
Liecības par pastai līdzīga ēdiena gata-
vošanu tagadējās Itālijas teritorijā.

Pasta palīdzēja arābu un eiro-
piešu ceļotājiem veikt iespaidīgus 
ģeogrā�skus atklājumus, jo ir ar 
augstu uzturvērtību, viegli pagata-
vojama, nebojājas un nesver 
daudz.

Konkistadors Kortess atved tomā-
tus uz Eiropu, bet vajadzīgi vēl 
gandrīz 200 gadu, lai tomātu 
mērce kļūtu par neatņemamu 
itāļu pastas pavadoni.

Pirmās liecības par pastai līdzīga 
ēdiena gatavošanu Ķīnā.

Romas dzejnieks Horācijs raksta 
par “lagana” – plānām ceptas 
mīklas plāksnēm. Tās ir tiešs mūs-
dienu pastas lazanjas (lasagna) 
priekštecis. Vārds “pasta” cēlies 
no latīņu vārda “pasta” – mīkla.

Pastu līdz šim gatavoja ar rokām, 
tāpēc tā nebija lēta. Pastas uzva-
ras gājiens sākās pēc tam, kad 
XVII gadsimtā Sanremo apvidū 
tiek izgudrota pirmā pastas gata-
vošanas mašīna.

Izejmateriāli
Pastu tradicionāli ražo no 
cieto kviešu šķirņu miltiem 
vai mannas, sajaucot ar 
ūdeni, izveidojot formu un 
izžāvējot.

Pastai radniecīgās nūdeles 
gatavo no mīkstāku šķirņu 
kviešiem vai rīsiem, ražoša-
nas sākumā pievienojot 
sāli. Pēc tam pastas un 
nūdeļu ēdienus gatavo, 
vārot vai cepot ar dažā-
dām piedevām. Pastu 
ražo arī no citu graudaugu 
miltiem, piemēram, gri-
ķiem un kukurūzas.

Negaidījāt?
Olu nūdeļu sastāvā bez 
miltiem, ūdens un sāls ir 
arī… olas!

Krāsas
Pastas dažādās krāsas 
iegūst ar dabīgajām krās-
vielām. Spināti dod zaļo 
krāsu, tomāti dod sarkano 
krāsu, kalmāra tinte dod 
melno krāsu.

Ja pasta ir pareizi izvārīta, 
tad, sviežot to pret sienu, 
tai būtu jāpielīp.

Pastas vēsture
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Ogļhidrāti

100g nevārītas kviešu pastas vidēji ir

Aizraujošā pasta

x 2
Pagatavošana
Pasta vārīšanas laikā palie-
lina savu apjomu divas 
reizes.

Aushak
(Afganistāna)

Fideua
(Spānija)

Japchae
(Koreja)

Kheer
(Indi ja)

Kushari
(Ēģipte)

Lagman
(Centrālāzi ja)

Pasaulē
Citi pastai līdzīgi ēdieni

Mien
(Ķ īna)

Pad
(Taizeme)

Pastitsio
(Grieķi ja)

Pelmeņi
(Krievi ja)

Ramen
(Japāna)

Spaetzle
(Vācija)

Vērtīgs produkts
Pasta ir vērtīgs, diētisks 
produkts, kurā ir arī citas 
uzturvielas, kas svarīgas 
ikvienam cilvēkam: vita-
mīni B (folijskābe, tiamīns, 
ribo�avīns un niacīns), 
dzelzs, sešas no astoņām 
neaizvietojamajām amino-
skābēm. Mūsdienās tiek 
ražota arī bezglutēna 
pasta. 

Kg pastas gadā vidēji uz vienu cilvēku (2014. gada dati)

Cik daudz pastas apēd dažādās valstīs
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Barbina
(Bārdiņa)

Capellini
(Matiņi)

Farfalle
(Tauriņš)

Linguine
(Mēl ī tes)

Macaroni
(No sengrieķu “makaria”–

miežu zupa)

Fettuccine
(Šķēl ī tes)

populārākais ēdiens pasaulē
Pasta un nūdeles

Maltagliati
(S l ikti sagriezta)

Penne 
(Rakstāmā spalva)

Ravioli
(Rācenīš i)

Spaghetti
(St īdziņas)

Vermicelli
(Tārpiņi)

Tortellini
(P īrādziņi)

270m

93m

Saražotās pārtikas attiecība
pret 1kg CO2  piesārņojuma

Makaronu māksla
“Makaronu māksla” ir 
mākslas žanrs, kurā glez-
nas un telpiski objekti tiek 
veidoti no dažādas formas 
un krāsas pastas gabali-
ņiem. Agrāk ar to vairāk 
nodarbojās skolās, bet 
pamazām makaronu 
māksla kļūst aizvien popu-
lārāka arī pieaugušo vidū. 

Lielākā porcija
Lielākā pastas porcija tika paga-
tavota Krakovā, Polijā, 2015. 
gada 24. oktobrī, dienu pirms 25. 
oktobra – Vispasaules Pastas 
dienas. Porcija svēra 7,9 tonnas. 
To pārlēja ar “bolognese” mērci 
un paēdināja 10 000 cilvēku.

Makaronu vesterns 
Vesterna apakšžanrs, kas 
radās XX gadsimta 60. 
gados Itālijā, lai apmieri-
nātu itāļu pieprasījumu 
pēc aizvien jauniem ameri-
kāņu vesterniem.

Makaronu vesterna slave-
nākais režisors ir Serdžio 
Leone. Klasiskās šī žanra 
�lmas ir “Par sauju dolāru”, 

“Par dažiem dolāriem 
vairāk”, “Labais, ļaunais 
un neglītais” un “Reiz rietu-
mos”.
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Garākais
Visgarākais spageti tika 
izveidots Tokijā, Japānā, 
2010. gada 20. oktobrī. Tas 
bija Japānas augstākās 
virsotnes Fudži augstumā – 
3776 m garš.

Vispopulārākās pastas ir penne, spageti un makaroni. No 
pastas formas ir atkarīgs gatavošanas laiks un saderība ar 

atšķirīgām mērcēm un piedevām. 

Ir zināmi vairāk nekā 600 itāļu pastas paveidi, kas 
atšķiras gan pēc sastāva, gan pēc formas.

Pastas ražošanā izdalās 13,5 reižu mazāk CO2 izmešu 
nekā tāda paša daudzuma liellopu gaļas ražošanā.

Cik pastas saražo?
Mūsdienās pasaulē katru gadu 
saražo 14,3 miljonus tonnu pastas.

Visvairāk – 3,4 miljonus tonnu – tieši 
Itālijā.

Pasaulē saražotās pastas daudzums 
gadā ir kubs, kam viena mala ir
270 m gara.

Spageti koki
1957. gada 1. aprīlī BBC 
pārraidīja dokumentālu 
sižetu par spageti kokiem 
Šveicē. Sižetā tika rādīts, 
kā tiek novākta raža, un 
skaidrots, kāpēc visi spa-
geti izaug vienādā 
garumā. Sižets, kuram noti-
cēja miljoni cilvēku, tiek 
uzskatīts par vienu no visu 
laiku veiksmīgākajiem 1. 
aprīļa jokiem.

Ēdieni
Pastas ēdienu recepšu 
skaits ir tik liels, ka vēl 
neviens nav spējis tās 
izskaitīt. 87 973? 671 332?
1 201 981?
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500g
Pasta

500g
Pupiņas435g

Rieksti
345g

Karupeļi

208g
Olas145g

Vistas g.82g
Cūkgaļa37g

Liellopu g.

909g
Tomāti

5000 gadi p.m.ē 400 gadi p.m.ē
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