
GARŠĪGIE
LIKUMI

Trīs mācību stundas par aktuāliem jautājumiem
pārtikas drošuma jomā Eiropas Savienībā:

I E PA Z Ī S T O T I E S  A R  M Ā C Ī B U  M AT E R I Ā L U : 

NOSKAIDRO,
kas ir ģenētiski modificēta 

pārtika un vai tā ir sastopama 
Latvijā? 

GŪSTI PRIEKŠSTATU
kā Eiropas Parlamenta lēmumi 
uzlabo alerģisku cilvēku dzīves 

kvalitāti? 

UZZINI,
kas ir jaunā pārtika un vai tā 

var uzlabot Latvijas iedzīvotāju 
veselību? 

IZPROTI
par lēmējinstitūciju, valsts, pašvaldību un ēdināšanas nozares speciālistu lomu rūpēs par drošu 

pārtiku Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem. 

ALERGĒNI PĀRTIKĀ

ĢENĒTISKI MODIFICĒTIE ORGANISMI

JAUNĀ PĀRTIKA



 Nodarbība: 

JAUNĀ PĀRTIKA
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Nodarbība: JAUNĀ PĀRTIKA

Sagaidāmie 
mācīšanās 
rezultāti:

Nepieciešamie 
materiāli: 

•	 Zina,	kas	ir	jaunā	pārtika.

•	 Izprot,	kāpēc	nepieciešama	jaunās	pārtikas	pārbaude	un	reģistrēšana.

•	 Prot	izmantot	jauno	pārtiku.	

izdrukāti	 izdales	 materiāli	 (1.	 pielikums),	 izdrukātas	 darba	 lapas	 (2.	
pielikums),	datori	ar	piekļuvi	internetam	(piemēram,	datorklasē),	vēlams	
arī	grāmatas	ar	augu	fotogrāfijām,	nosaukumiem	un	aprakstiem.

I daļa (20 – 25 min.)

1.	 Skolotājs	 pastāsta,	 kaEiropas	 Parlaments	 pieņem	 virkni	 lēmumu,	 kas	 ietekmē	 Eiropas	 Savienības	
iedzīvotāju	dzīvi1,	tostarp	lēmumus	ar	mērķi	veicināt	sabiedrības	veselību	un	pārtikas	drošumu,	t.sk.,	par	
jauno	pārtiku2.	Pieņemtie	likumi	(pieņem	abi	ES	likumdevēji	-	Eiropas	Parlaments	un	ES	Padome)	ir	saistoši	
visām	ES	dalībvalstīm.	Eiropas	Parlamentā	ir	751	deputāts,	no	tiem	Latvijas	intereses	pārstāv	8	deputāti,	
kurus	 ievēlējuši	 Latvijas	pilsoņi.	 Eiropas	Parlaments	 ir	vienīgā	 tieši	 ievēlētā	 institūcija	 ES.	Galvenās	 EP	
funkcijas	ir	likumdošana,	parlamentārā	kontrole,	starptautiskas	vienošanās	un	budžets.

	 Saskaņā	ar	ES	likumdošanupar	jauno	pārtiku	uzskatāmi	tādi	produkti,	kuri	līdz	1997.	gada	15.	maijam	ES	
valstīs	netika	izmantoti	lielos	apmēros.	Definīcijā	teikts,	ka	ar	terminu	“jaunā	pārtika”	saprotama	arī	tāda	
pārtika	un	pārtikas	sastāvdaļas,	kas	sastāv	vai	iegūtas	no	mikroorganismiem,	insektiem,	sēnēm,	aļģēm,	kā	
arī	pārtika	ar	jaunu	vai	apzināti	mainītu	pirmatnējo	molekulu	struktūru.	Par	jauno	pārtiku	netiek	uzskatīti	
ģenētiski	modificēti	organismi,	jo	uz	tiem	attiecas	īpaša	likumdošana..

