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Sekojot tendencēm visā pasaulē, pēdējo gadu laikā arī Latvijas sabiedrības 
ēšanas paradumos notiek pārmaiņas. Aizvien vairāk cilvēku samazina 
dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu, to vietā izvēloties pilnvērtīgus un 
garšīgus augu valsts ēdienus. Gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs vēlas 
samazināt savu gaļas, zivju, olu un piena patēriņu. Īpaši tas vērojams segmentā 
no 18 līdz 34 gadiem, kur 43% pauž vēlmi uzturā lietot mazāk šādu produktu 
(SKDS aptauja, 2021). Augu ēdienu pieejamības ziņā Latvijā visvairāk izceļas 
Rīga, Sigulda un Liepāja. Augu valsts uzturu popularizē dažādas slavenības 
un influenceri, un vegānisms pasaulē kļuvis par paliekošu trendu. Gan 
kafejnīcas, gan veikali augošā pieprasījuma dēļ ik dienas ievieš arvien jaunus 
augu ēdienus un produktus. Ņemot vērā to, ka Rietumeiropā vegānisks ēdiens 
restorānos ir plaši pieejams, arī tūristi ir ieinteresēti gardos augu valsts ēdienos 
un ar savu pieredzi un ieteikumiem dalās pasaulē plaši pazīstamajā lietotnē 
“HappyCow”. 
Restorānu biznesam šī tendence vienlaikus nozīmē gan jaunus izaicinājumus, 
gan lieliskas iespējas klientu noturēšanā un piesaistīšanā. Programmas 
“Augi & Draugi” mērķis ir palīdzēt restorāniem modernizēt ēdienkarti, 
papildinot to ar gardām augu maltītēm, tādējādi paplašinot klientu 
loku un sasniedzot jaunu auditoriju sociālajos tīklos. Katru mēnesi 
aug restorānu skaits, kas visā Latvijā seko mūsdienīgajai tendencei un ir 
pievienojušies “Augi & Draugi” programmai. Arvien vairāk cilvēku uzskata, 
ka augu valsts pārtika ir ēdiena industrijas nākotne, tāpēc nevilcinieties un 
pievienojieties programmai arī Jūs! 

Ievadvārdi

Latvijas iedzīvotāju 
vēlas samazināt savu 
dzīvnieku produktu 

patēriņu

 31%
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Ko izmantot augu valsts virtuvē ?

Augu valsts uztura pamatā ir dārzeņi, pākšaugi, augļi 
(svaigi un žāvēti), rieksti un sēklas, sēnes,  
graudaugi, gaļas aizvietotāji – tofu, tempe, citi 
sojas produkti un seitans (no kviešu lipekļa izgatavots 
gaļas aizvietotājs). Arī lielākā daļa maizes, tai skaitā 
daudzas burgermaizītes, nesatur dzīvnieku izcelsmes 
produktus. Tāpat arī zemesriekstu sviests, kokosriekstu 
piens, garšvielas un eļļas, tumšā šokolāde, sojas, terijaki, 
barbekjū mērces.

Ko neizmantot augu valsts virtuvē ?

Vegānisks jeb augu valsts ēdiens nesatur un tā ražošanā 
neizmanto nekādus dzīvnieku izcelsmes produktus – 
gaļu, zivis, jūras veltes, piena produktus (pienu, 
sieru, kefīru, krējumu, sviestu, biezpienu, jogurtu), 
olas, medu un želatīnu (ražots no kaulu miltiem). 
Par augu valsts maltīti nav uzskatāmi ēdieni, kuriem 
gatavošanas laikā pievienoti dzīvnieku valsts produkti, 
piemēram, zupas ar gaļas buljonu, sviestā cepti ēdieni, 
kā arī produkcija, kuras sastāvā ir dzīvnieku produkti, 
piemēram, cepumi ar olu pulveri vai čipsi ar sūkalu 
pulveri. 
NB! Šīs sastāvdaļas nedrīkst ignorēt, jo olas, piens, 
zivis un vēžveidīgie ir alergēni, kuru klātbūtne 
ēdiena sastāvā saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem ir jānorāda obligāti. 
Ja, lasot produkta etiķeti, tur dzīvnieku izcelsmes 
sastāvdaļu nav, taču uz iepakojuma ir uzraksts “Var 
saturēt piena/olu daļiņas”, produkts ir vegānisks, bet šis 
precizējums domāts īpaši alerģiskiem cilvēkiem, savukārt 
cilvēkiem bez alerģijām tas nav šķērslis.

