
Uzņēmums ir dibināts 1967. gadā un ir vadošais putnu 
gaļas ražotājs Latvijā. Mūsu misija ir būt par vadošo 
putnu gaļas ražotāju Baltijā, kuru raksturo augsta 
produktu kvalitāte un sniegtais serviss, kā arī izcilība 
sasniegumos.

Kā mēs to panākam?
No olas līdz vistai  – pilnībā atbildam par kvalitāti.
Lai tiktu pie kvalitatīvas vistas gaļas, putni ir jāizaudzē ar sevišķu rūpību. 
Atšķirībā no citiem gaļas audzētājiem, mēs procesu uzraugam visā pilnībā 
– no olas līdz pieaugušai vistai –, tādēļ mēs pilnībā atbildam par gaļas 
kvalitāti.

Vēl augstāki standarti kā ES likumdošanā
Mēs esam gājuši vēl soli tālāk – mūsu putnu biodrošības un labturības 
līmeņa prasības pārsniedz ne tikai vietējās, bet arī ES likumdošanas 
prasības, sniedzot putniem īpaši labvēlīgu augšanas vidi un dzīves 
apstākļus.



Tikai Ķekavā audzēts bez antibiotikām
Šī īpašā vide un augstais labturības līmenis nodrošina putniem teicamu 
veselības stāvokli visā augšanas periodā un neļauj tiem slimot, tādēļ 
tos nav nepieciešams ārstēt ar antibiotikām. Ķekava kūtīs pastāvīgi 
aug ap 1,2 miljoniem putnu, un pašlaik vairāk nekā 90% vistu izaug 
pilnībā bez saskares ar antibiotikām!
Pateicoties savai unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais ražotājs 
Baltijā, kas saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. 
Bez antibiotikām audzēta gaļa ir papildu drošības un produkta 
veselīguma garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi.

Brīva no Salmonellas
Visa Ķekavas cāļu gaļa ir 100% brīva no salmonellas.

Bez hormoniem un stimulatoriem
Mūsu vistas aug īpaši labvēlīgos un biodrošos apstākļos bez jebkādas 
hormonu un stimulatoru izmantošanas. Latvijā vistu audzēšanu regulē 
stingra ES likumdošana, kas jau vairākus gadu desmitus aizliedz 
jebkādu augšanas stimulatoru un hormonu lietošanu.

Zaļā karotīte 
Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta mūsu svaigas 
gaļas produktiem. Tā apliecina, ka mūsu produkti atbilst paaugstinātas 
kvalitātes kritērijiem un izejviela iegūta Latvijā.

BRC Global standarts
Esam ieguvuši pasaulē atzītāko pārtikas kvalitātes sertifikātu BRC. 
BRC (British Retail Consorcium – Lielbritānijas Mazumtirdzniecības 
apvienība) ir vadošā pārtikas drošības un kvalitātes sertifikācijas 
programma pasaulē un starptautiski atzīts apliecinājums pārtikas 
ražotāja uzticamībai, kvalitātei un drošībai. BRC sertifikācijas 
programmu izveidojusi Lielbritānijas lielveikalu ķēžu apvienība 
(Asda, Tesco un Sainsbury), un pēc tās vadās liela daļa globālo 
mazumtirdzniecības tīklu, to skaitā Lidl, Aldi, Metro un citi.









