


UZŅĒMUMS

„Hanzas Maiznīcas” zīmolam ir jau vairāk kā 20 gadu vēsture. Veiksmīgi apvienojot
senās maizes cepšanas tradīcijas un modernās tehnoloģijas, maiznīca cep iecienītāko
maizi Latvijā. AS “Hanzas maiznīcas” īpašnieks Somijas uzņēmums “Vaasan ” Oy kopš
2015. gada jūnija ir kļuvis par starptautiskā Zviedrijas koncerna “Lantmännen ek. för”
sastāvdaļu, ļaujot nostiprināt pozīcijas Baltijas jūras reģiona valstīs un papildināt
piedāvājumu ar vairākiem jauniem produktiem un konceptiem. Šobrīd saviem pircējiem
„Hanzas Maiznīcas” piedāvā ap 40 dažādus svaigās maizes produktus.
Mēs, Hanzas Maiznīca, strādājam Latvijā un esam šeit iecienītākās maizes cepēji. Gan 
klasisku rupjmaizi, gan smalku baltmaizi, arī jaunās maizes šķirnes mūsu maiznieki cep 
ar meistarību un atbildību. Un tas, kurš Hanzas maizi ēdis, citu vairs nemeklē, jo tik 
labu garšu gribas baudīt ik dienu.

PRODUKTU SORTIMENTS 
Mums ir svarīgi, lai mūsu ceptā maize cilvēkiem garšotu, tāpēc, lai uzlabotu produktus
un paplašinātu sortimentu, mēs veicam regulāras aptaujas un tirgus pētījumus. Katrā
valstī ir atšķirīgas maizes cepšanas un ēšanas tradīcijas, tāpēc, radot jaunus produktus,
mūs iedvesmo mūsu zeme, saule, lauki un meži. Mēs cenšamies dot cilvēkiem izvēles
iespējas un padarīt maizes piedāvājumu interesantu, tāpēc nebaidāmies smelties
pasaules pieredzi un piedāvāt Latvijā jaunus un inovatīvus produktus.

MAIZES RAŽOTNES
Hanzas Maiznīcas ražotne atrodas Rīgā – Pildas ielā. Hanzas Maiznīca ir stabils
uzņēmums, kurā strādā aptuveni 170 darbinieku. Mēs lepojamies, ka mūsu uzņēmumā
strādā labākie un profesionālākie maizes cepēji.

KVALITĀTES KONTROLE
Mums rūp maizes ražošanas nozares attīstība, tāpēc jau kopš uzņēmuma darbības
sākuma esam aktīvi Latvijas Maiznieku biedrības dalībnieki. Hanzas Maiznīcas
produkcijas atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem apliecina starptautiskie
sertifikāti – ISO 22000 un ISO 9001.

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA
Hanzas Maiznīca ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Jau kopš 1996. gada Hanzas Maiznīca ir 
veidojusi sadarbību ar dažādiem sociālajiem dienestiem un labdarības organizācijām, ar 
kuru starpniecību nodrošinājusi savu produkciju cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.
2009. gadā šim nolūkam tika izveidots Hanzas Maiznīcas Maizes fonds. 

Jūsu Hanzas Maiznīca



KLASISKĀ RUDZU MAIZE

Iekšējais kods 5101
Svars 800g
Skaits kastē 6

Vai atceraties maizes garšu, kāda tā bija bērnībā? Īsta un patiesa, tā atsauc atmiņā ģimenes kopīgās 
maltītes, skolas ekskursijas un pirmās paša rokām gatavotās sviestmaizes, kas varbūt nebija 
visskaistākās, bet varēja lepoties ar divreiz biezākām siera šķēlēm. Šī maize ir klasika – visiem kopīga un 
katram sava.
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KLĒTS RUDZU MAIZE

Iekšējais kods 200288
Svars 800g
Skaits kastē 6

Rudzu maize, kas cepta pēc tradicionālas un klasiskas receptes. Patīkama ķimeņu garša un aromāts.



KURŠU MAIZES

Latvijā agrākos laikos nebija labākas vietas meldera arodam kā bagātā Kuršu zeme. Spēcīgo vēju grieztajās 
dzirnavās meistari atklāja aizvien jaunus amata noslēpumus, kas ļāva graudus samalt īpaši rūpīgi, un maizes 
kukulīši sanāca jo sevišķi maigi un gaisīgi. Tāpēc mēs, Hanzas Maiznīca, radījām savu Kuršu maizi, kurā 
apvienojām kviešu maizes maigumu un gaisīgumu ar rudzu miltu vērtīgajām īpašībām.