Kas ir kas augu valsts virtuvē?

“Vegānisks ēdiens nesatur gaļu, 
zivis, jūras veltes, piena produktus, 

olas, medu, želatīnu. ”
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Tipiskākās restorānu kļūdas

•Vegānisks uzturs tiek jaukts ar veģetāru uzturu 
(veģetārā uzturā tiek izmantotas olas un piena produkti). 

•Vista un zivis tiek apzīmētas kā “veģetāri” 
produkti. 

•Vegānisks ēdiens tiek uztverts kā ēdiens bez 
glutēna un cukura. Lai gan cilvēki, kuri piekopj veselīgu 
dzīvesveidu, mēdz pāriet uz augu valsts uzturu tā daudzo 
veselības ieguvumu dēļ, tie noteikti nebūs visi klienti. 
Gan glutēns, gan cukurs ir vegāniski, tādēļ tos droši var 
izmantot augu valsts ēdienos.

•Vegānisks uzturs tiek uztverts tikai kā veselīgs 
mazkaloriju ēdiens. Tam, vai maltīte ir vegāniska, nav 
saistības ar kaloriju daudzumu maltītē. Vegāni, tāpat kā 
visi pārējie cilvēki, ir ļoti dažādi, un daudzi no viņiem 
vēlas, lai restorāni biežāk piedāvātu arī ne tik veselīgus 
augu ēdienus, piemēram, burgerus vai kūkas. 

•Ēdiena nosaukumā izmantots vārds “vegānisks/
vegānu”. Ja ēdiens tiek atzīmēts kā vegānisks ar simbolu, 
nav iemesla to uzsvērt arī nosaukumā.

•Ēdienā netiek iekļauti proteīnu jeb olbaltumvielas 
saturoši produkti (piemēram, pākšaugi, tofu, seitans, 
rieksti). Tieši olbaltumvielas ir tās, kas rada sāta sajūtu. 
Ja cilvēks ietur maltīti bez tām, pēc neilga laiciņa viņš jau 
atkal ir izsalcis. 

•Ēdienos netiek izmantotas garšvielas. Tāpat kā citi 
klienti, arī augu uztura cienītāji sagaida garšām bagātas 
un daudzveidīgas maltītes, kā arī netrūkst tādu, kuri 
iecienījuši pikantu ēdienu. 

•Tiek pasniegts “svaigs”, neapstrādāts tofu 
(tas netiek cepts/marinēts vai tam netiek pievienotas 
garšvielas). Pats par sevi tofu ir bezgaršīgs, tādēļ tam  
jāpiešķir “raksturs”. 

•Cietā (firm) tofu vietā tiek izmantots zīda 
(silken) tofu. Tieši cieto tofu izmanto otrajos ēdienos, 
sviestmaizēs, burgeros, karijos, vokos, picās. Zīda tofu 
lieto pārsvarā desertos un mērcēs. 

•Ēdieni, kas satur medu, tiek atzīmēti kā vegāniski ēdieni 
(medus nav vegānisks produkts). Tāpat sviestā cepti 
ēdieni, gaļas buljons vai ēdieni ar želatīnu nav vegāniski 
ēdieni. 

•Piedevas tiek pasniegtas kā pamatēdiens 
(piemēram, rīsi/pasta/kuskuss ar dārzeņiem, 
kartupeļi ar salātiem).