Pašreiz	 ir	 pieņemta	Eiropas	Parlamenta	un	 Eiropas	Savienības	Padomes	 regula	 (ES)	 2015/2283	
par	 jauniem	 pārtikas	 produktiem3.	 Jaunās	 regulas	 mērķis	 ir	 atļauju	 izsniegšanas	 procedūru	
jaunai	pārtikai	padarīt	vienkāršāku,	ātrāku	un	efektīvāku,	 lai	 inovatīvu	pārtiku,	kuras	lietošana	
ir	 nekaitīga,	 varētu	 ātrāk	 laist	 tirgū.	 Jaunā	 regula	 arī	 nosaka,	 ka	 inženierijas	 ceļā	 iegūtiem	
nanomateriāliem,	 kas	 definēti	 jaunajā	 tiesiskajā	 regulējumā,	 pirms	 to	 izmantošanas	 pārtikas	
produktos	 ir	 nepieciešama	 jaunās	 pārtikas	 atļauja.	 To	 nekaitīgumu	 izvērtēs	 Eiropas	 Pārtikas	
nekaitīguma	iestāde.	Ar	nanotehnoloģiju	radītie	produkti,	piemēram	–	mērce,	kuras	konsistence	
uzlabota	tā,	lai	ar	to	pildīto	burciņu	būtu	iespējams	iztukšot	līdz	pēdējam	pilienam	vai	vaskveidīga	
kārtiņa,	 ko	 uzklāj	 āboliem,	 lai	 tie	 būtu	 ilgāk	 uzglabājami	 –	 netiek	 uzskatīti	 par	 kaitīgiem	 cilvēka	
veselībai	un	videi.		Tomēr	pastāv	zināmas	šaubas,	jo	trūkst	toksikoloģisko	un	ekotoksikoloģisko	datu	
par	 šo	vielu	 iedarbību:	 ar	nanotehnoloģiju	palīdzību	 izmainītu	vielu	 iedarbība	var	būt	 citāda	nekā	
to	pašu	vielu	makroskopiskajai	versijai,	tāpēc	tās	ir	jānovērtē	kā	jaunas	vielas4.	Kamēr	nav	skaidras	
atbildes	 par	 šo	 vielu	 nekaitīgumu,	 katras	 konkrētās	 vielas	 izmantojums	 atļauts	 tikai	 pēc	 Eiropas	
Pārtikas	nekaitīguma	iestādes	apstiprinājuma.	Būtiski	–	ja	produkta	sastāvā	ir	inženierijas	ceļā	iegūti	
nanomateriāli,	tad	tos	ir	jānorāda	marķējumā5	(minimālais	daudzums	nav	noteikts	–	ja	produkts	satur	
5%,	tad	arī	tas	ir	jānorāda	kā	nano).	

Nodarbības norise:

1	Sk.	3.pielikumā	Infografiku	par	lēmumu	pieņemšanu	Eiropas	Savienībā.
2	http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=26ab9092-e53e-475e-aaaa-a517009f109b
3	REGULA	(ES)	2015/2283	(2015.	gada	25.	novembris),	ar	ko	groza	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	Regulu	(ES)	Nr.	1169/2011	un	atceļ	Eiropas	Parlamenta	un	Padomes	
Regulu	(EK)	Nr.	258/97	un	Komisijas	Regulu	(EK)	Nr.	1852/2001,	kura	stāsies	spēkā	2018.	gada	1.					
4	Vairāk	lasiet:	http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/vides-drosiba/vides-riska-faktori/nanozinatne-un-nanotehnologijas			
5	Regula	Nr.1169/2011
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II daļa (15 – 20 min.)

