
Alus TĒRVETES 
SENČU gaišais 
4,5%, 500 ml
(1,90 €/l)

095 
€ Tikai

1,11 €

Alus CĒSU  
PREMIUM  
5%,  
12x568 ml
(1,16 €/l)

789 
€ -36%

12,29 €

Alus ALDARIS 
gaišais  
5%, 568 ml
(1,21 €/l)

069 
€ -23%

0,90 €

Piedāvājums spēkā no 15.06.–28.06.2021. Nr.3

KošI KoKTEIļI  
Jāņu vakaram.

6.lpp
VISKIjS, RUMS UN 
LIķIERIS – piestāv arī Līgo!

8.lpp

ALUS VEIDI –  
kas ir ipa un kas stauts?

2.lpp 
KURš AR KURU 
SADERĒjA?  
Alus + ēdiens.

3.lpp
3 MAzāK zINāMI fAKTI  
par iecienītiem importa 
aliem.

5.lpp

Tiem, kas 

novērtē īstu 
mantu! 

Alus, kam 
uzticas!

Gada apspriestākais un piesauktākais :)

dzērieni 

svētku laikam

Esi formā –  
paķer dubulto 

sešpaku!

Gaišais 

bundžā ilgāk 
svaigs!

Alus BAUSKAS 
4,8% gaišais vai
5,5% tumšais, 500 ml
(1,98 €/l)

099 
€ -30%

1,41 €
no

* Cena pie preces norādīta ar atlaidi

Degvīniem 
Russkij Standart -40%*

līdz

Alus CoRoNA  
EXTRA  
4,5%, 355 ml
(2,79 €/l)

099 
€ -34%

1,51 €

Tiem, kam 
ilgi nenāk 

miegs!

C
E

N
A

 P
AR

1  b u N
d

ž
u066 

€

LIELPAKA gAB.
12

no

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, 
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGAJĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.



2

2 Mans Veikals

869 
€ Tikai

Alus TĒRVETE 
komplekts  
4,5%/5,3%/5,4%,  
4x500 ml + glāze
(4,35 €/l)

9,95 €

589 
€ Tikai

Alus 
VALMIERMUIžA 
CIEMAKUKULIS  
komplekts
5,2%/5,8%,  
2x330 ml + glāze
(8,92 €/l)

6,99 €

115 
€ -24%

Alus LIELVāRDES 
dažādi veidi  
5,4%, 500 ml
(2,30 €/l)

1,51 €

699 
€ -36%

Alus MADoNAS   
5%/5.2%/5.6%,  
6x500 ml
(2,33 €/l)

10,99 €

119 
€ -33%

Alus MEDALUS 
5,5% oriģinālais vai 
5% dzērveņu-ābolu,  
500 ml
(2,38 €/l)

1,77 €

549 
€ -38%

Alus LIDo 
Speciālais   
4,8%,  
6x500 ml
(1,83 €/l)

8,79 €

Visus populārākos pasaules alus var iedalīt 
divās lielās grupās: ale un lager – atšķirība 

slēpjas fermentācijas ilgumā un temperatūrā.

Lāgera (lager) jeb klasiskais gaišais alus ir viena no 
populārākajām alus šķirnēm ar vieglu apiņu rūgtumu 
un izteiktiem gāzes burbulīšiem. Tas ļoti labi veldzē 

slāpes, jāpasniedz atdzesēts 3–5 grādu temperatūrā.

India Pale Ale (IPA) ir gaišs, stiprs ale grupas alus, ko  
19. gadsimtā gatavoja Indijā speciāli britu jūrniekiem,  

lai tie ātrāk varētu apreibt. 

Stauts (stiprais) ir vistumšākais pasaules alus. Iesalu 
pagatavo no stipri grauzdētiem graudiem. Alum 

piemīt izteikta apiņu garša, bet reizēm tajā var just  
arī kafijas un šokolādes garšu. 

