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Ēdienu gatavošanas tehnoloģija                                                    Vārds, uzvārds                                      

Pārbaudes darbu sagatavoja:V.Audere                                          Datums 

Ieskaite 

Mērces,to gatavošanas tehnoloģija. 

 

 

1. 

Līdz kādai temperatūrai drīkst 

uzkarsēt sviesta - olu mērces? 

1. 40 °...50 °C; 

2. 65 °...70 °C; 

3. 80 °...90 ° C; 

4. 91 °...100 °C. 

2. 

Kādas izejvielas nepieciešamas 

majonēzes mērces pagatavošanai?  

 

1. Augu eļļa, olas, citronu sula, sāls, cukurs, sinepes; 

2. Augu eļļa, olu baltums, etiķis, sāls, sinepes; 

3. Augu eļļa, olu dzeltenums, citronu sula, sāls, cukurs, 

sinepes; 

4. Augu eļļa, olu baltums, cukurs, etiķis 

3. 

 Kādu buljonu izmanto, gatavojot 

balto pamatmērci? 

1. Medījumu gaļas; 

2. Putnu gaļas; 

3. Kaltētu sēņu; 

4. Liellopu gaļas. 

4. 

No kādiem produktiem gatavo 

klasisko Bešamelas mērci? 

1.Sviesta, aromatizēta piena, miltiem; 

2. Sviesta, buljona, miltiem; 

3. Olu dzeltenumiem, sviesta, vīna; 

4. Vārītām olām, sviesta, miltiem, buljona. 

5. No kādiem produktiem sastāv poļu 

mērce? 

 

 

 

1. Jēlu olu dzeltenumiem, sviesta, ūdens; 

2. Vārītām olām, zaļumiem, sviesta, citrona sulas, sāls; 

3. Vārītām olām, zaļumiem, sviesta; 

4. Rīvmaizes, sviesta, citronu sulas. 

6. Kāpēc miltus izkarsē pirms 

pievienošanas miltu mērcēm ? 

 

 

1. Lai uzlabotu izskatu; 

2. Lai uzlabotu garšu un konsistenci; 

3. Lai mērce būtu staipīga; 

4. Lai saglabātu vitamīnus un konsistenci. 

7. Kāda ir karsto miltu mērču 

pasniegšanas temperatūra? 

 

 

1. 60 0 C ... 80 0C; 

2. 55 0 C ... 65 0 C; 

3. 66 0 C ... 85 0 C; 

4. 50 0 C ... 54 0 C. 

8. Nosauciet Holandes mērces sastāvā 

ietilpstošos produktus! 

 

 

 

1. Olu dzeltenums, ūdens, sāls, krustnagliņas, citrona 

sula; 

2. Ūdens, olu dzeltenums, sviests, citronu sula, sāls; 

3. Olu dzeltenums, ūdens, pipari sviests, citronu sula; 

4. Redukcijas šķidrums vai ūdens, olu dzeltenums, 

sviests, sāls, citronu sula vai etiķis. 

9. Ar kādiem produktiem iebiezina 

karstās mērces? 

 

 

 

1. Miltiem, rīvmaizi, sviestu. skābu krējumu; 

2. Miltiem, sviestu, saldu krējumu, kartupeļu miltiem; 

3. Sulu, sviestu, miltiem kartupeļu miltiem; 

4. Rīvmaizi, miltiem, krējumu, sviestu, saldu krējumu. 
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10. Kas ir salsa? 

 

 

 

1. Nekarsēta, svaiga augļu vai dārzeņu mērce; 

2. Karsēta garšaugu mērce; 

3. Saldā krējuma reducēta mērce; 

4. Sviesta - olu mērce. 

11. Kādai jābūt miltu un taukvielu 

attiecībai, tos apcepot, gatavojot 

miltu mērces? 

 

1. 1 : 0,5; 

2. 1 :1; 

3. 1 :1,25; 

4. 1 : 1,5. 

12. Kāpēc apcepti milti miltu mērcēm 

pirms savienošanas ar buljonu 

jāatdzesē līdz temperatūrai 70 °- 80 

°C? 

1. Uzlabojas mērces garša un krāsa; 

2. Savienojot ar buljonu neveidojas miltu kunkuļi; 

3. Savienojot ar buljonu iegūst vēlamo konsistenci; 

4. Savienojot ar buljonu var saglabāt mērces krāsu. 

13. Kurš no minētajiem produktiem 

piešķir samtainu struktūru Veloute 

mērcei? 