4.	Audzēkņi	iepazīstas	ar	mājas	darbu	(2.	pielikums)	un	vienojas	par	tā	veikšanu:	kādas	un	cik	uzkodas	
gatavos,	kādus	dzērienus	gatavos,	vai	veidos	savu	oriģinālu	recepti	vai	arī	papildinās	esošu	recepti	ar	
jaunās	pārtikas	produktu,	varbūt	aizstās	esošu	produktu	ar	jaunās	pārtikas	produktu.

2.	Audzēkņi	iepazīstas	ar	informatīvo	materiālu	(1.	pielikums),	izmantojot	INSERT6	piezīmju	sistēmu	vai	
fiksē	savas	piezīmes	rokrakstā.

3.	Skolotāja	 vadībā	 jaunieši	 pārrunā,	 ko	 jaunu	 uzzināja.	 Kāds	 ieguvums	 var	 būt	 no	 jaunās	 pārtikas	
izmantošanas?	Vai	skolēni	kādreiz	ir	lietojuši	uzturā	kādu	jaunās	pārtikas	produktu?

6	Interaktīva	piezīmju	sistēma	efektīvai	lasīšanai	un	domāšanai.	Skolēni	iepazīstas	ar	zīmju	sistēmu,	ko	atzīmē	lasāmā	teksta	malās.	Ķeksīti	«v»	lieto	tad,	ja	lasītais	
apstiprina	to,	kas	jau	zināms	vai	šķitis	zināms,	ar	plusiņu	«+»	atzīmē	jaunu,	klāt	nākušu	informāciju,	mīnus	zīme	«–»	tiek	lietota	tad,	ja	lasītā	informācija	vai	izteiktās	
domas	ir	pretrunā	ar	to,	ko	zinājām.	Ja	lasot	rodas	jautājumi	vai	kaut	kas	nav	īsti	skaidrs,	lappuses	malā	tiek	likta	jautājuma	zīme	«?».
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1. pielikums

Jaunā pārtika

Vai	esat	kādreiz	biezinājuši	ēdienu	ar	čia	sēklām	vai	nogaršojuši	noni	sulu?	Šie	pārtikas	produkti	tiek	
dēvēti	par	 jauno	pārtiku,	 jo	 tie	 tiek	 ražoti	no	augiem,	kas	kā	pārtikas	produkti	Eiropā	 tiek	 izmantoti	
salīdzinoši	nesen.

Lai	nodrošinātu,	ka	šie	jaunie	pārtikas	produkti	neapdraud	patērētāju	veselību,	to	laišanai	tirgū	jāsaņem	
īpaša	atļauja.	Jaunajā	regulējumā	paredzēts	racionalizēt	atļauju	izsniegšanas	procesu,	lai	novērstu	šķēršļus	
inovācijām	un	mazo	un	vidējo	uzņēmumu	dalībai,	tajā	pašā	laikā	saglabājot	patērētāju	drošību.

©	EIROPAS	PARLAMENTA	INFORMĀCIJAS	BIROJS	LATVIJĀ

©	EIROPAS	PARLAMENTA	INFORMĀCIJAS	BIROJS	LATVIJĀ
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Par jauno pārtiku uzskatāmi	tādi	produkti,	kuri	līdz	1997.	gada	15.	maijam,	kad	tika	pieņemta	Jaunās	
pārtikas	regula,	Eiropas	Savienībā	(turpmāk	ES)	netika	izmantoti	nozīmīgā	apjomā.	Definīcijā	teikts,	ka	
ar	terminu	„jaunā	pārtika”	saprotama	arī	tāda	pārtika	un	pārtikas	sastāvdaļas,	kas	sastāv	vai	iegūtas	no	
mikroorganismiem,	sēnēm,	aļģēm,	kā	arī	pārtika,	kas	iegūta	ar	jaunām	tehnoloģijām,	pilnībā	izmainot	
pārtikas	sastāvu	un	uzturvērtību.	Tāpat	par	 jauno	pārtiku	uzskatāma	arī	pārtika	ar	 jaunu	vai	apzināti	
mainītu	pirmatnējo	molekulāro	struktūru.	Sākotnēji	par	jauno	pārtiku	dēvēja	arī	organismus,	kas	satur	
ģenētiski	modificēto	 produkciju	 (ĢMO),	 bet	 kopš	 2003.	 gada	ĢM	pārtika	 nodalīta	 un	 uz	 to	 patlaban	
attiecas	citi	ES	normatīvie	dokumenti.