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, 
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085 
€ -31%

Alus RĪgAS gaišais  
5,2%, 500 ml
(1,70 €/l)

1,23 €

079 
€ Tikai

Alus PIEBALgAS 
SENČU gaišais 
4%, 500 ml
(1,58 €/l)

0,98 €

Jau vairākus gadus pasaulē populārs trends ir pie 
ēdiena piemeklēt ne tikai īsto vīnu, bet arī īsto alu. 
Piedāvājums šodien ir tik plašs, ka alu var piemeklēt 
pilnīgi pie jebkura ēdiena. 
 
Pirmā norāde ir ēdiena intensitāte – jo maigāks 
ēdiens, jo maigākam jābūt alum gan garšas, gan 

grādu ziņā. Piemēram, nav ieteicams pie 
krāsnī cepta laša baudīt tumšo alu – tas 
būs pārāk spēcīgs, nomāks lasi, un arī 
pats garšos metāliski. Savukārt alus un 
ķiploku grauzdiņi mums garšo tāpēc, 
ka tie ir trekni, ar intensīvu garšu, bet 
alus malks izskalo muti, un nākamais 
grauzdiņš ir kā jauna garša – atkal 
ķiplociņš, sāļums. 

Maiga zivs labi draudzēsies ar 
kviešu aliem, kas ir maigi, viegli, 
skābeni un atsvaidzinoši. 

Cūkgaļa, kas noturēta klasiskā marinādē – 
pipari, sāls, eļļa, mazliet sīpolu – saderēs ar 
jebkuru gaišo jeb lager tipa alu. Perfekti derēs 
visi klasiskie Latvijas ali – Tērvetes, Bauskas, 
Užavas, Mežpils –, jo atsvaidzinās gaļas 
treknumu. 

Ja maltītē ir liellops vai jērs, kurā ir vairāk 
proteīna un intensīvas garšas, ieteicams 
izvēlēties tumšo alu – porteri, stautu, beļģu 
tumšo eilu. 

Makaronu ēdieniem viss atkarīgs no mērces – ja 
mērce ir trekna, derēs viegls lager tipa alus. Labs 
lāgeris vai gaišais beļģu alus pie pasta carbonara 
būs lielisks!

Asākiem ēdieniem ideāls sabiedrotais būs IPA. 
Rūgta garša labi absorbē asumu – tas kļūst 
daudz baudāmāks. Skāba vide (piemēram, vīns) 
asumu tikai pastiprina, bet apiņotie, rūgtie ali 
noapaļo. Tāpēc alus ir ideāls dzēriens Āzijas, kā 
arī Indijas virtuves pikanto ēdienu baudīšanai. 

Deserti – klasisks pāris ir šokolādes deserti un 
porteris. Saldējums, treknas siera vai burkānu 
kūkas ļoti labi iet kopā ar rūgtajiem, apiņotajiem 
IPA aliem. 

Plātsmaizei ar skābenu garšu, piemēram, 
rabarberiem, īsto dzērienu var meklēt starp 
skābenajiem aliem. Augļu alus, piemēram, 
tumšais ķiršu Kriek būs 
vienkārša, taču ļoti veiksmīga 
izvēle pie biezpiena 
plātsmaizes ar rozīnēm. 

Kā atrast īsto
saderību?

099 
€ -31%

Alus BRYUVERS 
4,6% gaišais vai 
5% tumšais, 500 ml
(1,98 €/l)

1,43 €no

085 
€ -27%

Alus MEžPILS 
Tradicionālais  
5,1%, 500 ml
(1,70 €/l)

1,16 €

109 
€ -25%

Alus MEžPILS  
Apiņotais  
5,2%, 500 ml
(2,18 €/l)

1,45 €

119 
€ Tikai

Alus TĒRVETES 
gaišais 5,3%, 
500 ml
(2,38 €/l)

1,46 €

079 
€ -31%

Alus MĪTAVA  
5%, 500 ml vai 568 ml
(no 1,39 €/l)

1,14 €

no

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, 
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079 
€ -27%

Alus LāČPLĒSIS 
EKSTRA  
5,2%, 568 ml   
(1,39 €/l)

1,08 €

119 
€ -20%

Alus APINĪTIS  
5,8% stiprais vai 
tumšais, 1 l

1,49 €

Jāņu dienā visi ceļu 

policisti jautā:

– Esat dzēris?

