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Vispārīgs raksturojums un iedalījums 

       Gaļa ir viens no galvenajiem olbaltumvielu avotiem cilvēka uzturā.. 
Gaļu iegūst galvenokārt no siltasiņu mājdzīvniekiem - liellopiem, cūkām, 
aitām, kazām, trušiem, putniem, kā arī medījumiem. Gaļas lopu 
produktivitāti nosaka: 1)dzīvnieku dzīvsvars; 2) kautsvars (kautķermeņa 
jeb liemeņa svars un iekšējo jēltauku svars); 3)kautsvara iznākums 
(apstrādātā dzīvnieka kautķermeņa un iekšējo jēltauku procentuālā 
attiecība pret tā dzīvsvaru). 

      Šie iznākumi ir atkarīgi no dzīvnieka veida un šķirnes, tā vecuma, 
dzimuma un nobarojuma pakāpes. Vislielākais dzīvsvars un kautsvars ir 
liellopiem, vismazākais -aitām. Pieauguši gaļas šķirņu lopi un 
paaugstināta nobarojuma lopi dod vairāk un labākas kvalitātes gaļu. 

      Kautsvara iznākums liellopiem vidēji ir no 40 līdz 70%, aitām no 45 
līdz 52%, cūkām no 60 līdz 85 procentiem. Atkarībā no produktivitātes 
izšķir: 1) gaļas; 2) piena un kombinētās šķirnes dzīvniekus; 3) vilnas lopus 
- aitas, kazas. 

Pēc to nozīmes klasificē arī šādi: 1) vilnas; 2) piena; 3) gaļas dzīvnieki. 
 



Gaļa sastāv no muskuļaudiem, taukaudiem, 
saistaudiem un kauliem 

Muskuļaudi ir vērtīgākā gaļas sastāvdaļa. Jaunu un gaļas 
šķirņu dzīvnieku gaļā muskuļaudu ir vairāk nekā vecu 
dzīvnieku gaļā, to vairāk ir liesā liemenī, nekā treknā. 
 
Taukaudi izvietoti biezu tauku slāņu veidā kā zemādas tauki 
vai ap iekšējiem orgāniem. Pareizi ēdinātu, bet īpaši gaļas 
liellopu šķirņu gaļā, taukaudi uzkrājas arī starp 
muskuļšķiedru kūlīšiem kā smalks marmorējums, kas uzlabo 
gaļas sulīgumu, garšu, aromātu. 
 
Saistaudi ietilpst muskuļaudos, taukaudos, nervaudos sīku 
fibrillu vai slāņa veidā. Saistaudi piesaista muskuļus pie 
kauliem un vairāk to ir kustīgajās daļās.                                                  
 



 
Pārstrādājamo dzīvnieku gaļas apstrāde 

      Dzīvniekus kauj un apstrādā gaļas kombinātos, kautuvēs – saldētavās 
vai kautuvēs, kurām ir jābūt atbilstīgi aprīkotām un sertificētām. 

Gaļas kvalitāte ir atkarīga no mājlopu turēšanas apstākļiem, 
transportēšanas, uzturēšanas un veselības stāvokļa pirms nokaušanas, kā 
arī to pirmapstrādes tehnoloģijas... 

        Pēc tam lopus šķiro pēc veida, dzimuma, vecuma un nobarojuma. 
Tālāk lopus atkarībā no veida pārtrauc barot, ļaujot tiem atpūsties: 
liellopus un sīklopus - l diennakti, bet cūkas - 12 stundas pirms 
nokaušanas. Badināšana nepieciešama, lai iztīrītos kuņģa zarnu trakts un 
izvairītos no kautķermeņa nosmērēšanas, to apstrādājot. Atpūtināšana 
vajadzīga, lai atvieglinātu atasiņošanas procesu, jo nogurušu dzīvnieku 
gaļa un iekšējie orgāni straujāk piesārņojas ar mikroorganismiem, kas no 
zarnu trakta pāriet asinīs un izplatās organismā. 