Daļu	pārtikas,	ko	ES	teritorijā	uzskata	par	jauno	pārtiku,	citās	pasaules	valstīs	jau	lieto	paaudzēm	ilgi	
un	 uzskata	 par	 tradicionālu.	Tā	var	 būt	 iegūta	 gan	no	 augļiem	un	dārzeņiem,	 gan	dzīvniekiem.	Bet	
tāpat	 kā	 pārējā,	 arī	 jaunā	 pārtika	 atbilstoši	 ES	 likumdošanai	 prasa	 pastiprinātu	 uzmanību,	 izpēti	 un	
riska	novērtējumu,	 lai	neapdraudētu	cilvēka	veselību.	Piemēram,	noni	sula	 (kas	 iegūta	no	morindas	
Morinda citrifolia	augļiem)	ir	tradicionāla	pārtika	Polinēzijā,	Taiti	un	vēl	citās	dienvidu	zemēs.	Tāpat	arī	
tradicionālie	ārstnieciskie	augi	no	Ķīnas,	Tibetas	-	dažādas	tējas,	uzlējumi,	ekstrakti.	Par	jauno	pārtiku	
ES	uzskata	arī	 tādas	 sastāvdaļas,	 kas	 iegūtas	 sintēzes	vai	ekstrakcijas	 ceļā,	piemēram,	 fitosterīni	un	
fitostanoli,	 kas	 ir	augu	 izcelsmes	vielas	un	kavē	holesterīna	uzsūkšanos	asinīs	 –	 tos	mēdz	pievienot	
margarīnam,	eļļai,	maizei,	piena	dzērieniem,	 jogurtam	un	siera	 izstrādājumiem,	dzīvnieku	 izcelsmes	
taukus	aizstājot	ar	augu	valsts	 taukiem.	Lai	atvieglotu	 tirdzniecību	ar	 tradicionālo	pārtiku	no	 trešām	
valstīm,	ko	uzskata	par	jauno	pārtiku	Eiropas	Savienībā,	ar	 jauno	regulu	arī	tiek	ieviesta	atbilstošāka	
novērtējuma	procedūra	 attiecībā	 uz	 pārtiku,	 kas	 ir	 jauna	 Eiropas	 Savienībā.	 Ja	 attiecībā	 uz	 konkrēto	
tradicionālo	pārtiku	var	vēsturiski	pierādīt,	ka	tā	ir	nekaitīga,	un	ES	dalībvalstīm	vai	EPNI	nav	radušās	
bažas	 par	 tās	 nekaitīgumu,	minēto	 tradicionālo	 pārtiku	drīkstēs	 laist	 tirgū,	 pamatojoties	 uz	 pārtikas	
apritē	iesaistītā	uzņēmēja	sniegto	paziņojumu.

Jaunās	pārtikas	tirgū	populārākie	produkti	ir	noni	sula,	čia	sēklas,	krila	eļļa.

ES	atzīti	dažādu	ražotāju	jaunās	pārtikas	produkti	ir	arī:

•	 Pienu	saturoši	produkti	ar	pievienotu	fitosterīnu;

•	 Dzeltenie	ziežamie	tauki,	fermentēti	piena	produkti,	soju	saturoši	dzērieni,	siera	produkti,	
jogurtu	saturoši	dzērieni,	pienu	saturoši	dzērieni	ar	augļiem	un	ar	pievienotiem	fitosterīniem;

•	 Rudzu	maize	ar	pievienotiem	fitosterīniem/fitostanoliem;