•Raksturojot ēdienu, vārds “vegāns” lietots kā 
īpašības vārds (piem., “vegānā soļanka”). Gramatiski 
pareizāk būs, ja par ēdienu teikts “vegānisks”, jo vegāns 
ir cilvēks.
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Saskaņā ar tirgus pētījumu datiem, vislabākais noiets 
augu ēdieniem sasniegts, ievērojot šādus principus:
• neizdalīt augu ēdienus atsevišķā ēdienkartē vai 
ēdienkartes sadaļā, bet iekļaut tos kopējā ēdienkartē līdz 
ar pārējo piedāvājumu;
• ēdiena nosaukumā neizmantot apzīmējumus 
“veģetāriešu”, “vegānisks”, “vegānu”, vai 
tamlīdzīgi, tā vietā piešķirot ēdieniem ierastus 
nosaukumus;
• augu ēdienus ēdienkartē marķēt ar neitrālu simbolu, 
piemēram, lapiņu, zvaigznīti vai „V” burtu, ko zemsvītras 
piezīmē vai atšifrējumu daļā paskaidrot kā “satur tikai 
augu valsts produktus” vai “vegānisks”;
• marķēšanai labāk izmantot terminu “augu valsts”, 
nevis “vegānisks”. 
Produktus, kas marķēti kā “vegāniski” vai “veģetāri”, bieži 
uztver kā paredzētus tikai konkrētai grupai.

Ne katrs, kurš izvēlas vegāniskus ēdienus, ir  
vegāns – lielu popularitāti pasaulē gūst 
t.s.“reducetāriešu” diēta, proti  – ir daudz cilvēku, 
kuri ierobežo savu gaļas patēriņu, tomēr sevi par 
veģetāriešiem vai vegāniem nesauc. Tieši tādēļ 
vegāniskus ēdienus nav jāuztver kā ekskluzīvus tikai 
vegāniem, tie der ikvienam. 
Paralēles var vilkt ar situāciju, ja kāds ēdiens uzkrītoši 
atzīmēts kā bezglutēna – cilvēkam, kam nav glutēna 
nepanesamības, varētu šķist, ka ēdiens nav domāts 
viņam, lai gan tas būtu tikpat garšīgs kā šī paša ēdiena 
variants ar glutēnu.
Eksperti norāda, ka uztraukumam, ka šāda marķējuma 
dēļ augu ēdienu apgrozījums varētu kristies, nav pamata: 
vegāni allaž ir apņēmības pilni uzmeklēt sev atbilstošu 
produktu, līdz ar to nekādi uzkrītoši apzīmējumi nav 
nepieciešami. 

Augu valsts vai vegānisks? 
Marķēšana
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Augu valsts virtuves ABC

KĀPĒC AUGU UZTURĀ BIEŽI TIEK IMITĒTI 
DZĪVNIEKU VALSTS PRODUKTI?

Iemesli pievērsties augu valsts uzturam var būt vis-
dažādākie. Vegānisms nav nostāja pret konkrētiem 
pārtikas produktiem – tādiem kā siers, desa, burgeri. 
Vairums veģetāriešu un vegānu agrāk savā uzturā ir 
lietojuši dzīvnieku izcelsmes produktus un novērtējuši to 
garšu. Tieši tādēļ cilvēku uzmanību jo sevišķi piesaista 
ēdieni, kas garšo un arī izskatās kā dzīvnieku izcelsmes 
produkti, piemēram, Latvijas tirgū ienākušās Beyond 
Meat burgeru kotletes, kas pēc tekstūras un garšas 
atgādina liellopa gaļu, vai Violife sieri, ko izmanto 
picērijas.