Kuršu
rudzu maize

Iekšējais kods 5105
Svars 800g
Skaits kastē 6

Kuršu
saldskābmaize

Iekšējais kods 5206
Svars 800g
Skaits kastē 6

Kuršu 
saldskābmaize 

Iekšējais kods 5207
Svars 390g 
Skaits kastē 12

Kuršu
rudzu maize

Iekšējais kods 5106
svars 390g
skaits kastē 12
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Kuršu 
sēklu maize 

Iekšējais kods 5711
Svars 390g 
Skaits kastē 12

Kuršu 
sēklu maize 

Iekšējais kods 5714
Svars 800g 
Skaits kastē 6
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Latvijā agrākos laikos nebija labākas vietas meldera arodam kā bagātā Kuršu zeme. Spēcīgo vēju grieztajās 
dzirnavās meistari atklāja aizvien jaunus amata noslēpumus, kas ļāva graudus samalt īpaši rūpīgi, un maizes 
kukulīši sanāca jo sevišķi maigi un gaisīgi. Tāpēc mēs, Hanzas Maiznīca, radījām savu Kuršu maizi, kurā 
apvienojām kviešu maizes maigumu un gaisīgumu ar rudzu miltu vērtīgajām īpašībām.

KURŠU MAIZES



KURŠU MAIZES
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Kuršu sēklu
formas maize 

Iekšējais kods 76234
Svars 600g 
Skaits kastē 8

Kuršu rudzu
formas maize 

Iekšējais kods 76235
Svars 600g 
Skaits kastē 8

Kuršu Senā rudzu maize 

Iekšējais kods 200305
Svars 450g 
Skaits kastē 12

Kuršu formas
saldskābmaize 

Iekšējais kods 200309
Svars 600g 
Skaits kastē 8

Latvijā agrākos laikos nebija labākas vietas meldera arodam kā bagātā Kuršu zeme. Spēcīgo vēju grieztajās 
dzirnavās meistari atklāja aizvien jaunus amata noslēpumus, kas ļāva graudus samalt īpaši rūpīgi, un maizes 
kukulīši sanāca jo sevišķi maigi un gaisīgi. Tāpēc mēs, Hanzas Maiznīca, radījām savu Kuršu maizi, kurā 
apvienojām kviešu maizes maigumu un gaisīgumu ar rudzu miltu vērtīgajām īpašībām.
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Tumšo maižu ar piedevām kategorijā pēdējos gadus ir vērojama attīstība un pamatojoties uz dažādu
pētījumu datiem, patērētāji izvēlas aizvien vairāk produktus ar pievienoto vērtību. Sekojot līdzi tendencēm
piedāvājam jaunu produktu zem spēcīga un atpazīstama zīmola - Kuršu, perspektīvajā un augošajā
kategorijā.

Iedvesmojoties no Kuršu sēklu formas maizes panākumiem un tumšo porcijmaižu tirgus pieaugumu, 
esam radījuši Kuršu sēklu rikas. Tās ir mīkstākas un gaišākas, tām ir patīkama un sabalansēta garša kā arī 
tās ir papildinātas ar vērtīgajām saulespuķu sēkliņām un linsēklām.

Kuršu sēklu rikas: 

•Patīkama, sabalansēta garša un mīksta struktūra;

•Satur 20% sēklu;

•Ar rudzu ieraugu un plaucējumu;

•Pievilcīgs un bagātīgs ārējais izskats;

•Ērta lietošanā;

•Spēcīgs zīmols, pievilcīgs dizains;

Kuršu sēklu rikas 

Iekšējais kods 200316
Svars 260g
Skaits kastē 16

KURŠU MAIZES



Vidēji 70 % Latvijas pieaugušo ir paaugstināts holesterīna līmenis asinīs, līdz ar to palielināts saslimšanas 
risks ar sirds un asinsvadu slimībām. Tādēļ Hanzas Maiznīca piedāvā unikālu produktu – Sirdsmiera auzu 
rikas. 100 % no jauno riku cepšanā izmantotajiem graudaugiem ir auzas (klijas, pārslas, smalcināti 
graudi), kas ir vērtīgās graudaugu šķiedrvielas – beta-glikāna – avots.
Beta-glikāns iedarbojas uz holesterīna līmeni divējādi:
• novērš ar pārtiku uzņemtā holesterīna uzsūkšanos;
• izvada no organisma jau uzkrāto holesterīnu, piesaistot un izvadot žultsskābes, kas satur holesterīnu.

