
Pirms plēkšņaino miežu izmantošanas pārtikā

cieši pieguļošo plēksni mehāniski noberž

jeb noslīpē.

Ja plēkšņainiem miežiem saglabā zem

plēksnes esošo grauda apvalku un dīgli,

iegūst «pilngraudu» izejvielu.

✓ Iesals un iesala ekstrakts 

✓ Alus, kvass

✓ Grauzdēti graudi “miežu tējas” un “miežu 

kafijas” pagatavošanai

Plēksnes kulšanas procesā viegli nolobās;

graudi uzreiz izmantojami pārtikā.

Augstvērtīgs pilngraudu produkts, ar

specifisku ķīmisko sastāvu-paaugstināts β-

glikānu, E vitamīnu daudzums.

✓ Veseli vārīti graudi kā siltais ēdiens

✓ sāļie un saldie salāti ar piedevām

✓ Piedeva siltajām un aukstajām zupām,

un sautējumiem

Diedzētus miežu graudus, kurus var lietot

uzturā iegūst no kailgraudu miežiem.

Diedzēšanas procesā aktivizējas fermenti

un enzīmi, palielinās vitamīnu (B grupas, E,

C) aminoskābju un antioksidantu daudzums.

No diedzētiem graudiem var iegūt pārslas.

✓ Lieto bez piedevām

✓ Piedeva augļu un dārzeņu salātos

✓ Brokastu pārslu/musli piedeva

✓ Piedeva maizei u. c. konditorejas 

izstrādājumiem

Noslīpēts grauds bez sēklapvalka jeb klijas

daļas un dīgļa; tas samazina šķiedrvielu,

bioloģiski aktīvo savienojumu daudzumu

produktā.

Priekšrocība - ātrāk pagatavojams.

✓ Ķūķis jeb koča - mūsu senču iecienīts 

ēdiens; gatavojams cepeškrāsnī no

grūbām, žāvēta speķa un sīpoliem 

✓ Piedeva zupām, sautējumiem un

salātiem

Pārslas jeb saplacinātus graudus var

izgatavot no pilngraudu, kailgraudu,

skrotētiem un diedzētiem graudiem.

Ātri pagatavojamās jeb tvaicētās pārslas ir

mazvērtīgākas.

✓ Izmantošanas iespējas līdzīgi auzu 

pārslām

✓ Biezputra 

✓ Piedeva maizei, sausajām brokastīm un 

konditorejas izstrādājumiem

Putraimi ir gabaliņos saskaldīti jeb «rupja

maluma» graudi.

Uzturvērtība būs augstāka, ja tie iegūti no

pilngraudu izejvielām.

✓ Biezputra

✓ Bukstiņbiezputra jeb miežu putraimu 

biezputra ar kartupeļiem

✓ Putraimdesas 

✓ Piedeva zupām un sautējumiem

Milti ir tumšāki, jo ir vairāk pelnvielu,

kokšķiedras, kopproteīna un β-glikānu nekā

kviešu miltos.

Miežos ir zems lipekļa daudzums, tāpēc tos

lieto kopā ar kviešu miltiem (mieži:kvieši1:3-

1:2).

✓ Atjaucot ar kviešu miltiem, maizes,

makaronu, pankūku un dažādu 

konditorejas izstrādājumu pagatavošanai

✓ Biezinātājs zupām, sautējumiem un 

mērcēm

- nozīmīgs šķiedrvielu avots, kas atšķirībā no citiem graudaugiem, atrodas ne tikai grauda apvalkā, bet arī kodolā jeb

endospermā;

- bagāti ar β-glikāniem (šķīstošajām šķiedrvielām), kas veicina holesterīna un cukura daudzuma samazināšanos asinīs.

Mazina risku saslimt ar sirds - asinsvadu slimībām, tiek novērsta aptaukošanās.

–pārtikas produkts, kas samazina skābumu, veicinot sārmainu vidi gremošanas traktā;

– satur minerālvielas (P, Ca, Mg, K, Fe, Se), vitamīnus (B, A, E), bioloģiski aktīvās vielas - flavonoīdus, fenolus,

antocianīnus, kas mazina saslimšanas risku ar vēzi.
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