1. Gaišais buljons; 

2. Apcepti milti; 

3. Saldais krējums; 

4. Sviests. 

14. Kādas ir klasiskās vaniļas mērces 

sastāvdaļas? 

 

 

 

1. Olas, baltvīns,skābais krējums, cukurs; 

2. Olas dzeltenums, vaniļa, piens (saldais krējums), 

cukurs; 

3. Olas baltums, vaniļa, piens, cukurs; 

4. Olas, skābais krējums, cukurs, vaniļa. 

15. Nosauciet produktus, kuri obligāti 

ietilpst salātu etiķa – eļļas 

maisījumā? 

 

 

 

1. Sāls, pipari, sinepes, augu eļļa, etiķis; 

2. Sāls, sinepes, ķploki, etiķis, augu eļļa; 

3. Olu dzeltenums, etiķis, augu eļļa, cukurs, graudu 

pipari; 

4. Etiķis, augu eļļa, pipari, cukurs, sāls. 

 

16. 
Kad mērcēm pievieno garšvielas? 

1.5 min.pirms vārīšanas beigām; 

2.30 min. pirms vārīšanas beigām; 

3.40-60 min. pirms vārīšanas beigām; 

4.Garšvielas pievieno pasniedzot. 

 17. Kas ir Pesto? 1.Krējuma mērce ar zaļumiem; 

2.Maiga siera mērce franču gaumē; 

3.Zaļā siera mērce itāļu gaumē; 

4.Rīvmaizes, sviesta,citronu sulas. 

18. Kurš no nosacījumiem jāievēro, lai 

gatavojot mērci neveidotos kunkuļi? 

1.Uz uzkarsētiem, apbrūninātiem miltiem, pakāpeniski 

maisot, lej siltu šķidrumu; 

2. .Uz atdzesētiem, apbrūninātiem miltiem, 

pakāpeniski maisot, lej aukstu šķidrumu; 

3. .Uz karstiem, apbrūninātiem miltiem, lej aukstu 

šķidrumu; 

4.Karstā ūdenī ber miltus un izmaisa. 

19. Kas ir Relišs? 1. Karsēta augļu vai dārzeņu mērce; 

2. Karsēta garšaugu mērce; 

3. Saldā krējuma reducēta mērce; 

4. Nekarsēta augļu vai dārzeņu mērce. 
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20. Kad pievieno svaigu augļu – ogu 

sulu, gatavojot augļu – ogu mērci ar 

cieti... 

 

1. Pirms cietes pievienošanas vārīšanas sākumā; 

2. Vārīšanas sākumā kopā ar ūdeni; 

3. Pēc vārīšana atdzesētai mērcei; 

4. Pēc cietes pievienošanas vārīšanas beigās. 

21. Kuru no nosauktajām mērcēm 

izmanto lazanjas pagatavošanai? 

1.Boloņas mērce; 

2. Bešamela mērce; 

3. Holandes mērce; 

4. Turku mērce. 

22. Uzrakstiet kādā secībā (cipars) 

pagatavojot brūno pamatmērci izlieto 

dotos produktus(burts)? 

A- Apcep miltus 160°C 

B- Vāra brūno buljonu 

C- Apcep kaulus un garšsaknes 

D- Izkāš buljonu 

E- Apcep garšsaknes un tomātu 

biezeni 

F- Mērcei pievieno garšvielas 

G- Apceptus  miltus atšķaida ar 

buljonu, uzvāra,pievieno 

garšsaknes 

H- Mērci vāra 1,5h 

I- Izkāš 

J- Iebiezina ar sviesta 

gabaliņiem 

 

 

 

 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9 

10- 

23. 1,8 kg krējuma-sīpolu mērces 

pagatavošanai nepieciešams 234 g 

kviešu miltu. Cik g kviešu miltu 

nepieciešams 3,2 kg mērces 

pagatavošanai?(Aprēķina gaita)! 

 

24. Sēņu-sīpolu mērces pagatavošanai 

nepieciešami 825 g sīpolu, pēc sīpolu 

p/a neto masa ir 693 g. Aprēķināt 

atkritumu zuduma % p/a?( (Aprēķina 

gaita)! 

 

 

Vērtēšana: 

Jautājumos no 1-21 katra pareizā atbilde-1 punkts 

Jautājumos no 22-23  katra pareizā atbilde maksimums 3 punkti. 