      Lai ēdienu gatavošanā varētu izmantot visas liemeņa 
daļas, lieto dažādus termiskās apstrādes veidus, kas 
nodrošina labāku gaļas ēdienu kvalitāti. 
 
       Var gatavot vārītus, sautētus, ar dažādiem paņēmieniem 
ceptus un saceptus karstos gaļas ēdienus. 
 
      Gaļas ēdieni jāpasniedz ar dažādi sagatavotu kartupeļu un 
dārzeņu piedevām, ja izvēlas putraimu vai makaronu 
piedevas, klāt jāpasniedz svaigi dārzeņi. 
 
        Mērci ēdieniem pievieno, lai tas kļūtu sulīgāks, 
sortimenta dažādošanai, kā arī uzturvērtības regulēšanai. 



Gaļas pusfabrikātu sagatavošana 

       Gaļas pusfabrikāti ir noteiktam termiskās 
apstrādes veidam un konkrētam ēdienam 
sagatavoti gaļas gabali ar ierobežotu uzglabāšanas 
laiku.  

    

      Tie var būt ātri un vienkārši sagatavojami un arī 
tādi, kas prasa vairāk zināšanu, iemaņu un laika. 
 



Liellopu filejas pusfabrikāti 

                Fileja ir augstvērtīgākā gaļa dzīvnieku liemenī. Tajā ir tikai 2-4% 
tauku un maz saistaudu. Filejas iznākums no liemeņa ir apmēram 2%. 
To var cept veselā veidā, sagrieztu šķēlēs vai sīkos gabalos. No filejas var 
gatavot: 

                               BIFŠTEKU;  FILEJU;  LANGETU. 
 



Gaļas ēdienu gatavošana 

Vārīti, tvaicēti un sautēti gaļas ēdieni 



Gaļas un gaļas produktu uzturvērtības izmaiņas 
vārīšanas laikā 

 Gaļas un gaļas produktu uzturvērtības izmaiņas saistītas ar gaļas 
sulas izdalīšanos ūdenī vārīšanās laikā. 

 Uzturvērtība nedaudz samazinās vielu savstarpējo reakciju rezultātā. 

 Gaļu vārot ūdenī noteiktu laiku, no gaļas izdalītais ūdens ar 
tajā izšķīdušajām vielām veido buljonu. 

 Lai būtu mazāki masas zudumi, gaļu vāra ~1,5-2kg gabalos; mēles, 

 sirdis, nieres-veselas. 

 Vārīšanas procesā radušies masas zudumi gabalos vārītai gaļai var  

 Būt 36-40%,izstrādājumiem no kotlešu masas~12%(sautējot 32-
40%). 

 Vārītā gaļā (sakarā ar mitruma izdalīšanos) ir 30-32% olbaltumvielu. 



Vārīti un tvaicēti gaļas ēdieni 

 Vārīt var visu mājdzīvnieku gaļu gabalos, kuru biezākā daļa 
nepārsniedz 10-12cm. 
 

 Lai iegūtu sulīgāku, aromātiskāku gaļu, ar mazākiem uzturvielu 
un masas zudumiem vārīšanas laikā, sagatavoto gaļu liek verdošā 
ūdenī, rēķinot  apmēram 1,5l ūdens uz1kg gaļas. Sālītu vai 
kūpinātu gaļu iepriekš mērcē un liek vārīties aukstā ūdenī. 
 

 Cīsiņus, sardeles un desas vāra ar visu apvalku, nesagrieztus 
liekot vārīt verdošā, vieglā sālsūdenī (5g sāls uz1 l ūdens) un 
karsējot ~ 5min. 

  
Tvaiko (vāra nelielā ūdens daudzumā) piena teļu, jaunu cūku un 
jēru dabiskās kotletes (no karbonādes gabala ar kauliņu) un 
dažus maltās gaļas ēdienus.  
 

 Iegūto buljonu izlieto mērču gatavošanai.  
 

   



      Vārītu gaļu pasniedz ar 
vārītiem, tvaicētiem 
kartupeļiem, dārzeņiem, to 
biezeņiem, svaigiem 
dārzeņiem. 

