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� Sākotnēji vaļēju pavardu izmantoja ne tikai ēdiena gatavošanai, bet arī kā gaismas 
un siltuma avotu. Gadsimtiem ilgi tas bija mājas centrs, ar kuru saistījās visas 
sadzīviskās nodarbes. Senākais un vienkāršākais pavarda variants bija ugunskurs uz 
zemes zemnieku mājas vidū, ap kuru dzīvoja un strādāja. Uz nakti tam apkārt aplika 
metāla režģi, lai oglēs neieskrietu dzīvnieki.

� Putra vai zupa no rīta, pusdienās un vakarā – šāda vienveidīga ēdienkarte bija katrā 
vienkāršā mājsaimniecībā līdz pat 18. gadsimtam. Atbilstoši vienkārši bija iekārtota 
vārīšanas vieta. Prasības pēc mēbelēm un rīkiem bija minimālas. Ēdienu vārīja ķēdē 
iekārtā katlā, karstumu regulējot ar ķēdi – to palaida garāku vai pievilka īsāku un 
nostiprināja uz t. s. «zāģa» zobiem, tādējādi katlu tuvinot ugunij vai paceļot augstāk. 
Cepešu iesmu lika uz kaltiem dzelzs trijkājiem – t. s. pavarda suņiem jeb kalpiem.

� Dūmus nedaudz piebremzēja dzirksteļu uztvērējs, tad tie izplūda no telpas caur 
apvalkdūmeni jumtā vai pa caurumu sienā. Kvēpi impregnēja koka konstrukcijas, 
pasargāja no koksngraužiem un kalpoja kūpinājumu gatavošanai. Taču cilvēkiem 
piedūmotajās telpās bija grūti dzīvot. Zemnieku mājās ilgi iztika bez speciāli būvēta 
pavarda un lietoja nenosegtu uguni. Nākamajā mājas attīstības pakāpē dzīvojamo 
istabu nodalīja un apkurināja no melnās virtuves vai kūpinātavas ar krāsni.



«Tacuinum sanitatis»



«Dekamerons»
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Kalendāra lapa – decembris «Tacuinum sanitatis» 



Landauera patversmes cepējs 



«Tacuinum sanitatis»





Augsburgā izdotu pavārgrāmatu «Kuchenmaisterey» titullapas



Strasburgā izdotas pavārgrāmatas «Von allen Speisen und Gerichten» titullapa



Cvikavā izdotas pavārgrāmatas «Von allen Speisen un Gerichten» titullapa



Nezināms mākslinieks. Flandrija 



� Ar laiku sāka būvēt speciālus pavardu blokus ceļgalu vai gurnu augstumā, lai  
darba virsmas būtu ērtāk lietojamas. Paaugstinājumā izbūvētā velvētā nišā varēja 
žāvēt malku. Tomēr līdzena pavarda vieta un vaļējs kamīns ilgu laiku bija plaši 
sastopami, un tādi ir arī Rundāles pils pavardi.

� Pie virtuves standarta priekšmetiem piederēja skaldāmais klucis, cepšanas iesmi, 
podi, pannas, cepamās formas un dažādu lielumu un materiālu trauki ēdieniem. 
Uz pavarda tērauda plāksnes vienlaikus dega vairākas ugunis. Lai gaļa apceptos 
vienmērīgi, iesmu grozīja virtuves palīgstrādnieks vai suns ritenī. Leonardo da
Vinči izgudroto grozīšanas mehānismu darbināja siltais gaiss, kas ceļas augšup. 
Biežāk tomēr lietoja paņēmienus ar atsvaru un auklām. Virtuvē vajadzēja arī 
galdus ēdienu sagatavošanai un servēšanai, kā arī piekārtus plauktus vai skapjus 
dažādiem traukiem. Daudzveidīgie virtuves rīki nevienu nevarēja pārsteigt ar 
greznību, jo tos taču redzēja tikai virtuves saimniece, pavāri un kalpotāji. 

� Vārīšanai uz nenosegtas uguns pat labi pārtikušās mājās ilgu laiku nebija 
alternatīvas. Privileģēti ļaudis ēdienu gatavošanu uzticēja pavāriem un virtuves 
telpu norobežoja. Pilīs un klosteros virtuve parasti atradās atsevišķā ēkā vai vienā 
ēkas spārnā. Lielās pilīs virtuvi ierīkoja pietiekami tālu no reprezentācijas telpām, 
lai tajās nenonāktu smakas un kvēpi. Virtuves nodalīšana bija svarīga arī 
ugunsdrošības dēļ.