Kaut viens būtu 

pajautājis:

– Esat ēdis?

115 
€ -24%

Alus BoCMANIS 
Dzintarjūras   
5,8%, 1 l 

1,51 €

Šobrīd zināmā vecākā alus darītava dibināta  
1040. gadā. bijusī Weihenstephan klostera alus 
darītava Vācijā pastāv un strādā – tā ir vecākā 

joprojām pastāvošā alus darītava pasaulē.  Starp citu, 
pirmie profesionālie alus darītāji bija sievietes! Senās 

Peru alus darītavās strādāja smalkas dāmas, jo, lai  
drīkstētu darīt alu, sievietei vajadzēja būt 

augstdzimušai un izcili skaistai.

079 
€ -23%

Alus CĒSU 
BRŪžA  
5,4% nefiltrēts vai  
4,5% ķiršu sārtais,   
568 ml
(1,39 €/l)

1,03 €no

no

059 
€ -32%

Alus CĒSU LIgHT 
4,2%, 500 ml  
(1,18 €/l)

0,87 €

529 
€ -34%

Alus LāČPLĒSIS 
Dzintara  
4,8%, 8x568 ml
(1,16 €/l)

7,99 €
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1399 
€ Tikai

Alus  
BUDWEISER  
5%, 5 l
(2,80 €/l)

16,99 €

099 
€ -30%

Alus SoL  
4,5%, 330 ml
(3,00 €/l)

1,42 €

065 
€ -44%

Alus fAXE  
5%, 500 ml
(1,30 €/l)

1,17 €

095 
€ -30%

Alus HEINEKEN  
5%, 500 ml
(1,90 €/l)

1,36 €

089 
€ Tikai

Alus TUBoRg  
Lime Cut  
4,5%, 330 ml
(2,70 €/l)

1,10 €

Alus ir visvairāk patērētais 
alkoholiskais dzēriens uz zemes! 

Katru gadu cilvēki visā pasaulē izdzer 
50 miljardus galonu (1 galons ir  

3,78 litri) alus.

Visvairāk izslāpušie cilvēki dzīvo 
Čehijā – šajā valstī katru gadu viens 
cilvēks izdzer vidēji 148,6 litrus alus. 

Otri lielākie alus dzērāji dzīvo – lai cik 
pārsteidzoši tas arī nebūtu – Namībijā, 

kur katrs izdzer ap 108 litrus alus, 
bet trešie lielākie alus patērētāji ir 
austrieši. Tur katrs izdzer 106 litrus 

alus. un kur tad esam mēs? Latvija ar 
nepilniem 80 litriem uz cilvēku atrodas 

22. vietā pasaulē. 

Alus popularitāte pieaug! Pēdējo 
desmit gadu laikā alus tirgus 

Latvijā piedzīvojis lielas izmaiņas – 
palielinājies gan tirgus dalībnieku 
skaits, gan patēriņam nodotie alus 

apjomi, gan augusi iedzīvotāju 
lojalitāte un mīlestība pret alu. 

Vairāk importē! Pašlaik Latvijā no visa 
patērētā alus 41% saražo Latvijā, bet 

59% importē no citām valstīm. 

Heineken nav vācu alus! Lai gan 
daudziem tas šķiet vācu alus, 

Heineken nāk no Amsterdamas un ir ar 
vairāk nekā 150 gadu senām darīšanas 

tradīcijām. Tas nopērkams vairāk 
nekā 70 pasaules valstīs, un to varam 

baudīt arī mēs!

Tuborg ir dāņu alus ražošanas 
uzņēmums, kas dibināts Hellerupā, 

ziemeļos no Kopenhāgenas, tālajā 1873. 
gadā. Kopš 1970. gada tas ir Carlsberg 

grupas daļa. Carlsberg  
1847. gadā nodibināja dž. K. 

džeikobsens – alus darītava tika 
nosaukta, apvienojot vārdus – viņa dēla 
Karla un dāņu bjerg, kas nozīmē kalns. 