•	 Sieru	saturoši	produkti	ar	pievienotu	fitosterīnu;

•	 Jogurta	produkti	ar	pievienotiem	fitosterīna	esteriem;

•	 Soju	saturoši	dzērieni,	ar	pievienotiem	fitosterīniem;

•	 Žāvētu	baobaba	(Adansonia digitata)	augļa	mīkstums;

•	 No	sēnēm	Aspergillus niger	iegūts	glikozamīna	hidrohlorīds;

•	 Rafinēta	Echium	eļļa	(Echium plantagineum);

•	 Antarktīdas	krila	(Euphasia superba)	lipīdu	ekstrakts;

•	 Uztura	bagātinātāji,	kas	satur	no	aļģes	Haematoccus Pluvialis	iegūto	astaksantīnu7	
(Cyanotech);

•	 Morinda	citrifolia	(Noni)	augļu	biezenis;

•	 Tomātu	likopēna	oleosveķi;

7	Astaksantīns	ir	dabisks	antioksidants,	kas	sastopams	augu,	aļģu,	sēņu	un	baktēriju	hromoplastu	šūnās.

1. pielikums
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•	 Eļļa	no Argania spinosa8;

•	 Kartupeļu	proteīni;

•	 Eļļa	ar	palielinātu	dokozaheksaēnskābes	saturu	(DHA),	kas	iegūta	no	mikroaļģēm	
Schizochytrinum sp.;

•	 Rīsu	dzēriens	ar	pievienotiem	fitosterīniem	(Vitae	Caps);

•	 Sardīnes	olbaltumvielas;

•	 Fermentēts	melno	pupiņu	ekstrakts;

•	 Dzelzs	amonija	fosfāts	kā	dzelzs	avots;

•	 Ložņu	cekuliņa	(Ajuga reptans)	ekstrakts;

•	 Astaksantīns9;

•	 Augu	steroli	-	bioloģiski	aktīvas	vielas,	kam	piedēvē	spēju	pazemināt	holesterīnu.

Jaunā pārtika var būt funkcionālā pārtika un uztura bagātinātāji.

Pētījumi,	 kas	 pēdējos	 desmit	 gados	 notikuši	 uzturzinātņu	 jomā,	 pamato	 pozitīvu	 sakarību	 starp	
noteiktām	 bioloģiski	 aktīvām	 pārtikas	 produktu	 sastāvdaļām	 un	 slimībām,	 kuras	 ir	 saistītas	 ar	
uzturu.	Piemēram,	ir	atklāta	sakarība	starp	resnās	zarnas	vēzi	un	šķiedrvielu	un	augu	eļļās	atrodamo	
polinepiesātināto	taukskābju	daudzumu,	kalciju	un	osteoporozi,	probiotiķiem	un	prebiotiķiem	un	zarnu	
trakta	slimībām.	Pamatojoties	uz	šiem	pētījumiem,	radies	jauns	termins	„optimālais	uzturs”,	kurā	
būtiska	nozīme	ir	funkcionālajai	pārtikai	ar	ko	tiek	definēti		pārtikas	produkti,	kas	satur	noteiktas	veselību	
veicinošas	bioloģiski	aktīvas	sastāvdaļas,	kuras	pozitīvi	ietekmē	noteiktu	organisma	funkciju	darbību	un	
samazina	saslimstības	risku.	