Vērtēšanas tabula: 

Punkti 0-1 2-4 5-10 11-15 16-21 22-23 24 25-26 27-28 29 30 

Balles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

Vēlu veiksmi! 
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Pareizās atbildes. 

 

 

1. 

Līdz kādai temperatūrai drīkst 

uzkarsēt sviesta - olu mērces? 

1. 40 °...50 °C; 

2. 65 °...70 °C; 

3. 80 °...90 ° C; 

4. 91 °...100 °C. 

2. 

Kādas izejvielas nepieciešamas 

majonēzes mērces pagatavošanai?  

 

1. Augu eļļa, olas, citronu sula, sāls, cukurs, sinepes; 

2. Augu eļļa, olu baltums, etiķis, sāls, sinepes; 

3. Augu eļļa, olu dzeltenums, citronu sula, sāls, 

cukurs, sinepes; 

4. Augu eļļa, olu baltums, cukurs, etiķis 

3. 

 Kādu buljonu izmanto, gatavojot 

balto pamatmērci? 

1. Medījumu gaļas; 

2. Putnu gaļas; 

3. Kaltētu sēņu; 

4. Liellopu gaļas. 

4. 

No kādiem produktiem gatavo 

klasisko Bešamelas mērci? 

1.Sviesta, aromatizēta piena, miltiem 

2. Sviesta, buljona, miltiem 

3. Olu dzeltenumiem, sviesta, vīna 

4. Vārītām olām, sviesta, miltiem, buljona. 

5. No kādiem produktiem sastāv poļu 

mērce? 

 

 

 

1. Jēlu olu dzeltenumiem, sviesta, ūdens; 

2. Vārītām olām, zaļumiem, sviesta, citrona sulas, 

sāls; 

3. Vārītām olām, zaļumiem, sviesta; 

4. Rīvmaizes, sviesta, citronu sulas. 

6. Kāpēc miltus izkarsē pirms 

pievienošanas miltu mērcēm ? 

 

 

1. Lai uzlabotu izskatu; 

2. Lai uzlabotu garšu un konsistenci; 

3. Lai mērce būtu staipīga; 

4. Lai saglabātu vitamīnus un konsistenci. 

7. Kāda ir karsto miltu mērču 

pasniegšanas temperatūra? 

 

 

1. 60 ° C ... 80 °C; 

2. 55 ° C ... 65 ° C; 

3. 66 ° C ... 85 ° C; 

4. 50 ° C ... 54 ° C. 

8. Nosauciet Holandes mērces sastāvā 

ietilpstošos produktus! 

 

 

 

1. Olu dzeltenums, ūdens, sāls, krustnagliņas, citrona 

sula; 

2. Ūdens, olu dzeltenums, sviests, citronu sula, sāls; 

3. Olu dzeltenums, ūdens, pipari sviests, citronu sula; 

4. Redukcijas šķidrums vai ūdens, olu dzeltenums, 

sviests, sāls, citronu sula vai etiķis. 

9. Ar kādiem produktiem iebiezina 

karstās mērces? 

 

 

 

1. Miltiem, rīvmaizi, sviestu. skābu krējumu; 

2. Miltiem, sviestu, saldu krējumu, kartupeļu 

miltiem; 

3. Sulu, sviestu, miltiem kartupeļu miltiem; 

4. Rīvmaizi, miltiem, krējumu, sviestu, saldu 

krējumu. 

10. Kas ir salsa? 

 

1. Nekarsēta, svaiga augļu vai dārzeņu mērce 

2. Karsēta garšaugu mērce  
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3. Saldā krējuma reducēta mērce 

4. Sviesta - olu mērce 

11. Kādai jābūt miltu un taukvielu 

attiecībai, tos apcepot, gatavojot 

miltu mērces? 

 

1. 1 : 0,5; 

2. 1 :1; 

3. 1 :1,25; 

4. 1 : 1,5. 

12. Kāpēc apcepti milti miltu mērcēm 

pirms savienošanas ar buljonu 

jāatdzesē līdz temperatūrai 70 °- 80 

°C? 

1. Uzlabojas mērces garša un krāsa; 

2. Savienojot ar buljonu neveidojas miltu kunkuļi; 

3. Savienojot ar buljonu iegūst vēlamo konsistenci; 

4. Savienojot ar buljonu var saglabāt mērces krāsu. 

13. Kurš no minētajiem produktiem 

piešķir samtainu struktūru Veloute 

mērcei? 