Budweiser faktiski izveidoja vācieši, 
lai gan tā sākums bija slidens... 

Budweiser dibinātājs bija vācietis 
Ādolfs bušs, kurš 1857. gadā devās 
uz Ameriku un tur apprecējās ar 

Eberharda Anheusera meitu Liliju, 
tāpēc uzņēmums mainīja nosaukumu 

un kļuva par Anheuser-Busch alus 
darītavu.  Runā, ka Budweiser slepenā 

sastāvdaļa esot rīsi...

Pat ja ledusskapis ir 

tukšs, tam dienā tik 

un tā ir četri pieci 

skatījumi...

TILPUMS LITRI
5
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079 
€ Tikai

Alus TĒRVETE  
bezalkoholiskais 0,5%, 
500 ml (1,58 €/l)

0,98 €

Viegli, koši un mazliet arī 
viltīgi kokteiļi

MEKSIKāNIS 
PAPARDĒS

 1 laima sula 
 30 ml tekilas 
 daži gabaliņi 

ledus 
 300 ml gaiša 

alus 
 jūras sāls glāzes 

maliņām

 Glāzes maliņas 
samitrina ar laima miziņu 

un norīvē šķīvītī izkaisītā sālī. 
Trešdaļu glāzes piepilda ar ledu. 

Pārlej ar tekilu, laima sulu, samaisa. Visbeidzot 
(lēnā strūklā) pārlej ar alu. 
Var pievienot pāris lāšu tabasko mērces. 

Garšos pat tām, 
Kas alu nedzer!

jāņU MĒRIjA
 sauja ledus 

 50 ml šņabja
 100 ml tomātu sulas
 liela šķipsna sāls
 liela šķipsna melno 

piparu
 pus tējkarote tabasko 

mērces
 pus tējkarote 

Vusteršīras mērces 
 30 ml citrona sulas
 150 ml stauta 

 Glāzē ber ledu un pievieno 
visas sastāvdaļas, izņemot alu. 

Ar garu karoti samaisa. Lēnā 
strūklā pārlej ar alu. Pasniedz ar 

bekonā ietītu un viegli apgrilētu sparģeli.

ALUS SANgRIjA
 plāni sagriezts greipfrūts,

apelsīns un citrons
 prāva sauja ledus
 150 ml šņabja
 300 ml ananasu sulas 
 1 l kviešu alus

 Augļus pārlej ar šņabi un 
atstāj vēsumā nostāvēties 
uz nakti. 
Pirms pasniegšanas noturētos 
augļus liek druknā krūkā, 
pievieno ledu, sulu un alu.  

089 
€ -24%

Alus ALDARIS IzLASES 
4,5% ķiršu vai meža ogu, 
500 ml (1,78 €/l)

1,17 €no

no

075 
€ -28%

Alus dzēriens 
DLIgHT 2,9% 
persiku vai  
Energy, 330 ml
(2,27 €/l)

1,04 €no

no 075 
€ Tikai

Alus dzēriens  
CĒSU RADLER  
2,5% arbūzu, 
zemeņu vai mohito,  
500 ml
(1,50 €/l)

0,91 €no

095 
€ -20%

Alus dzēriens  
TĒRVETE RADLER  
2,7% upeņu–greipfrūtu  
vai meloņu–smiltsērkšķu,  
500 ml  
(1,90 €/l)

1,19 €

065 
€ -25%

Alus CĒSU PREMIUM  
bezalkoholiskais,  
568 ml (1,14 €/l)

0,87 €
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599 
€ -34%

Vīns PICCINI MEMoRo 
14%, 0,75 l
(7,99 €/l)

9,02 €

699 
€ -30%

Dzirkstošais 
vīns BoTTER 
Prosecco 
Rosato 
11%, 0,75 l
(9,32 €/l)

9,99 €

599 
€ -39%

Vīns B&g  
RoSE D’ANjoU 
10,5%, 0,75 l
(7,99 €/l)

9,80 €

599 
€ -22%

Sidrs ABAVAS āBoLU 
MEDIUM  
7,5%, 0,75 l,
(7,99 €/l)

7,71 €

199 
€ -21%

Sidrs REKoRDERLIg 
4,5% zemeņu-laima vai 
meža ogu, 500 ml 
(3,98 €/l)

2,52 €

Sieva ienāk 
guļamistabā 
un redz – uz 
svariem stāv 

vīrs, cītīgi 
cenšoties ieraut 

vēderu.
– Un tu domā, ka tas palīdzēs?