Sirdsmiera auzu rikas ir vērtīgs produkts visai ģimenei, un tās var lietot arī profilaktiskos nolūkos, lai 
novērstu holesterīna līmeņa paaugstināšanos.

* Ietekme ir individuāla un atkarīga no sākotnējā holesterīna līmeņa. Jo augstāks sākotnējais ZBL holesterīna 
līmenis, jo vairāk tas samazināsies.

Iekšējais kods 76021
Svars 250g
Skaits kastē 16
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SIRDSMIERA AUZU RIKAS

RUDZU RIKAS

Iekšējais kods 5400
Svars 330g 
Skaits kastē 16

Hanzas Maiznīcas Rudzu rikas lieliskās garšas noslēpums ir tās īpašā recepte un ražošanas process. Rudzu rikas 
var ēst tāpat, viegli apgrauzdēt tosterī vai ērti izmantot, gatavojot gardas sviestmaizes. Rudzu rikas satur daudz 
šķiedrvielas. Vienā šķēlē ir 2.8 g, kas ir 11% no ieteicamā dienas daudzuma.
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100% RUDZU MAIZE 

Maize tiek cepta tikai no rudzu miltiem, pievienojot dabīgo ieraugu. Patīkami saldskābo garšu un smaržu
maize iegūst no rūpīga pagatavošanas procesa, kas ilgst līdz pat 32 stundām.

100% rudzu maize
bez pievienota rauga

Iekšējais kods 200234
Svars 450 g
Skaits kastē 10

FITNESA PRO TOSTERMAIZE 
Saskaņā ar Nielsen pētījumu par veselīga uztura ēšanas paradumiem, norāde daudz proteīna un 
šķiedrvielu ir svarīga lielākai daļai respondentu. Sekojot līdzi patērētāju ēšanas paradumiem un dzīves 
veida tendencēm esam radījuši unikālu tostermaizi ar augstu proteīna un šķiedrvielu daudzumu, bagātīgu 
sēklu saturu un samazinātu cukura daudzumu.

FITNESA PRO tostermaize

Iekšējais kods 200304
Svars 380g 
Skaits kastē 10 



TOSTÉ TOSTERMAIZES

Tostermaize Tosté lepojas ar daudziem talantiem. Būdama patīkama un maiga tradicionāli pagatavotās 
sviestmaizēs, tā savu patieso izcilību atklāj tostos. Viegli kraukšķīgā, zeltainā garoziņa atklāj veselu garšas 
bagātību, bet smaržīgais mīkstums gluži vai kūst uz mēles. Ja vēl gatavosiet to kopā ar klasiskām vai 
trakulīgām piedevām… Lūk, kādai jābūt īstai tostermaizei!

Tosté tostermaize 
Klasiskā 

Iekšējais kods 5606
Svars 500g 
Skaits kastē 7 
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Tosté sēklu sendviču maize

Iekšējais kods     76162
Svars 470g
Skaits kastē 7

TOSTÉ AUZU PILNGRAUDU TOSTERMAIZE

Jaunā auzu pilngraudu tostermaize Tosté - ir ne tikai garda un aromātiska, tai ir arī īpaši bagātīga
receptūra. 51% no visiem cepšanā izmantotajiem miltiem ir auzu pilngraudu milti, kas satur daudz
vitamīnu un minerālvielu, kā arī tā ir lielisks šķiedrvielu avots visai ģimenei. Bērniem īpaši patiks tās
maigā un nedaudz saldenā garša. Ir ideāla gan tostēšanai, gan sviestmaižu pagatavošanai!

Tosté  auzu pilngrdu tostermaize : 

• Maiga, nedaudz saldena garša;

•Patīkama, irdena struktūra;

•51% no visiem cepšanā izmantotajiem miltiem ir 
auzu pilngraudu milti;

•Daudz šķiedrvielu (6g uz 100g produkta);

•Nesatur laktozi.