BIEŽĀK SASTOPAMIE PRODUKTI AUGU 
VIRTUVĒ 

• Tofu – viens no populārākajiem augu izcelsmes 
proteīna produktiem, izgatavots no sojas pupiņām. 
Dažkārt to salīdzina ar sieru, bet ar to var aizvietot 
arī gaļu (īpaši vistas gaļu) un olas. Pats par sevi tofu ir 
bezgaršīgs, tādēļ tam noteikti jāpievieno garšvielas, 
mērces vai marinādes. Tas nebūs sarežģīti, jo tofu sasūc 
sevī visu, ko liksiet klāt. Atšķir divus tofu veidus: cieto 
(firm) un zīda (silken). Cietais ir blīvāks un to izmanto 
otrajos ēdienos, sviestmaizēs, sacepumos, burgeros, 
karijos, salātos u.c. (pieejams arī  kūpināts un marinēts). 

Zīda tofu (silken) ir daudz maigāks un mīkstāks, un to 
izmanto desertu, kūku, mērcīšu un zupu gatavošanā. 
Visplašākā cietā tofu izvēle ir Dabas stacijā, bet to var 
pasūtīt arī no Gemoss un Sanitex. 
NB! Svarīgi šos abus tofu nejaukt, un picās,  
sviestmaizēs un salātos nelikt zīda tofu! 
• Rauga pārslas (nutritional yeast) plaši izmanto 
augu virtuvē to sierainās garšas dēļ (nejaukt ar pārti-
kas raugu!). Rauga pārslas izmanto “sierveidīgajos” 
ēdienos, pastās, pesto, mērcēs un uz maizes ziežama-
jos smēriņos.  Blendējot ar lobītām kaņepju sēklām vai 
Indijas riekstiem (+ sāls, ķiploku pulveris un grauzdēti 
sīpoli) iespējams imitēt parmezānu.  Rauga pārslas var 
pasūtīt Dabas stacijā un Gemoss.
• Melnā sāls jeb kala namak tiek likta lietā, lai ēdie-
niem piešķirtu olu aromātu. Ar to var uzlabot garšu ma-
jonēzei un citām mērcēm, kā arī zupām, pīrādziņiem, 
tofu kulteņiem, sautējumiem. Svarīgi ir izpētīt iepako-
jumu – ne visi melnās sāls veidi ir kala namak ar tai 
raksturīgo sēra aromātu. Melno sāli iespējams pasūtīt 
no Cesars.lv un Gemoss. 
• Kūpināta paprika (smoked paprika) apveltī ēdie-
nu ar kūpinājuma aromātu un palīdz imitēt gaļas garšu. 
Šī sarkanā garšviela lieliski noder meksikāņu virtuves 
ēdienos, piemēram, chili sin carne, zupās, sautējumos, 
tofu, burgera kotletēs. Šim pašam nolūkam var izmantot 
arī šķidros dūmus (liquid smoke). Kūpināto papriku var 
pasūtīt no Gemoss un Sanitex. 

https://www.dabasstacija.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://epromo.lv/
https://www.dabasstacija.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://www.cesars.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://epromo.lv/