Pavārgrāmatas “Ein sehr künstlichs und nutzlichs Kochbuch” titullapa 



Mendela patversmes  pavāri



Mendela patversmes pavārs Ulrihs un apkopējs Kaspars  



“Opera  di Bartolomeo Scappi mastro dell`arte del cucinare”





«Opera di Bartolomeo Scappi mastro dell`arte del cucinare»



«Opera di Bartolomeo Scappi mastro dell`arte del cucinare»
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«Opera di Bartolomeo Scappi mastro dell`arte del cucinare»
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Mendela patversmes «Zwölfbrüderstiftung» amatnieki Nirnbergā 
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Žans Batists de Saive (Jean-Baptiste de Saive) 
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Ludgers tom Rings Jaunākais (Ludger tom Ring) 





Martens van Klēve (Marten van Cleve)
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Joahims Bēkelārs (Joachim Beuckelaer)
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Vinčenco Kampi (Vincenzo Campi) 
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Pavārgrāmatas «Ein new Kochbuch» titullapa
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Pīters Kornēliss van Reiks (Pieter Cornelisz van Rijck) 



Floriss van Šotens (Floris van Schooten) 
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Korneliss Jakobs Delfs (Cornelis Jacobsz Delff) 
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Georgs Flegels (Georg Flegel)  



Mendela patversmes virējas Otīlija un Barbara



Mendela patversmes virējas  



Mendela patversmes virējas Margarēta un Anna 



Abrahams Bosse (Abraham Bosse) 



Gerits Daus (Gerrit Dou)



Dāvids Tenīrss Jaunākais (David Teniers) 
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Djego Velaskess (Diego Velasquez)
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Floriss van Šotens (Floris van Schooten) 
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Dāvids Tenīrss (David Teniers)



Jans Stēns (Jan Steen) 
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Reinīrs Koveins (Reynier Coveyn)



Emanuels de Vite
(Emanuel de Witte) 



Volfgangs Heimbahs (Wolfgang Heimbach) 



Hendriks Sorgs (Hendrick Sorgh) 





Jobs Adriānss Berkheide (Job Adriaensz Berckheyde)



Jans van Bukens (Jan van Buken)  



Jans van Bukens





«Georgica curiosa» 
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Martins Dihtls (Martin Dichtl)
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Džuzepe Krespi
(Giuseppe Crespi) 





Bailes no ugunsgrēka, liels malkas patēriņš un karstums pie vaļēja pavarda liesmām lika 
domāt par izmaiņām virtuvē. Jau 16. gadsimtā notika pirmie mēģinājumi kurināt uguni 
speciāli izmūrētā kanālā, taču tikai pēc 200 gadiem šim jautājumam radās risinājums.

� Arhitekts Fransuā de Kivijē Vecākais, vācu rokoko meistars, panāca apvērsumu virtuvē, 
ieviešot t. s. katlu-pavardu. 1735. gadā pēc viņa projekta tapa noslēgts pavards 
Amalienburgā – paaugstinājums bija izmūrēts tāpat kā iepriekš, taču pavarda iekšienē bija 
uguns kanāli un virsu sedza caurumota metāla plate. Caurumu vietās liesmas karsēja katlus.

� Tālāku risinājumu šai sistēmai 18. gadsimta beigās izstrādāja sers Benžamins Tompsons, 
grāfs Remfords – dabaszinātnieks, kuru uzaicināja Bavārijas galma dienestā, lai uzlabotu 
dzīves apstākļus armijā. Nozīmīgākais uzlabojums izrādījās jauna tipa pavards ar vairākiem 
taisniem, horizontāliem kanāliem, kas bija virzīti uz noteiktām vietām pavarda plāksnē. 
Saskaņots caurumu un katlu izvietojums novērsa karstuma zudumus.

� Lai gan Remforda pavards ap 1800. gadu bija tikai dažās virtuvēs, tomēr tas kalpoja par 
paraugu plītīm jeb t. s. «vārīšanas mašīnām», kas 19. gadsimta otrajā pusē pakāpeniski 
aizvietoja vaļējos pavardus visu sociālo slāņu virtuvēs. Jaunos slēgtos pavardus mūrēja vai 
darināja pārvietojamus no čuguna, nosedzot ar stingru metāla plāksni. Dedzināšanai varēja 
izmantot ne tikai malku, bet arī ogles.

� Uzlabotajām plītīm bija pelnu kaste, cepeškrāsns un vairākas atveres vārīšanai. Plīts riņķi 
ļāva atveres lielumu pielāgot katla izmēram. Bieži pavardā bija iemontēts ūdens sildītājs –
metāla trauks, kurā ūdens uzkarsa un ilgāku laiku turējās silts.





Atbilstoši baroka laika 
tieksmei izrādīties,
bagātajos namos 
Arvien biežāk tapa divas 
virtuves – vienā 
demonstrēja 
skaistus traukus, otrā tika  
veiktas visas īstai virtuvei 
raksturīgās funkcijas.
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Žans Batists Simeons Šardēns (Chardin)  
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Robērs Benārs no «Encyclopedie Diderot & Alembert» 







«Leipziger Kochbuch» «The compleat Housewife»



Jans Jozefs Horemanss Jaunākais (Jan Josef Horemans) 
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Johans Gothilfs Angermans «Allgemeine practische Civil-Bau-Kunst»



«The experienced
English Housekeeper» 
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Adriāns de Lelī 
(Adriaan de Lelie)



«Culinary Chemistry»