Cāļa cepamās desiņas 
ar sieru 

Cāļa cepamās desiņas 
ar sieru 

CEPAMDESAS UN CĪSIŅI

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

400 g

12602022

4750303703387

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

1 kg

12602021

4750303703424

Cāļa cīsiņi 
Klasiskie

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

380 g

12603021

4750303000318

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



DESAS

Cāļa desa 
Piena

Cāļa desa 
Piena

Cāļa 
Salami Salmiņi

+2..+60C

Gatavs lietošanai

60 dienas

polim. apvalks

400 g

12601112

4750303009687

+2..+60C

Gatavs lietošanai

60 dienas

polim. apvalks

1 kg

12601111

4750303009670

+2..+60C

Gatavs lietošanai

24 dienas

vakuumā

130 g

12601121

4750303009991

Karsti kūpinātas 
cāļa desiņas  
MEDNIEKU

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

400 g

12602011

4750303000431

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



DESAS

Cāļa desa 
Klasiskā

Cāļa desa 
Klasiskā

Cāļa desa 
ar olu

Cāļa desa 
ar olu

+2..+60C

Gatavs lietošanai

60 dienas

polim. apvalks

400 g

12601041

4750303000714

+2..+60C

Gatavs lietošanai

45 dienas

polim. apvalks

800 g

12601040

23118220

+2..+60C

Gatavs lietošanai

45 dienas

polim. apvalks

800 g

12601020

23118067

+2..+60C

Gatavs lietošanai

60 dienas

polim. apvalks

400 g

12601021

4750303000172

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



DESAS 

Cāļa
Doktora desa

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

  vakuumā

350 g

12601081

4750303005924

Karsti kūpināta 
cāļa 

Salami desa

+2..+60C

Gatavs lietošanai

28 dienas

  vakuumā

800 g

12601092

4750303006112

Karsti kūpināta 
cāļa 

Salami desa

+2..+60C

Gatavs lietošanai

24 dienas 

  vakuumā

320 g

12601091

4750303005962

Cāļa
Doktora desa

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

  vakuumā

1 kg

12601082

4750303006082

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Cāļa gaļas 
Nagetes ar sieru

Cāļa gaļas 
Nagetes

Cāļa gaļas 
Nagetes ar sieru,

saldētas

Cāļa gaļas 
Nagetes,
saldētas

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

310 g

20291031

4750303001179

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

310 g

20291012

4750303001094

≤ -180C

Gatavs lietošanai pēc 
atlaidināšanas, ieteicams 
uzsildīt pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

12 mēneši

saldēts

500 g

20291041

4750303002978

≤ -180C

Gatavs lietošanai pēc 
atlaidināšanas, ieteicams 
uzsildīt pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

12 mēneši

saldēts

500 g

20291022

4750303002961

NAGETES

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Quick and Tasty 
Panētas cāļa 

šniceles 

Quick and Tasty 
Ceptas cāļa 
bumbiņas  

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

440 g

20292041

4750303003241

+2..+60C

Gatavs lietošanai, 
ieteicams uzsildīt 
pirms lietošanas  

(skat.marķējumu)

21 diena

aizsargatmosfērā

350 g

20292031

4750303003197

CEPTI CĀĻA GAĻAS PRODUKTI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Marinēti cāļa 
pusspārni 
Lieliskie

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12302021

4750303000660

Marinēti cāļa  
pusspārni 
Lieliskie

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

7 dienas

 lielpaka, vakuums

~1 kg

12302022

23118405

MARINĒJUMI

Marinēti cāļa  
pusspārni 

Gardie

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

7 dienas

 lielpaka, vakuums

~1 kg

12302012

23118406

Marinēti cāļa  
pusspārni 

Gardie

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12302011

4750303000653

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Atkauloti 
cāļu šķiņķi 

Siera marinādē 

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12306021

4750303703653

Cāļa stilbi 
Pikantajā 
marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

600 g

12304031

4750303703189

Cāļa stilbi 
Pikantajā 
marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

7 dienas

 lielpaka, vakuums

~1 kg

12304033

23118407

MARINĒJUMI

Cāļa pusspārni 
Siera marinādē 

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12302031

4750303701000

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



MARINĒJUMI

Cāļa filejas steiks                                
BBQ marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

400 g

12303091

4750303007829

Cāļa filejas steiks                                      
4 gadalaiku 
marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

400 g

12303101

4750303007836

Atkauloti cāļa šķiņķi                                              
Īpašā gardēžu 

marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12306095

4750303007904

Cāļa gaļas šašliks,                           
Klasiskajā 
marinādē 

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

10 dienas

PP spainītis

900 g

12306031

4750303703646

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

GRILA SEZONAS PRODUKTI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



MARINĒJUMI

Filejas iesmiņi 
Zaļumu 

marinādē

Filejas iesmiņi 
Grila 

marinādē

Šķiņķa iesmiņi 
Ķimeņu 

marinādē

Šķiņķi BBQ 
marinādē

Steiks Zaļumu 
marinādē

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

+2..+40C

12 dienas

aizsargatmosfērā

400 g

12303111

4750303010140

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

+2..+40C

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12305022

4750303010157

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

+2..+40C

11 dienas

aizsargatmosfērā

340 g

12306101

4750303010133

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

+2..+40C

11 dienas

aizsargatmosfērā

340 g

12303121

4750303010119

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

+2..+40C

11 dienas

aizsargatmosfērā

340 g

12303131

4750303010126

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

GRILA SEZONAS PRODUKTI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Marinēts cālis 
grilam  