8

• Tempe — pagatavota no veselām, fermentētām 
sojas pupiņām, ir mazliet dārgāka par tofu. Tempe, 
tāpat kā tofu, pati par sevi ir diezgan bezgaršīga, tādēļ 
tā jāmarinē. Lieto burgeros, pamatēdienos un salātos. 
Tempi iespējams pasūtīt no Cesars.lv un Reaton. 
•Sojas granulas, gabaliņi un plāksnes – lielisks 
un lēts gaļas aizvietotājs, satur daudz proteīna. Labai 
garšai gan svarīgi tos bagātināt ar garšvielām (pievie-
nojot sojas mērci, kūpināto papriku vai šķidros dūmus, 
koriandru u.c.). No granulām var pagatavot sojas mal-
to “gaļu”, ko izmantot, gatavojot Boloņas mērci, to var 
iecept picās vai pīrādziņos. No gabaliņiem var imitēt 
gaļu tradicionālajos ēdienos – karijā aizvietot cāli, likt 
gulašā, mērcēs, pastās. Soju iespējams pirkt gan sausā 
veidā un gatavot pašam (lētāk, ilgāk uzglabājama) vai 
pirkt jau lietošanai gatavu (ērtāk un ātrāk). Visplašāko 
sojas izvēli piedāvā Dabas stacija  – pie viņiem var 
pasūtīt gan sauso soju, gan “gatavo” – sojas granulas, 
gabaliņus, šķēlītes. Lietošanai gatavos maltās gaļas 
aizvietotājus var pasūtīt arī no Sanitex – The Vegeta-
rian Butcher NoMince un Let’s Meat. NB! Arī “gata-
vā” soja tik un tā jāpapildina ar garšvielām!
•Džekfrūts —  tropisks auglis, kura tekstūra atgādina 
plucinātu cūkgaļu vai tunci. Latvijā pārsvarā pieejams 
konservēts. Izmanto burgeros, vrapos, salātos. Pats par 
sevi maigs, tādēļ jābagātina ar garšvielām un mērcēm. 
Džekfrūtu iespējams pasūtīt no Cesars.lv un Sanitex. 
•Seitans — gatavots no kviešu miltiem, bet, pievie-
nojot atbilstošas garšvielas, garšā un smaržā atgādina 
gaļu. Var izmantot cepešu un bekona aizstāšanai.  Ir 
bagātīgs olbaltumvielu avots.
•Kurkuma — garšviela, kas kalpo kā dabīgā 
krāsviela, uzlabo garšu un krāsu tofu kulteņiem, 
omletēm un majonēzēm. Kurkuma piemērota indiešu 
ēdieniem un marinādēm. Dārzeņu buljonam kurkumas 
šķipsniņa  piešķirs zeltainu krāsu un burvīgu aromātu. 
•Kokosriekstu piens — izcils saldā krējuma aiz-
stājējs. Izmantojams zupās, mērcēs, kūkās, desertos un 
Āzijas virtuves ēdienos. Saputojot tā cieto daļu ar cu-
kuru, iespējams iegūt putukrējumu. Kokosriekstu pienu 
var pasūtīt Cesars.lv, Reaton, Gemoss u.c. 
•Agars (agar-agar) — no aļģēm gatavots želatīna 
aizvietotājs. Atšķirībā no želatīna, agars sastingst 
daudz ātrāk, tāpēc ēdienu var pagatavot salīdzinoši 
ātri, turklāt tas sarec arī istabas temperatūrā. Agaram 
nepiemīt specifiska smarža un garša. Agaru var pasūtīt 
no Gemoss un Reaton. 

•Nori lapas — ēdieniem piešķir zivju garšu. Nori 
lapas izmanto, marinējot burkānlasi, gatavojot  
vegānisko “siļķi kažokā” u.c. Nori lapas var pasūtīt no 
Sanitex, Cesars.lv u.c. 
•Akvafaba — šķidrums, kas paliek pēc turku zirņu 
konservēšanas vai vārīšanas. Saputojot ar cukuru, 
iespējams aizstāt olbaltumu desertos, kā arī aizstāt olu 
maizīšu, bulciņu “apzeltīšanai” (pirms cepšanas). Var 
izmantot arī mērcēs, piemēram, majonēzes pagata-
vošanai.