1. Gaišais buljons 

2. Apcepti milti 

3. Saldais krējums 

4. Sviests 

14. Kādas ir klasiskās vaniļas mērces 

sastāvdaļas? 

 

 

 

1. Olas, baltvīns,skābais krējums, cukurs 

2. Olas dzeltenums, vaniļa, piens (saldais krējums), 

cukurs 

3. Olas baltums, vaniļa, piens, cukurs 

4. Olas, skābais krējums, cukurs, vaniļa 

15. Nosauciet produktus, kuri obligāti 

ietilpst salātu etiķa – eļļas 

maisījumā? 

 

 

1. Sāls, pipari, sinepes, augu eļļa, etiķis; 

2. Sāls, sinepes, ķploki, etiķis, augu eļļa; 

3. Olu dzeltenums, etiķis, augu eļļa, cukurs, graudu 

pipari; 

4. Etiķis, augu eļļa, pipari, cukurs, sāls. 

 

16. 
Kad mērcēm pievieno garšvielas? 

1.5 min.pirms vārīšanas beigām; 

2.30 min. pirms vārīšanas beigām; 

3.40-60 min. pirms vārīšanas beigām; 

4.Garšvielas pievieno pasniedzot. 

 17. Kas ir Pesto? 1.Krējuma mērce ar zaļumiem; 

2.Maiga siera mērce franču gaumē; 

3.Zaļā siera mērce itāļu gaumē; 

4.Rīvmaizes, sviesta,citronu sulas. 

18. Kurš no nosacījumiem jāievēro, lai 

gatavojot mērci neveidotos kunkuļi? 

1.Uz uzkarsētiem, apbrūninātiem miltiem, 

pakāpeniski maisot, lej siltu šķidrumu; 

2. .Uz atdzesētiem, apbrūninātiem miltiem, 

pakāpeniski maisot, lej aukstu šķidrumu; 

3. .Uz karstiem, apbrūninātiem miltiem, lej aukstu 

šķidrumu; 

4.Karstā ūdenī ber miltus un izmaisa. 

19. Kas ir Relišs? 1. Karsēta augļu vai dārzeņu mērce; 

2. Karsēta garšaugu mērce; 

3. Saldā krējuma reducēta mērce; 

4. Nekarsēta augļu vai dārzeņu mērce. 

20. Kad pievieno svaigu augļu – ogu 

sulu, gatavojot augļu – ogu mērci ar 

cieti... 

1. Pirms cietes pievienošanas vārīšanas sākumā; 

2. Vārīšanas sākumā kopā ar ūdeni; 

3. Pēc vārīšana atdzesētai mērcei; 
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 4. Pēc cietes pievienošanas vārīšanas beigās. 

21. Kuru no nosauktajām mērcēm 

izmanto lazanjas pagatavošanai? 

1.Boloņas mērce; 

2. Bešamela mērce; 

3. Holandes mērce; 

4. Turku mērce. 

22. Uzrakstiet kādā secībā (cipars) 

pagatavojot brūno pamatmērci izlieto 

dotos produktus(burts)? 

K- Apcep miltus 160°C 

L- Vāra brūno buljonu 

M- Apcep kaulus un garšsaknes 

N- Izkāš buljonu 

O- Apcep garšsaknes un tomātu 

biezeni 

P- Mērcei pievieno garšvielas 

Q- Apceptus  miltus atšķaida ar 

buljonu, uzvāra,pievieno 

garšsaknes 

R- Mērci vāra 1,5h 

S- Izkāš 

T- Iebiezina ar sviesta 

gabaliņiem 

 

 

 

 

 

1-C 

2-B 

3-D 

4-A 

5-E 

6-G 

7-H 

8-F 

9-I 

10-J 

23. 1,8 kg krējuma-sīpolu mērces 

pagatavošanai nepieciešams 234 g 

kviešu miltu. Cik g kviešu miltu 

nepieciešams 3,2 kg mērces 

pagatavošanai?(Aprēķina gaita)! 

1,8 kg-234g 

3,2-x 

234x3,2=416 g 

1,8 

24. Sēņu-sīpolu mērces pagatavošanai 

nepieciešami 825 g sīpolu, pēc sīpolu 

p/a neto masa ir 693 g. Aprēķināt 

atkritumu zuduma % p/a?( (Aprēķina 

gaita)! 

825-693 

825 X100=16% 

 