Pārtikas	 produktu	 funkcionalitāti	 var	 nodrošināt	 tajos	 jau	 esošie	 funkcionālie	 savienojumi,	 vai	 arī	
funkcionalitāti	 var	 paaugstināt,	 pārtikas	 produktiem	 pievienojot	 vai	 atņemot	 noteiktas	 sastāvdaļas,	
tādējādi	funkcionālā	pārtika	ir:	

1)	pārtikas	produkti,	kuri	ir	funkcionāli	„no	dabas”	(medus,	pienskābes	baktēriju	dabiski	
saturošie	piena	produkti	un	noni	sula),

2)	izmainīti	pārtikas	produkti,	kur	produktam	tiek	pievienotas	potenciāli	labvēlīgās	vielas	
vai	palielināts	to	daudzums	(piemēram,	omega	3	taukskābes10	olām,	kalcijs	sulām)	vai	
produktam	tiek	atdalītas	organismam	nevēlamās	sastāvdaļas	(piemēram,	laktoze	no	piena,	
holesterīns	no	olas	dzeltenuma).	

Galvenās	pārtikas	produktu	funkcionālās	sastāvdaļas	ir:

•	 dažādi	augu	ekstrakti,	piemēram	–	zaļās	tējas	ekstrakts	-	kas	darbojas	kā	antioksidanti,	
samazina	risku	saslimt	ar	vēzi,	samazina	asinsspiedienu,	neitralizē	brīvo	radikāļu	darbību	
šūnās,

•	 bioaktīvie	peptīdi,	ko	iegūst	no	dzīvnieku	un	augu	izcelsmes	olbaltumvielām	–	tie	pastiprina	
imūnsistēmu,	uzlabo	minerālvielu	asimilējamību,	pazemina	asinsspiedienu,

1. pielikums

8	Kārkliņa,	D.,	Muižnieks,	I.,	Rostoks,	N.	(2014).		Jaunā	pārtika	un	ģenētiski	modificētie	organismi.	Rīga:	LU	Akadēmiskais	apgāds
9	Antioksidants,	ko	iegūst	no	aļģēm.	
10	Omega	3	taukskābes	ir	neaizvietojamās	taukskābes,	ko	cilvēka	organisms	pats	nevar	saražot,	tāpēc	tās	ir	jāuzņem	ar	pārtiku.	Tām	ir	labvēlīga	ietekme	uz	sirds-
asinsvadu	sistēmu,	nervu	sistēmu,	redzi,	imūno	sistēmu,	u.c.	Omega	3	taukskābes	piedalās	ādas	šūnu	membrānu	veidošanā	un	palīdz	šūnām	būt	veselām,	kā	
arī	saglabāt	tajās	nepieciešamo	mitrumu.	Tās	stimulē	arī	kolagēna	un	elastīna	šķiedru	ražošanu	un	liek	ādai	izskatīties	jaunākai	un	svaigākai.	Kopā	ar	A,	D	un	E	
vitamīnu	Omega	3	taukskābes	pasargā	pusaudžu	ādu	no	aknes,	pūtītēm	un	komedoniem.	
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Uztura bagātinātāji11 ir	 pārtikas	 produkti	 ikdienas	 uztura	 papildināšanai.	 Tie	 ir	 koncentrētas	
uzturvielas	–	piemēram,	vitamīni,	minerālvielas,	un	citas	vielas,	kurām	ir	uzturvērtība	vai	fizioloģiska	
ietekme,	 atsevišķi	 vai	 kombinācijās,	 un	 tos	 izplata	 un	 realizē	 devās	 —	 kapsulās,	 pastilās,	 tabletēs,	
dražejās	un	citos	veidos,	pulvera	maisiņos,	ampulās	un	citā	iesaiņojumā,	kas	paredzēts	lietošanai	mazos	
un	nomērītos	daudzumos.	