Marinētas cāļa 
kājas grilam

Cāļa Šķiņķi 
Buffalo marinādē   

Cāļa pusspārni 
Gardie

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

7 dienas

vakuums

~1,5 kg

12301010

23118023

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

9 dienas

aizsargatmosfērā

~2 kg

12301071

23118119

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

10 dienas

aizsargatmosfērā

~2 kg

12305010

23118378

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

7 dienas

polim.maiss, kaste

~10 kg

12302013

23118752

MARINĒJUMI

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Cāļa cepetis 
Gardā mājas marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski apstrādātu 
(cepammaisa lietošanas pamācību skat. uz virsējā iepakojuma)

10 dienas

cepammaiss

~1,5 kg

12307020

23118700

Cāļa cepetis 
Garšaugu marinādē 

+2..+40C

Lietot tikai termiski apstrādātu 
(cepammaisa lietošanas pamācību skat. uz virsējā iepakojuma)

10 dienas

cepammaiss

~1,5 kg

12307010

23118678

MARINĒJUMI

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Broileru filejas gabaliņi 
Cream marinādē

+2..+40C

Lietot tikai termiski 
apstrādātu 

(skat.marķējumu)

12 dienas

aizsargatmosfērā

500 g

12303061

4750303703820

MARINĒJUMI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10311602

23118004

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10321601

23118278

SVAIGA GAĻA

Cāļu krūtiņas fileja
A kategorija

Cāļu krūtiņas 
mazā fileja
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10341601

23118316

Cāļu krūtiņas fileja 
ar spārnu
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10611601

23118010

Cāļu šķiņķi
A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

11151601

23118293

Cāļu šķiņķi
atkauloti, ar ādu

A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10721601

23118302

Cāļu kājas 
ar muguru
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

11141601

23118319

Cāļu šķiņķi
atkauloti, 
bez ādas

A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10621601

23118300

 Cāļu šķiņķi ar 
muguru

A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10711601

23118012

Cāļu kājas 
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10511601

23118008

Cāļu stilbi
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,5 kg

10531601

23118726

Cāļu stilbi 
bez locītavas

A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10411501

23118006

Cāļu spārni
A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

poliet. maiss

~10 kg  
(iesp.~20 kg) 

10911503

23118151

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10811601

23118014

Cāļu muguras
A kategorija

Cāļu kauli ar gaļas 
atgriezumiem

Cāļu pusspārni,
vidusdaļas
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10431601

23118317

Cāļu pusspārni,
augšdaļas
A kategorija

0..+40C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10421601

23118318

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

poliet. maiss

~ 1,5 - 1,8 kg

10111405

23118129

Cālis
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,7 kg

10311104

23118133

Cāļu krūtiņas fileja
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,7 kg

10331101

23118524

Cāļa krūtiņa 
ar ādu

A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,7 kg

10331105

23118748

Cāļa krūtiņa 
bez adas

A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,5 kg

10391101

23118604

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,5 kg

10391102

23118605

Cāļu krūtiņas fileja
griezta vertikāli

A kategorija

Cāļu krūtiņas fileja
griezta horizontāli

A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,7 kg

10321108

23118277

Cāļu krūtiņas 
mazā fileja 
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

360 g

10391205

4750303007379

Cāļa filejas steiks 
A kategorija

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,5 kg

11151108

23118308

Cāļu šķiņķi
atkauloti, ar ādu 

A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

10721111

23118303

Cāļu kājas 
ar muguru
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

10611110

23118132

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

11141109

23118369

Cāļu šķiņķi
atkauloti, bez ādas 

A kategorija

Cāļu šķiņķi 
A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,55 kg

10531101

23118725

Cāļu stilbi
bez locītavas

A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

10621101

23118518

Cāļu šķiņķi
ar muguru
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

10511101

23118514

Cāļu stilbi 
A kategorija

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,7 kg

10711102

23118527

Cāļu kājas 
A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,5 kg

10411101

23118529

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,5 kg

10421101

23118530

Cāļu spārni 
A kategorija

Cāļu pusspārni,
augšdaļas 
A kategorija

SVAIGA GAĻA

0..+40C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 0,6 kg

10811106

23118141

Cāļu muguras 
A kategorija

Pateicoties unikālajai ražošanas pieejai, Ķekava ir pirmais gaļas ražotājs Baltijā, kas 
saņēmis atļauju izmantot atzīmi Audzēts bez antibiotikām. Bez antibiotikām audzēta 
gaļa ir papildu drošības garants gan pircējam, gan ilgtspējīgai apkārtējai videi 

Zaļā karotīte ir nacionālā kvalitātes zīme, kas piešķirta produktiem, kas atbilst 
paaugstinātas kvalitātes kritērijiem un tiem 75% izejviela iegūta Latvijā.