– Protams!  Kā lai citādi es redzu ciparus?!

Lai pagatavotu apmēram 
trīsarpus litrus ābolu sidra, 

nepieciešami aptuveni 36 āboli.

Runā, ka 14. gadsimtā bērnus 
kristīja sidrā, jo tas bija tīrāks par 

ūdeni. 

No 13. līdz 19. gadsimtam Anglijā 
laukstrādnieku algā ietilpa četras 

pintes sidra dienā. Savulaik arī 
sidru reklamēja kā līdzekli pret 
podagru un citām slimībām.

Ja Līgo vakarā gribas nobaudīt 
vismaz divus dzērienus, sidrs 

labi sader ar vīnu. Tieši vīnu un 
nevis ūdeni pirms vairākiem 
gadsimtiem dzēra cilvēki, lai 

remdētu slāpes.
 

Interesanti, bet no tonnas vīnogu 
var saražot 720 vīna pudeļu. 
dažiem cilvēkiem gan piemīt 
bailes no vīna un to sauc par 

enofobiju.

Sidriem  
LUCKY Dog  -20%*

* Cena pie preces norādīta ar atlaidi

199 
€ -26%

Sidrs MURBUDU  
5,2% apiņotais vai  
5% pussaldais ābolu,  
0,33 l (6,03 €/l)

2,69 €no

no
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1499 
€ Tikai

Viskijs jIM BEAM 
40%, 1 l

18,40 € 699 
€ Tikai

Stiprais  
alkoholiskais  
dzēriens ARSEņIČ  
40% dažādi veidi, 
0,5 l 
(13,98 €/l)

8,07 €

Stiprais alkoholiskais 
dzēriens BACARDI SPICED   
35%, 0,7 l (18,56 €/l)

1299 
€ -28%

17,99 €

Viskijs ir gēlu vārds, kas tulkojumā 
nozīmē dzīvības ūdens. Viskiju 

gatavo no tādām sastāvdaļām, kuras 
var atrast alus glāzē, – ūdens, rauga, 
iesala –, tāpēc droši var apgalvot, ka 

viskijs ir īsts Jāņu dzēriens!

Rums pirmo reizi destilēts Karību 
jūras reģionā 17. gadsimta sākumā. 

Kaut arī alkoholiskos dzērienus 
simtiem gadu ražo no cukura, 
rumu izgatavo no cukurniedru 

melases vai cukurniedru sulas. Tiesa, 
cukurniedres Karību jūras reģionā 

ieviesa tikai 1493. gadā, un to izdarīja 
Kristofers Kolumbs. 

Liķiera pirmsākumi meklējami 
tālajā 11. gadsimtā, un to gatavo, 
sajaucot spirtu ar ogu un augļu 
sulām, arī kafiju un šokolādi un 

daudzām citām piedevām.

Rums BACARDI   
40% CARTA NEGRAl vai 
37,5% CARTA bLANCA, 0,7 l 
(18,56 €/l)

1299 
€ -21%

16,41 €

Viskijs jAMESoN
 40%, 1 l

1849 
€ Tikai

22,76 €

Konjaks 
MARTELL VS   
40%, 0,7 l 
(29,99 €/l)

2099 
€ -25%

27,99 €

Stiprais 
alkoholiskais 
dzēriens 
METAXA 5*   
38%, 0,7 l 
(17,13 €/l)

1199 
€ -30%

17,18 €

Liķieris 
jÄgERMEISTER
35%, 1 l

1599 
€ Tikai

18,40 €no

no
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