

3. Bāri

4. Tavernas un krogi

5. Klubi

6. Ātrās apkalpošanas uzņēmumi (bistro, ēdnīcas, ātro 
uzkodu uzņēmumi)

ATVĒRTA TIPA un SLĒGTA TIPA ēdināšanas uzņēmumi!



Ēdināšanas uzņēmumu raksturojums, to mērķgrupas (1)

Uzņēmuma 
veids

Uzņēmuma 
raksturojums

Ēdienkartes 
raksturojums

Mēŗkgrupa

Restorāni Oriģināls interjers, 
mēbeles. ―Dzīvā‖ mūzika

Ļoti plaša ēdienu un 
dzērienu karte

Noteikta vecuma un sociālā stāvokļa 
grupas

Kafejnīcas Interesants, savdabīgs 
interjers

Plašs auksto uzkodu un 
dzērienu sortiments

Tuvākās apkaimes iedzīvotāji, tūristi, 
darījuma cilvēki, ģimenes ar bērniem 

Bāri Apmeklētāji tiek apkalpoti 
pie bāra letes 

Plašs dzērienu sortiments, 
piemērotas uzkodas

Jaunieši, tūristi, tuvākās apkārtnes 
iedzīvotāji

Naktsklubi Bārs, apvienots ar dažādām 
izklaidēm – šovi, varietē

Jaunieši, tūristi

Nacionālo 
ēdienu 
virtuves 

Nacionālā stilā ieturēts 
interjers, mēbeles 

Nacionālie ēdieni no visām 
ēdienu grupām

Īpašu virtuvju cienītāji, tūristi 

Fast-food Vienkāršs iekārtojums, 
masveida ražojuma 
mēbeles 

ierobežota ēdienkarte 
(specializēta) 

Tuvāko iestāžu darbinieki, jaunieši, tūristi



Ēdināšanas uzņēmumu raksturojums, to mērķgrupas (2)

Uzņēmuma 
veids

Uzņēmuma 
raksturojums

Ēdienkartes 
raksturojums

Mēŗkgrupa

Mākslas 
galeriju, 
izstāžu zāļu 
kafejnīcas

Oriģināls, ne dārgs interjers Ierobežots auksto ēdienu 
sortiments, daži karstie 
ēdieni

Mākslinieki, mākslas cienītāji, tūristi

Ēdnīcas -
atklāta tipa

Zāle tiek iekārtota atbilstoši 
sanitārajām prasībām 

Ierobežots pazīstamu 
ēdienu sortiments

Tuvāko iestāžu darbinieki, tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāji 

Ēdnīcas -
slēgta tipa 

Atbilstoši vecuma grupai, 
ēdienreizei

Pansionāta iemītnieki, skolēni u.c.

Bufetes Lete vai galds ēdienu un 
dzērienu novietošanai

Aukstās uzkodas, dzērieni Teātru, koncertzāļu apmeklētāji



Faktori, kas ietekmē ĒU cenas
Ēdiena 

pašizmaksa

CENA

Uzņēmuma 
tips

Ēdiena 
rentabilitāte

Papildus 
serviss

Pamatapmeklētāju
kategorija

Ražošanas 
izmaksas

Interjers un 
dizains

Plānotā 
peļņa

Atrašanās 
vieta

Cenu 
uztveres 

psiholoģiskie 
aspekti

Konkurentu 
cenas

Uzņēmuma 
koncepcija



Ēdienkaršu veidi

• Brīvas izvēles ēdienu karte (restorānos, kafejnīcās – pasūtījuma ēdienkarte - a la certe);

• Kompleksā ēdienkarte (ēdienu komplekss, brokastu ēdienkarte, pusdienu ēdienkarte);

• Dienas racionālā ēdienkarte (dienas maltītes ar uzturvērtības daudzumu);

• Bērnu ēdināšanas ēdienu karte (bērnu iestādēs-skolās, bērnudārzos…-pievēršot lielāku 
uzmanību uzturvielām un to daudzumam – olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti, 
minerālvielas, vitamīni);

• Diētiskās ēdienu kartes (ārstniecības iestādēs, veselības uzlabošanai), pieskaitāma arī 
veģetārā ēdienu karte;

• Banketu ēdienkarte (iepriekš izvēlēts, saskaņots pasūtītājam ar izpildītāju – vienojas par 
cenu, viesību laiku, cilvēku skaitu, apkalpošanas veidu);

• Speciālās ēdienkartes: (nacionālā, bērnu, specializētā-deserta, augļu; dāmu, svētku-
Ziemassvētku, Lieldienu u.c.,)

• U.c.

No piedāvāto ēdienu SORTIMENTA un mērķauditorijas, atšķiras 

ēdienkartes pamatnosaukums.



Pēc APJOMA ēdienkartes var būt…

• Pamata ēdienu karte (trīs 
ēdieni kā vienots veselums 
– vienkāršākais veids);

• Paplašinātā ēdienu karte 
(3-4 ēdieni īpašiem 
gadījumiem);

• Svētku ēdienu karte –
banketa (paredz 6 un 
vairāk ēdienus).



Veselīgs uzturs



Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm 
ēdienkartes veidošanā

1. Sadarbība ar kolēģiem;
2. Sadarbība ar pasūtītājiem;



Paldies par uzmanību!

JAUTĀJUMI?

Skolotāja:

Sanda Veismane

26428336

sanda.veismane@gmail.com