 

      Pie vārītas gaļas var 
pasniegt dažādas brūnās, 
baltās, krējuma un piena 
mērces. Mērci pasniedz 
atsevišķi mērču traukā vai 
pārlej gaļai. 

   



 Sautēt var visu mājdzīvnieku gaļu lielā gabalā,  
porcijās un sīkos gabaliņos, kā arī dažus 
subproduktus - sirdi un nieres. 

 Sagatavotos gaļas pusfabrikātus apcep karstos 
taukos uz pannas vienā kārtā. 

  Lai iegūtu vairāk gruzdumvielu un sautētie ēdieni 
no tām savu raksturīgo garšu, gaļu vairāk apcep. 

 Pēdējā reizē gaļu apkaisa ar garšvielām, pievieno 
tomātu biezeni, apcep to un uzlej tik daudz verdošā 
ūdens, lai pārsegtu gaļu. Sautē 98˚C, lai škidrums 
nemutuļo.  

 No sautējamā šķidruma un izkarsētiem miltiem 
gatavo brūno mērci, ko pārlej gaļai reizē ar 
garšsaknēm un sautē gatavu. 

 Gaļas saistaudi ātrāk kļūst mīksti skābā vidē, tāpēc 
daudziem ēdieniem pievieno tomātu biezeni vai 
skābus augļus, ogas, to sulas, sausos vīnus.  

 
  
 



Cepti gaļas ēdieni 

 Cepšanai izmanto liemeņa daļas, kas satur mazāk saistaudu. Gaļu var cept 
lielos 

gabalos, šķēlēs un sīkos gabaliņos. 
 Gatavojot ceptus gaļas ēdienus, svarīga ir apcepšanas sākuma temperatūra. 
 Pannas taukiem, cepeškrāsnij, grilam jābūt tik karstiem, lai uz gaļas virsmas 

dažu 
sekunžu laikā sarecētu gaļas olbaltumvielas, veidojot blīvu garoziņu, kas neļauj 
izdalīties gaļas sulai. 
 Pareizi izcepta gaļa ir gan mīksta, gan sulīga, tai ir mazāki masas zudumi. 
 Visā cepšanas laikā uz pannas jābūt šķidrumam, nevis čurkstošiem taukiem. 
 Tauku temperatūra ir augstāka nekā šķidruma, tāpēc gaļa sakalst, kļūst sausa, 
šķiedraina, grūti sagremojama. 
 Gaļu var cept arī folijā, pergamentā, kārtainajā vai rupjo rudzu miltu mīklā. 
  Lai neizdalītos daudz sulas, gaļas gatavību pārbauda, uzspiežot ar cepamo 
lāpstiņu: ja gaļa ir stingra, nešūpojas, tad ar nazi iedurot gabala biezākajā daļā, 
pārbauda, vai gaļa ir mīksta. 
  Ja gaļa ir gatava, nazi iedurt tajā ir viegli un izdalās dzidra sula.   



Cepšana porciju gabalos 

 Gatavojot porciju pusfabrikātus, gaļu atcīpslo, sagriež šķēlēs 
perpendikulāri vai nedaudz ieslīpi muskuļšķiedrām. Nepanētiem 
pusfabrikātiem šķēles viegli izdauza,  panētiem šķēles izdauza, izveido 
to formu, pārkaisa ar garšvielām un panē. 

   Nepanētos gaļas porciju ēdienus cep uz karstas pannas, taukos ( t˚ 
150-160˚C) vai bez taukiem speciālās pannās, uz restēm vai iesma. 

   Panētos pusfabrikātus apcep uz pannas taukos no abām pusēm 
dzeltenbrūnus un  5-7min izkarsē cepeškrāsnī. 

   Ceptos porciju ēdienus pasniedz tūlīt pēc izcepšanas. Nepanētos 
ēdienus pārlej ar gaļas sulu un taukiem. Panētos ēdienus pārlej ar 
izkausētu sviestu. 