Tosté auzu pilngraudu
tostermaize

Iekšējais kods 200313
Svars 550g 
Skaits kastē 7



PĻAVAS MAIZES
Vasaras smarža neizgaist līdz ar pirmajiem pelēkajiem mākoņiem – tā maiga un liega saglabājas Hanzas 
Maiznīcas Pļavas maizēs. Sēklu maizes ir piemērotas visiem, kas meklē interesantu garšu un vasaras 
vieglumu. Svaiga rīta spirgtums... Tikko pļautas zāles smarža... Brīnišķīgs dienas sākums! Sajūti vasaru 
ikvienā Pļavas maizes sēkliņā!

Vizbulīte 
tumšā sēklu maize 

Iekšējais kods 76070
Svars 280g 
Skaits kastē 10 

Saulespuķe 
saulespuķu sēklu maize 

Iekšējais kods 76071
Svars 280g 
Skaits kastē 10 
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Vizbulīte tumšā 
sēklu maize lielā

Iekšējais kods 76343
Svars 500g
Skaits kastē 4



16

VESELĪBAS MAIZE

Veselības maize ir īpaša kviešu maize. Parastā sāls vietā tās cepšanā tiek izmantots
vērtīgais jodsāls, kas palīdz nodrošināt nepieciešamo joda daudzumu uzturā. Šajā maizē ir arī vairāk 
šķiedrvielu nekā daudzās citās kviešu maizēs.  Ēdiet veseli!

Veselības maize 
ar klijām 

Iekšējais kods 5706 
Svars 250g 
Skaits kastē 10 



KVIEŠU MAIZES

Kungu
baltmaize

Iekšējais kods 5507
Svars 400g
Skaits kastē 6

Lielkungu 
baltmaize 

Iekšējais kods 76222
Svars 600g 
Skaits kastē 4

Āgenskalna
baltmaize

Iekšējais kods 5510
Svars 370 g 
Skaits kastē 6

Āgenskalna
baltmaize

Iekšējais kods 5509
Svars 370 g 
Skaits kastē 6

Gan tradicionālas, gan jaunas maizes šķirnes Hanzas Maiznīcas maiznieki cep ar meistarību un atbildību. 
Katrai gaumei un katram maizes baudītājam atradīsies sava iecienītākā kviešu maize. Dažāda lieluma, formas 
un garšas baltmaizes bagātinās ikvienu ēdienreizi un svētku galdu ar oriģinālu garšu un nevainojamu maizes 
šķēles biezumu. Baudiet un ņemiet vēl!
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DIŽĀ KVIEŠU MAIZE

Dižā kviešu maize ar biezpienu

Iekšējais kods 200447 
Svars 300 g 
Skaits kastē 6 

Ne velti šai maizei dots tāds nosaukums – Dižā kviešu maize! Tas ir kaut kas jauns un nebijis ne tikai Hanzas 
Maiznīcas sortimentā, bet visā Latvijas tirgū.
To unikālu dara receptūrā pievienotais biezpiens, kas maizes mīkstumu veido maigāku. Cepšanā izmantotā 
iejava padara maizi īpaši mīkstu, aromātisku un uzlabo garšu. Īpašs ir arī produkta ārējais izskats – ar miltiem 
apkaisītā garoziņa, kas dod īpaši kārdinošu, autentisku izskatu…gluži kā mājās cepta! 
Diža maize dižiem cilvēkiem!
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BROKASTU MAIZES

Brokastu baltmaize

Iekšējais kods 5502
Svars 300g 
Skaits kastē 8

Brokastis mēdz dēvēt par galveno ēdienreizi, jo kārtīga maizes rika ar gardām piedevām sniedz spēku un 
prieku visiem dienas darbiem. Labu lietu nekad nevar būt par daudz, tādēļ piedāvājam lielāku baltmaizes 
kukuli, lai pietiktu arī lielākām ģimenēm.

Lielā brokastu baltmaize

Iekšējais kods 76263
Svars 500g 
Skaits kastē 4

Brokastu tostermaize

Iekšējais kods 76144
Svars 500 g 
Skaits kastē 7



ĢIMENES MAIZES

Nav nekā jaukāka par brīdi, kad visa ģimene apsēžas pie galda – ir tik labi ap sirdi, kad visi ir kopā! 
Hanzas Maiznīcas jaunās Ģimenes maizes ir kā radītas garām un nesteidzīgām ģimenes ēdienreizēm. 
Katrs var izvēlēties maizi, kas garšo labāk: pamatīgo Ģimenes rudzu maizi, gardo saldskābmaizi vai vieglo 
baltmaizi. Domājot par lielākām ģimenēm, Ģimenes baltmaizi piedāvājam lielākā 500 gramu iepakojumā.