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SUBPRODUKTI

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 1 kg

10221601

23118355

Cāļu 
muskuļkuņģi

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 1 kg

10211601

23118354

Cāļu aknas Cāļu sirdis

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

~ 1 kg

10241601

23118356

Cāļu kakli

0..+30C

9 dienas

vakuums

~ 2,6 kg

10231601

23118235

Cāļu ādas

0..+40C

7 dienas

poliet. maiss

~ 20 kg

11011503

24118150

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



SUBPRODUKTI

Cāļu sirdis

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

450 g

10241202

4750303703547

Cāļu kakli

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

450 g

10231202

4750303703530

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

450 g

10221202

4750303703523

0..+30C

7 dienas

aizsargatmosfērā

450 g

10211202

4750303703516

Cāļu aknasCāļu muskuļkuņģi

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Kotlešu masa, 
saldēta

SVAIGA GAĻA

-180C

180 dienas
(6 mēneši)

poliam. apvalks

500 g

12202030

4750303001070

Uzglabāšanas 
temperatūra

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



KŪPINĀJUMI

Karsti kūpināts 
cālis – atvērts 

Karsti kūpināts 
cālis 

Karsti kūpināts 
cālis tradicionālā 

etiķa marinādē 

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~3 kg

12501020

23118025

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,5 kg

12501010

23118024

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~2,4 kg

12501030

23118630

Karsti kūpinātI 
cāļu stilbi

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,1-1,3 kg

12503010

23118029

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Karsti kūpināti 
cāļu šķiņķi

Karsti kūpināti 
cāļu spārni

Karsti kūpinātas 
cāļu muguras

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,1-1,3 kg

12504010

23118031

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,1-1,3 kg

12502010

23118027

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,1-1,3 kg

12507010

23118033

KŪPINĀJUMI

Karsti kūpināta 
uzkoda Cāļu astes

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~0,5 kg

12509010

23118330

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Karsti kūpināts 
vistas giross 

Klasiskais

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,1-1,3 kg

12508010

23118291

KŪPINĀJUMI

Karsti kūpināta              
Rulete Svētku  

Karsti kūpināta              
Rulete Svētku  

Karsti kūpināta                        
Rulete Filejas

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~2,2-2,8 kg

12701010

23118047

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

vakuums

~1,1-1,4 kg

12701013

23118802

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

aizsargatmosfērā

~1,5-1,6 kg

12701020

23118049

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



KŪPINĀJUMI

Karsti kūpināta 
puse cāļa 

+2..+60C

Gatavs lietošanai

14 dienas

vakuums

~0,7-0,9 kg

12501023

23118026

Karsti kūpināti 
cāļu stilbi

+2..+60C

Gatavs lietošanai

14 dienas

vakuums

330 g

12503012

4750303001308

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Karsti kūpinātas 
cāļu astes 

Karsti kūpināta              
Rulete Svētku

Karsti kūpināta              
Rulete Filejas

+2..+60C

Gatavs lietošanai

14 dienas

vakuums

300 g

12509011

4750303703394

+2..+60C

Gatavs lietošanai

14 dienas

vakuums

~0,5 kg

12701011

23118048

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

vakuums

~0,5 kg

12701021

23118050

KŪPINĀJUMI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



+2..+60C

Gatavs lietošanai

50 dienas

vakuums

200 g

12508011

4750303005979

+2..+60C

Gatavs lietošanai

21 diena

vakuums

230 g

12502021

4750303005986

+2..+60C

Gatavs lietošanai

30 dienas

vakuums

260 g

12503021

4750303005993

Karsti kūpināts 
Klasiskais
cāļa giross

Karsti kūpināti 
cāļa pusspārni 

JUBILEJAS

Karsti kūpināti 
cāļa pusstilbi 

JUBILEJAS

KŪPINĀJUMI

Uzglabāšanas 
temperatūra

Lietošana

Uzglabāšanas 
termiņš 

Iepakojuma 
veids

Daudzums 

Krājkods

Svītru kodi



Cāļa spārnsCāļa krūtiņas fileja Cālis

Cāļa pusspārna 
augšdaļa

Cāļa krūtiņas 
mazā fileja

Cāļa pusspārna 
vidusdaļa

Cāļa šķiņķis

Cāļa kāja

Cāļa mugura

Cāļa krūtiņas 
fileja ar spārnu

Cāļa stilbs

Cāļa kāja ar muguras daļu

VISTAS DAĻAS

Cāļa sķiņķis ar 
muguras daļu