Uztura	 bagātinātāji	 paredzēti	 uztura	 papildināšanai	 laikā,	 kad	 organismam	 nav	 iespējams	 uzņemt	
nepieciešamās	uzturvielas	ar	pārtiku,	ko	 ietekmē,	piemēram,	sezonalitāte,	dzīvesveids,	stress,	kā	arī	
periodos,	 kad	 kāda	orgānu	 sistēma	 izjūt	 lielāku	 slodzi.	 Piemēram,	 cilvēkiem,	 kas	 strādā	pie	 datora,	
periodiski	mēdz	lietot	acu	vitamīnus,	savukārt	sportisti	vai	fiziska	darba	darītāji	–	uztura	bagātinātājus	
kaulu	un	locītavu	veselībai.	Tāpat	dažādi	uztura	bagātinātāji	veicina	koncentrēšanās	spējas	un	atmiņas	
uzlabošanos,	 kas	 ieteicams	 augstas	 slodzes	 un	 stresa	 situācijās,	 kā	 arī	 citos	 apstākļos,	 kad	 orgānu	
sistēmām	nepieciešams	atbalsts.	Tāpat	arī	vīrusu	sezonā	organisma	imunitāti	pozitīvi	ietekmēs	spēcinoši	
uztura	bagātinātāji12.	

Uztura	bagātinātājos	biežāk	izmantotie	produkti,	kas	atbilst	jaunās	pārtikas	statusam	ir,	piemēram,	krila	
eļļa,	trehaloze,	izomaltuloze13,	noni	augļi,	argana	eļļa,	baobaba	augļa	mīkstums.	

Jaunā	pārtika	netiek	pozicionēta	kā	pārtika	veselības	uzlabošanai	vai	slimību	profilaksei,	taču,	ņemot	
vērā	 pašu	 ES	 atzīto	 jaunās	 pārtikas	 produktu	 un	 tiem	pievienoto	 sastāvdaļu	 īpašības,	 tiek	 sagaidīta	
pozitīva	ietekme.

Latvijā	jaunās	pārtikas	jomā	atbildīgā	iestāde	ir	Latvijā	Zemkopības	ministrijas	Veterinārā	un	pārtikas	
departamenta	Biotehnoloģijas	un	kvalitātes	nodaļa	un	PVD	Pārtikas	uzraudzības	departaments.	Latvijā	
nav	 neviena	 reģistrēta	 jaunās	 pārtikas	 ražotāja14,	 un	 pašlaik	 laboratoriskos	 izmeklējumus	 jaunajai	
pārtikai	 Latvijā	neveic.	Vienlaikus	Latvijā	 ieved	un	dažādās	 tirdzniecības	vietās	 iespējams	 iegādāties	
jaunās	pārtikas	produktus,	kas	reģistrēti	ES	atļautās	jaunās	pārtikas	sarakstā15.	

1. pielikums

11	http://reg.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/registri/uztura_bagatinataji/uztura_bagatinataju_registrs		
12	Vairāk	informācijas:	http://www.pvd.gov.lv/lat/augj_izvlne/iedzvotjiem_un_uzmjiem/informcija_iedzvotjiem/patrtjiem/uztura_bagtintji
un	http://www.latsert.lv/lv/produkti/partika/uztura-bagatinataji.html
13	Trehaloze	jeb	sēņu	cukurs	un	izomaltoze	ir	saldinātāji,	kas	nav	kaitīgi	zobiem,	kam	ir	maz	kaloriju	un	neliela	ietekme	uz	cukura	līmeni	asinīs.	
14	Skolēnus	var	mudināt	pārdomāt	kādas	diskusijas	Latvijā	šai	 jomā	ir	eksistē.	Piemēram,	diskusija,	vai	zemes	tauku	sula	ir	pārtikas	produkts	vai	tomēr	uztura	
bagātinātājs.
15	http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/list_authorisations/index_en.htm	

•	 balastvielas	jeb	šķiedrvielas,	kas	gremošanas	procesā	nesadalās	un	neuzsūcas,	bet	tiek	
izvadītas	no	organisma.	Bagātīgākie	šķiedrvielu	avoti	ir	klijas,	rieksti,	žāvēti	augļi,	pilngraudu	
putras,	pupiņas,

•	 polinepiesātinātās	taukskābes,	kas	samazina	risku	saslimt	ar	sirds	un	asinsvadu	slimībām	un	
vēzi,	stiprina	imūnsistēmu.	Tās	iegūstamas,	pārtikā	lietojot	augu	eļļas	un	treknās	zivis,