 Sīkos gabalos ceptiem ēdieniem gaļu sagriež stienīšos, kubiņos vai 
šķēlītēs, ātri apcep, lai neizdalītos gaļas sula, un uzkarsē. 



 Pie ceptiem gaļas ēdieniem vēlams pasniegt dārzeņu un 

 Kartupeļu piedevas.  

 Pie visiem gaļas ēdieniem labi garšo vārīti vai dažādi cepti 

kartupeļi un svaigu dārzeņu salāti; pie cūkgaļas - arī sautēti 

skābēti kāposti vai skābētu kāpostu salāti; pie jēra gaļas-pupiņas.  

 Ja paredzētas pākšaugu vai putraimu piedevas, tad jāpasniedz arī 

dārzeņu salāti. 

 



Maltas gaļas ēdieni 

  Dabiskos maltās gaļas ēdienus gatavo no liellopa liemeņa ciskas 
sānu, ārējās daļas un lāpstiņas, klāt var piemalt cūkas jēltaukus vai 
piemaisīt sīkos kubiņos sagrieztu svaigu cūkas muguras speķi. 

   Samaltai gaļai pievieno garšvielas un ūdeni, masu labi sastrādā. No 
dabiskās maltās gaļas masas gatavo: 1)bez panējuma- malto bifšteku, 
dabiskās kotletes; 2) panējot olā un rīvmaizē- dabiskās maltās 
šniceles, kotletes. 

 Kotlešu masu gatavo no liellopa ribu, pavēderes, kakla gabaliem un 
gaļas atgriezumiem, no sīklopa gaļas atgriezumiem, kas rodas, gaļu 
sagatavojot cepšanai  šķēlēs, atdalot rupjās saistaudu plēves. Liesai 
gaļai var pievienot 5-10% iekšējo tauku. 

  Gaļu maļ gaļasmašīnā divas reizes- vispirms caur rupjāku sietu, tad 
samaisa ar garšvielām, pienā vai ūdenī izmērcētu baltmaizi un maļ 
otrreiz caur smalkāku sietiņu. 

  Kotlešu masai var pievienot dažādas garšvielas-sāli, piparus, ķimenes, 
muskatriekstu; no garšaugiem-sīpolus un ķiplokus. 

 
Maltā gaļa ir laba vide sīkbūtņu darbībai. Visdrošāk to izlietot 
tūlīt pēc samalšanas. 
   
 



Putnu gaļas ēdieni 

Ēdienu gatavošanā var izmantot visu mājputnu gaļu, no 

kuras var gatavot: 

● vārītus, tvaicētus, 

● sautētus, 

● ceptus, 

● saceptus un 

● maltas gaļas ēdienus. 

Ja ēdienu gatavošanā izmanto nesadalītus putnus, tos  

nosien ar baltu diegu, pievelkot spārnus un kājas, vai  

arī stilbiņu locītavu iebāž vēdera dobuma sienu 

iegriezumā un spārnus atliec uz muguras. 

 Putna liemeni var dalīt porcijās ar visiem kauliem.  

Gabalu skaits ir atkarīgs no putna lieluma. Vispirms līdz  

locītavai atgriež šķiņķīšus un atliec no putna liemeņa. 



  Tālāk putnus var dalīt vairākos veidos. 
  1. Ar šķērēm pārgriež ribas gar filejas apakšējo malu. 

Sākot no astes gala, putna liemeni sadala krūšu un 
muguras daļā. Krūšu gabalu var cept veselu, ar visu ādu, 
ierīvētu ar garšvielām un sāli, iespeķotu, pārklātu ar 
speķa šķēlītēm, marinētu. 

  2. Gar krūšu kaula un mugurkaula vienu pusi pārgriež 
putna liemeni divās daļās un katru no tām griež mazākos 
gabalos. 

 3. Griežot gar krūšu kaulu un ribām, atdala abas filejas. Ja 
ēdiena gatavošanai  paredzēta fileja ar kauliņu, tad fileju 
atdala kopā ar spārniņu, to  nocērtot locītavas vietā un 
kauliņam nogriežot mīkstumu. 