AIZSTĀJĒJPRODUKTI

Lai gan daudzus aizstājējproduktus varam pagatavot 
paši, lielu daļu no tiem iespējams arī pasūtīt gatavus 
lietošanai. 
•“Piens” jeb augu dzērieni tiek izmantoti pie kafijas, 
putrās, smūtijos. Pienu izvēle ir tiešām plaša —  sojas, 
auzu, mandeļu, rīsu, kokosriekstu, Indijas riekstu un 
daudzi citi. Augu dzērienus pasūtīt iespējams Dabas 
stacijā, Gemosā u.c. 
•Vispopulārākais siera aizvietotāju ražotājs patlaban 
ir Violife, kas piedāvā klasisko dzelteno sieru picai un 
salātiem, kā arī krēmsierus. Pieejami arī parmezāna 
un fetas aizvietotāji. Siera aromātu var lieliski imitēt 
arī ar rauga pārslām. Brīnišķīgus sierus (krēmsierus un 
“kamambēru”) no Indijas riekstiem gatavo arī vietējais 
uzņēmums LifeTree Cheese. Visplašāko siera alternatīvu 
piegādes piedāvājumu sniedz Dabas stacija. 
•Mērcēm un zupām pieejams arī sojas vai auzu 
“krējums”, ko meklējiet Dabas stacijā, Gemosā, 
Sanitex u.c. 
•Plašu atzinību pasaulē guvušās Beyond Meat bur-
geru kotletes iespējams pasūtīt arī Latvijā. Šie burgeri, 
lai gan gatavoti no augu proteīna, garšo ļoti līdzīgi 
liellopa gaļai. Beyond Meat var pasūtīt no Reaton. 
•Ļoti gardu vegānisko majonēzi —“4 sezonu ma-
jonēze” — ražo Orkla, kas nodrošina arī piegādi.  Lai 
gan daudzas kafejnīcas ērtības labad izvēlas izmantot 
tieši šo majonēzi, jāpiemin, ka majonēzi iespējams 
ražot arī pašiem — tas būs lētāk.
•Populārākais sviesta aizstājējs ir margarīns, tomēr 
to pasūtot, jāizpēta sastāvs - bieži margarīnā ir pievie-
noti piena produkti.

https://www.cesars.lv/
https://e-food.reaton.lv
https://www.dabasstacija.lv/
https://epromo.lv/
https://epromo.lv/lv/Saldeti-produkti/Saldeti-galas-produkti/Vegetarams-Veganams/Augu-bazes-maltas-galas-alternativa-2kg.html
https://epromo.lv/lv/Saldeti-produkti/Saldeti-galas-produkti/Vegetarams-Veganams/Augu-bazes-maltas-galas-alternativa-2kg.html
https://epromo.lv/lv/Bakaleja/Partikas-piedevas/Sojas-produkti/Maltas-galas-maisijums-bez-sojas-vegana-CULTURED-FOODS-Let-s-Meat-bez-garsvielam-150g.html
https://www.cesars.lv/
https://epromo.lv/
https://www.cesars.lv/
https://e-food.reaton.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://e-food.reaton.lv
https://epromo.lv/
https://www.cesars.lv/
https://www.dabasstacija.lv/
https://www.dabasstacija.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://www.facebook.com/lifetreecheese
https://www.dabasstacija.lv/
https://www.dabasstacija.lv/
https://www.gemoss.lv/
https://epromo.lv/
https://e-food.reaton.lv/
https://oveikals.lv/
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Stockpot
Viena no pieprasītākajām Rīgas pusdienotavām — 
Stockpot — jau gadiem cilvēkus priecē ar Austrumu 
virtuves ēdienkarti, no kuras puse vienmēr sastāv no 
augu valsts ēdieniem.   
 
Kā norāda Stockpot īpašniece Linda: “Mēs 
pasniedzam augu valsts ēdienus, jo esam novērojuši, 
cik tie ir pieprasīti. Ja agrāk, pirms desmit gadiem, 
aktuālāki bija veģetārie ēdieni ar piena 
produktiem, tagad ir daudz cilvēku, kas ēd tieši 
vegāniski. Turklāt liela daļa no mūsu klientiem ikdienā 
ēd gaļu, bet vēlas samazināt savu gaļas patēriņu 
veselības dēļ, un, piemēram, darba dienās ēd tikai 
augu valsts ēdienus. Un kāpēc gan ne, ja tie ir tik ļoti 
garšīgi.”  