•	 probiotiķi	(pienskābes	baktērijas)	un	prebiotiķi,	kas	uzlabo	gremošanas	trakta	darbību,	
samazina	risku	saslimt	ar	gremošanas	trakta	vēzi,	stiprina	imūnsistēmu,

•	 augu	stanioli,	stenoli,	kas	samazina	holesterīna	līmeni,	un	ir	atrodami	augu	eļļās	un	
graudaugos,

•	 vitamīni	un	minerālvielas.
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2. pielikums

Mājas darbs

Izveidojiet vizuāli pievilcīgu saldu un sāļu uzkodu ēdienkarti, izmantojot jauno pārtiku. Esiet 
gatavi to realizēt! Piemēram:

•	 Čia	sēklas	-	kopā	ar	augļiem,	ogām,	salātiem,	pievienojot	kokteiļiem,	dažādiem	
graudaugiem,	jogurtam,	musli,	sulai,	maizes	vai	cepumu	mīklai,	auzu	pārslām,	salātiem,	
sviestmaizēm,	sieram,	sviestam,	augļu	kokteiļiem,	zupām.

•	 Morinda citrifolia	(noni)	augļu	biezeni	vai	sulu	-	pievieno	to	augļu	kokteilim,	veido	želeju.

•	 Sterolus	–	aizstāj	sviestu	maizītēs	ar	margarīnu,	kura	sastāvā	ir	steroli.

Ja	vēlies,	pievieno	ēdieniem	un	dzērieniem	citus	augus,	kuri	ir	iekļauti	Eiropas	Savienības	jaunās	pārtikas	
sarakstā:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm 16

Katalogā	izmantoti	šādi	apzīmējumi:

Šis	produkts	tika	izmantots	jau	pirms	1997.	gada	15.	maija,	tāpēc	nav	
uzskatāms	par	jauno	pārtiku	un	izmantojams	bez	saskaņošanas.

Šis	produkts	ir	ticis	izmantots	tikai	kā	uztura	bagātinātājs,	tāpēc	tā	
izmantošanai	citā	veidā	ir	saņemama	atļauja	kā	jaunās	pārtikas	produktam.

Šim	produktam	nepieciešamas	saskaņojums,	lai	to	izmantotu	kā	jauno	
pārtiku.

Ir	iesniegts	pieprasījums	par	šī	produkta	izmantošanu	kā	jauno	pārtiku,	bet	
vēl	notiek	izpēte.

16	Jaunās	pārtikas	katalogs	ir	“dzīva	datu	bāze”,	kur	apkopo	informāciju	par	dažādu	pārtikas	produktu	statusu.	Tam	ir	informatīvs	statuss.	
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Priek likums ir pie emts
Kad Eiropas Parlaments un Padome ir apstiprin ju i likumdo anas
priek likuma gal go tekstu, abu iest u priek s d t ji un

ener lsekret ri to paraksta. P c tam to public  „Ofici laj  V stnes ”,
un tas k st ofici ls.

Regulas ir tie  veid  saisto as vis  Eiropas Savien b  no dienas,
kas noteikta „Ofici laj  V stnes ”.

Direkt vas paredz gala rezult tus, kas j sasniedz katr  dal bvalst ,
ta u auj valstu vald b m izlemt, k di likumi b tu j pie em, lai
sasniegtu paredz tos m r us. Katr  direkt v  tiek preciz ts
datums, l dz kuram j pie em attiec gie valsts ties bu akti.

L mumi attiecas uz konkr tiem gad jumiem, kuros iesaist tas
atsevi as iest des vai personas, un ir piln b  saisto i.
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 #5 Otrais las jums Padom
Padome izskata Parlamenta nost ju otraj  las jum  un vai nu apstiprina visus Parlamenta
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