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Jūras produktu uzturvērtība

• augsta uzturvērtība, satur 
pilnvērtīgās olbaltumvielas 10-15% 
• mazs tauku saturs (2-3%)
• B gr.vitamīni
• daudz proteīnu
• mikroelementi-J, Cu, Zn, Co, Mn, to daudzums ir 

40-70 x lielāks nekā dzīvnieku gaļā
• ar ogļhidrātiem bagātas ir tikai austeres ~4%  
• satur Omega-3 taukskābes
• enerģētiskā vērtība ir ~ 50-80 kcal 100g produkta
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Jūras produktus klasificē

Vēžveidīgie :

• garastainie (omāri-ir spīles, 

langusti-nav spīles, garneles)

• īsastainie (krabji, vēži)
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Jūras produktus klasificē
Moluski :

• divvāku gliemenes ( austeres, 
jūras gliemenes-mīdijas, jūras 
ķemmītes jeb sekstītes)
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Jūras produktus klasificē

Moluski :

• Galvkāji jeb tinteszivis (kalmāri, 

sēpijas, astoņkāji)
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Jūras produktus klasificē

Adatainie :

• trepangi, holotūrijas, jūras eži

Pedagogs I.Gaile 6



Jūras produktus klasificē

Jūras aļģes :

• sārtaļģes (ražo agaru, agaroīdu)

• brūnaļģes (jūras kāposti jeb laminārijas)
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Vēžveidīgie jūras produkti.

Krabji :
• dzīvo jūrās, saldūdens krātuvēs 
• uzturā lieto vairāk nekā 4000 krabju sugas
• krabji ir dažāda izmēra, 60cm plati un 9 kg smagi
• uzturā izmanto krabju kāju un vēderiņa gaļu
• krabjus var iegādāties dzīvus, vārītus, saldētus 
• gatavo konservus, vāra, tvaicē, sasaldē 
• izmanto auksto, I un II ēdienu gatavošanā
• Saldētus uzglabā +50C,  1-2 dienas
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Vēžveidīgie jūras produkti

Omāri un langusti : 

• vislielākie un iecienītākie jūras 
vēžveidīgie

• langustu garums sasniedz 60cm, 
svars~5 kg-nav spīļu

• omāru gaļa satur maz kcal., bet ir 
bagāta ar proteīnu un minerālvielām

• izmanto ceptiem ēdieniem , mērcēm, 
zupām
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Vēžveidīgie jūras produkti

Garneles –(franču val.-crevette):
Atkarībā no to iegūšanas vietas izšķir:
• tropiskās
• auksto jūru
• saldūdens garneles
Dabīgā krāsa garnelēm ir ļoti dažāda :
• zaļganbrūna
• gaišzili pelēka 
• brūngani rozā
• gaiši oranža, koši rozā vai pat sarkana
• pēc termiskās apstrādes visas garneles kļūst 

sārtas
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Vēžveidīgie jūras produkti

Garneles –(franču val.-crevette):
Iegādājoties garneles, jāpievērš uzmanība:
• to ārējam izskatam un aromātam 
• to bruņām jābūt spīdīgām
• ar svaigu izskatu, smaržai patīkamai
• to izmērs var būt dažāds: no 5 cm -35 cm garas 
• ir vairākas sugas 
• garnelēm ir cieta un mīksta čaula
• garša ir nedaudz saldena 
• var iegādāties saldētas, nelobītas
• izmanto salātiem, karstajām uzkodām un otrajiem ēdieniem
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Vēžveidīgie jūras produkti

Upes vēži :

• piegādā dzīvus

• svaigus vēžus vārot, to kakliņi 
paliecas zem vēderiņa, jo muskuļi 
saraujas

• izstiepušies kakliņi liecina

par to, ka vēži vārīti jau

nobeigušies
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Moluski (divvāku gliemenes)
Austeres – Eiropā ir 2 veidu:
• apaļās
• plakanās
Austeres realizē :
• dzīvā veidā 
• uzturā lieto galvenokārt svaigas 

(jēlas)
• to vāciņiem jābūt blīvi aizvērtiem
• austeres uzglabā 00C, 10 dienas
• austeru gaļu arī saldē, kaltē un 

konservē
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Moluski (divvāku gliemenes)

Mīdijas (gliemenes, angļu val.-mussel) :

• vispopulārākās Eiropā, it īpaši Francijā

• Spāņu gliemenes – melnā krāsā, 
Jaunzēlandes-zaļā

• parasti ēd sagatavotas

• svaigas jūras gliemenes ātri bojājas, 
tāpēc tās pārdod dzīvas 

• lai pārbaudītu, vai gliemenes ir dzīvas, 
viegli piesitiet pa gliemežvāku-ja vāki 
aizveras, gliemenes dzīvas
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Moluski (divvāku gliemenes)

• nevajag iegādāties smagas gliemenes, jo 
tajās var būt daudz smilšu

• vai arī vieglas, tajā molusks būs jau beigts

• uzglabā svaigas 15-170C līdz 5 dienām

• jāpatērē tajā pašā dienā, kad tās iegādātas

• izmanto karsto ēdienu un salātu 
gatavošanā
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Moluski (divvāku gliemenes)
Jūras ķemmītes jeb sekstītes :

• lielākie un vērtīgākie moluski 

• gaļa ietverta viļņotos vāciņos

• realizācijas laiks +180C  trīs 
stundas

• uzglabājot ilgāk , gaļa iegūst 
dzeltenīgu krāsu, zivju smaku

• izmanto salātiem, zupām, II 
ēdieniem
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Galvkāji

Kalmāri :
• dzīvo jūrās, okeānos 
• kalmārus var iegādāties dzīvus, jau iztīrītus, 

pilnībā sagatavotus
• tos kaltē, saldē, ražo konservus
• to garums 15-70 cm, svars 70-300 g
• daži sasniedz pat 12 m garumu
• izmanto auksto ēdienu, II. ēdienu gatavošanā 
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Galvkāji

Astoņkāji :

• pēc garšas līdzīgi kalmāriem, bet gaļīgāki

• to gaļa maigāka

• astoņkājus sagatavo saldētus, marinētus un 
kūpinātus
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Adataiņi

Trepangs :

• max garums-20 cm, svars 100-300 g 

• krāsa tumši sarkana

• pēc nozvejas, tos apstrādā un vāra, tālāk kaltē 
vai saldē

• trepangs ir ļoti barojošs un ārstniecisks

• izmanto otro ēdienu gatavošanā
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Adataiņi.

Jūras ezis :

• pašu ezi uzturā neizmanto, pārtikā lieto tikai 
pieņus un ikrus-tos sāla, iegūstot mazliet 
pārgatavotas vītinātas zivs garšu.
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Jūras aļģes

Jūras kāposti :

• vienīgais ūdens augs, ko izmanto 
uzturā

• jūras kāpostos ir daudz 
mikroelementu (Co, Ni, I u.c.) un 
vitamīnu (C, B gr, A, E)

• Gatavo konservus un saldē
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Jautājumi par tēmu?
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Paldies par uzmanību!
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