DUS „Virši”
DUS tīkls “Virši”  uzsāka ēdienkartes paplašināšanu ar 
augu valsts burgeriem. Uzņēmuma mazumtirdzniecības 
vadītāja Linda Prūse stāsta: “Sekojot sabiedrības 
pieprasījumam, ieviesām burgerus — veģetāro biešu un 
vegānisko zirņu, kurus jau tagad ir iespējams nogaršot 
44 stacijās dažādos Latvijas reģionos. Jāuzsver, ka 
burgera galvenā sastāvdaļa, lai burgers izdotos patiesi 
sulīgs, ir tajā izmantotā kotlete, kuras izgatavošanai 
izvēlējāmies pašmāju ražotāju. Redzam, ka pircēju 
aktivitāte un interese ir augsta gan Rīgā, gan 
ārpus tās. Šāds sortimenta paplašināšanas lēmums 
bija rūpīgi izvērtēts un apsvērts, tāpēc novērtējam 
klientu pozitīvās atsauksmes, kuras kopā ar dažādiem 
ieteikumiem un vēlmēm īpaši daudz esam saņēmuši 
tieši no vegānu puses.” Tagad DUS “Virši” stacijās 
pieejami arī vegāniskie kebabi un hotdogi!

Smelies iedvesmu!
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Mazā Terapija
Diez vai būs melots, ja sauksim Mazo Terapiju par 
populārāko augu kafejnīcu Latvijā. Mazā Terapija 
kļuvusi reizē par klasiku un trendu. Prasmīgie pavāri 
priecē apmeklētājus ar augu valsts uztura plašāko 
spektru — sākot no kūkām, pīrādziņiem, burgeriem, 
beidzot ar dažādu tautu klasiskām virtuvēm. 
Kā saka Mazās Terapijas īpašniece Elīna: “Mazā 
Terapija ir 100% augu valsts kafejnīca jau vairākus 
gadus, un šo gadu laikā pieprasījums pēc vegāniskiem 
ēdieniem ir tikai audzis un mūsu piedāvājums – 
paplašinājies, neskatoties uz vairākām vegāniskām 
vietām, kuras atvērušās pēc tam. Tātad, cilvēku, kas 
uzturā izvēlas vegānisku pārtiku, kļūst arvien vairāk. 
Jau ātri tapa skaidrs, ka tāds mūsu „vidējais” 
klients neeksistē – vegānisku maltīti, desertu 
vai uzkodas novērtēs visdažādākie cilvēki, ja 
vien ēdiens būs garšīgs un atbilstošs tam, kas tiek 
sagaidīts arī no nevegāniska ēdiena, piemēram, sātīgs, 
barojošs, veselīgs, interesantas garšas, bez glutēna 
u.c. Līdz ar to, ierosinājums ir turpināt gatavot gardus, 
klienta vēlmēm atbilstošus ēdienus un pagatavot tos 
bez dzīvnieku izcelsmes produktiem!” 

Lulū pica
Augošā pieprasījuma dēļ arī Lulū pica pasniedz nu 
jau 5 augu valsts picas. 3 no tām ir ar malto “gaļu” 
— Veg-Burgerpica (ar sieru, sojas “gaļu“, ķiršu 
tomātiņiem, gurķu mērci, spinātiem un sīpoliem), 
Veg-Rembo (ar sieru, sojas “gaļu“, tomātiem, sīpoliem 
un lociņiem), un Veg-Hawana (ar sieru, ananasiem 
un auzu, pupiņu un zirņu “gaļu”), bet klasiskāku garšu 
cienītājiem — Vegānu (klasiskā dārzeņu pica ar sieru) 
un Veg-Romano (ar rukolu un ķiršu tomātiņiem).

Sazinies ar mums!
www.augidraugi.lv
info@augidraugi.lv
+371 25117474

https://augidraugi.lv/?utm_medium=l1&utm_source=manual&utm_campaign=augidraugi
mailto:%20info%40augidraugi.lv?subject=
https://www.facebook.com/AugiDraugi
https://www.instagram.com/augidraugi/
https://www.augidraugi.lv/