Ģimenes 
baltmaize

Iekšējais kods   5524
Svars 500 g 
Skaits kastē 5
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Ģimenes 
baltmaize

Iekšējais kods 76159
Svars 300g 
Skaits kastē 8

Ģimenes 
rudzu maize

Iekšējais kods 76160
Svars 600g 
Skaits kastē 8

Ģimenes 
saldskābmaize

Iekšējais kods  5210
Svars 700g 
Skaits kastē 8



ĢIMENES MAIZES

Nav nekā jaukāka par brīdi, kad visa ģimene apsēžas pie galda – ir tik labi ap sirdi, kad visi ir kopā! Hanzas 
Maiznīcas jaunās Ģimenes maizes ir kā radītas garām un nesteidzīgām ģimenes ēdienreizēm. Katrs var 
izvēlēties maizi, kas garšo labāk: pamatīgo Ģimenes rudzu maizi, gardo saldskābmaizi vai vieglo baltmaizi. 
Domājot par lielākām ģimenēm, Ģimenes baltmaizi piedāvājam lielākā 500 gramu iepakojumā.

Ģimenes
formas maize

Iekšējais kods    76025
Svars 500g
Skaits kastē 8
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SAIMES MAIZES

Saimes 
formas maize

Iekšējais kods    76025
Svars 500g
Skaits kastē 8
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BURGERU MAIZĪTES 

Burgeru maizītes 

Iekšējais kods 200402
Svars 448g 
Skaits kastē 6

Burgeru maizītes: 
•Visgardākās, kad gatavotas uz grila
•Proteīna avots 

Burgeru maizītes  ar klijām

Iekšējais kods 200403
Svars 480g 
Skaits kastē 6

Hanzas Maiznīca vēlas kļūt par flagmani Street Food jeb Ielas kultūras pārcelšanai uz mājas virtuvi 
iedvesmojot, radot un daloties ar idejām un piedāvājot vienkāršus risinājumus. Hanzas Maiznīcas 
burgeru maizītes ir ideāls pamats hamburgeriem. Jo īpaši siltajā sezonā, kad kotletes, desiņas un 
gaļu var cept uz grila kopā ar dārzeņiem, pievienojot pašu gatavotu mērci, kurā saldā, skābā un 
pikantā garša beidzot ir ideālā proporcijā.

GRILA MAIZĪTES 
Uzsākot vasaras sezonu Hanzas Maiznīca piedāvā maizītes, kas piemērotas ne tikai sviestmaizēm, bet 
arī gatavojot hamburgerus kā ballītēs, tā ģimenes lokā pie brokastu galda. Grila maizītes ir mīkstas 
un ērtākai lietošanai jau iegrieztas. Tās veidotas pēc pasaulē zināmo Kaiser buns parauga, kurām ir 
raksturīgs iegriezums uz garozas. 

Grila maizītes: 

•Maiga garša un mīksta struktūra;

•Īpašs Kaiser bun iegriezums;

Iekšējais kods 200432
Svars 225g
Skaits kastē 6



CITI PRODUKTI
Jauns produkts, kas noderēs katram, kas gatavo mājās. Lieliska rīvmaize, lieliskiem cilvēkiem – noderēs kā 
sātīgiem ēdieniem, tā arī desertiem un gardām uzkodām.

Rīvmaize kviešu

Iekšējais kods 76104
Svars 400g 
Skaits kastē 10
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A/S HANZAS MAIZNĪCAS
Pildas iela 10, Rīga, LV-1035

Birojs: Brīvības 171, Rīga, LV-1012
Tālr.: 67805815, fakss: 67805825, e-pasts: hm@hm.lv

Pasūtījumu pieņemšana katru dienu plkst. 8.30 – 17.00

Pasūtījumu daļa:
Tālr.: 67505400, 67505401, 67505402, 67505403, 67505404, 67505405, 67505406, 

67505423
Mob. tālr.: 29115368, 29113769, fakss: 67505407

E-pasts pasūtījumiem: cpd@hm.lv
Bezmaksas tālrunis atsauksmēm: 800004111

www.hm.lv


