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PĒC BALTĀS ZIEMAS –
KRĀŠŅS PAVASARIS!
LIENE ZEMĪTE

SVĒTKU GARŠAS

DABA MŪS ŠOGAD LUTINA: TIK SKAISTA BIJA AIZVADĪTĀ ZIEMA, UN
ŠOBRĪD ĀRĀ AIZVIEN ILGĀK IR GAIŠS, KAS LIECINA, KA PAVASARIS
TUVOJAS. VIENI NO PAVASARA GAIDĪTĀKAJIEM SVĒTKIEM NOTEIKTI
IR LIELDIENAS.

Man ļoti patīk tieši Lieldienu gaidīšanas laiks,
jo tas nozīmē, ka pavasaris tuvojas un daba
mostas. Gribas vairāk iziet ārā, ieelpot, sajust
dabu. Lai mājās ienestu Lieldienu un pavasara
sajūtu, var mežā saplūkt zariņus, kurus siltā ūdenī
izplaucēt. Gaidot Lieldienas, man gribas sakopt
un iztīrīt māju pamatīgāk nekā citām reizēm,
siltā laikā nomazgāt logus un izmazgāt aizkarus,
lai, Lieldienām un saulei atnākot, māja spīd un
laistās. Ja mājās ir gana daudz vietas, jau šobrīd
kastēs var sasēt tomātu un gurķu sēklas, salātus
un dīgstus un sagaidīt pavasari ar jau izdīgušiem
stādiņiem. Uz palodzes izaudzēti dīgsti ir īsts
vitamīnu lādiņš un brīnišķīgs papildinājums
salātiem, brokastu maizītēm un zaļajiem
kokteiļiem.
Lieldienu gaidīšanas laiks man ir arī lielais
gavēnis, kad atsakos no saldumiem un alkohola
– ēdiena un dzērieniem, kas saistās ar svētkiem
un svinēšanu. Vairāk laika cenšos pavadīt ar
sevi un savām domām, un man ļoti palīdz joga.
Tā sakārto prātu, nomierina domas un vairo
harmoniju. Lieldienu un pavasara gaidīšanas
laikā, manuprāt, vislabāk var noķert mieru un
iekšējo līdzsvaru un sataupīt to visam gadam.
Ēdienus Lieldienu galdam neplānoju ļoti laicīgi,
to parasti daru pēdējā nedēļā. Tad arī gavēnis
tuvojas beigām, un tad iekšēji ir visvairāk skaidrs,
ko tad kārojas šajās Lieldienās. Manās mājās
tā noteikti nav pārēšanās un galdi, kas lūst no
ēdiena pārpilnības. Gluži otrādi – es drīzāk sevi
un savējos palutināšu ar kādu smalkāku ēdienu
un našķi, bet mazos daudzumos, tā, lai to var
izbaudīt un rodas sāta sajūta nepārēdoties.

PROTAMS, LIELDIENAS MANĀS MĀJĀS NAV
IEDOMĀJAMAS BEZ KRĀSOTĀM OLĀM, TĀS PARASTI
KRĀSOJAM IEPRIEKŠĒJĀ DIENĀ, UN LIELDIENU
RĪTĀ PARASTI IET VAĻĀ OLU KAUJAS VISSTIPRĀKĀS
OLAS MEKLĒJUMOS.
Lieldienu brokastis noteikti sastāv no vārītām
olām, ēdot tās vienkārši ar sāli un maizīti, ar
kādu gardu avokado salsu vai svaigu dārzeņu
salātiem. Starp citu, manā ģimenē ļoti lielā cieņā
ir vienkāršas vārītu olu maizītes. Apgrauzdēju
ciabatta maizīti, uzsmērēju sviestu un virsū lieku
vārītas olas šķēlītes. Garšo lieliski!
Kad biju maza, krāsojām ļoti daudz olu, un tad
tās, protams, palika pāri, Lieldienu rītā neapēstas.
Tad nu vajadzēja likt lietā izdomu un gudrot, kā
novārītās olas izmantot. Pirmais ēdiens, kas nāk
prātā, ir pildītas olas ar majonēzi un sinepēm. Klāt
var pievienot apceptu kraukšķīgu bekona šķēli,
plānu mazsālīta vai kūpināta laša strēmelīti vai
nelielu piciņu sarkano ikru. Otrs ēdiens noteikti
ir rasols, kas garšo visiem un vienmēr, un, pat
ja pagatavota milzīga bļoda, tas apēdas ātri. Ja
negribas salātus ar gaļu, var pagatavot siera
salātus vai siļķi kažokā. Un, ja arī šajos ēdienos
visas krāsotās olas neizdodas iemānīt, jāvāra
skābeņu zupa. Skābs krējums un vārītas olas
lieliski papildina šo ēdienu.
No saldajiem ēdieniem Lieldienām piestāv
maize – slavenais Lieldienu kuličs, Lieldienu
kēkss, mazās Lieldienu smalkmaizītes ar ieceptu
krustiņu. Manā bērnībā mamma vienmēr cepa
siltas kanēļa un magoņu maizītes. Tās smaržoja
pa visu māju un vakaru bieži vien nesagaidīja.
Mana saldā ēdiena Lieldienu garša ir manis
pārveidotā Lieldienu pasha – biezpiena kūka ar
daudz riekstiem, marmelādi un žāvētiem augļiem.
Tā jau nemainīgi ilgus gadus ir mans Lieldienu
deserts.
Uz mana Lieldienu galda vienmēr ir pavasara
ziedi – tulpes, narcises, sveces, galds tiek klāts
maigos pavasarīgos toņos. Tā es svinu Lieldienas
un pavasari. Bet kādas pavasarīgas receptes un
padomus Lieldienu svētku galdam izlolojusi visa
Gardēžu komanda, uzzini nākamajās lappusēs!
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MANI GARDUMI TIEK GATAVOTI AR LIELU ATBILDĪBU – RIMI DOMĀ PAR VISU, SĀKOT NO
GARŠVIELĀM UN BEIDZOT AR IEPAKOJUMU, LAI TU GALDĀ VARĒTU CELT TIKAI SVAIGĀKO
UN GARDĀKO MALTĪTI!
LAI PAGATAVOTU GARŠĪGU ĒDIENU, AR ZINĀŠANĀM PAR GARŠU UN ATTIEKSMI PRET
KVALITĀTI NEPIETIEK – ĒDIENS IR JĀMĪL! MANI GARDUMI SIMBOLIZĒ VISU, KO RIMI
PAVĀRI PAGATAVOJUŠI, TĀDĒĻ ĒDIENS TIEK ĪPAŠI MĪLĒTS UN DAUDZINĀTS!

MARINĒTU OLĪVU
ASORTI

KREKERA KRAUKŠĶI

CĀĻA FILEJAS
SALĀTI

SVAIGĀ SIERA KRĒMA
KŪKA AR AVENĒM

TĪĢERGARNEĻU
SALATI

GARNEĻU SALĀTI
AR IKRIEM
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LAVAŠU IZLASE

GAĻAS SALĀTI

SIERA SALĀTI
AR ĶIPLOKIEM

ŠĶIŅĶA RULLĪŠI
AR SIERU

MAZSĀLĪTAS LAŠA
FILEJAS ŠĶĒLĪTES

CŪKGAĻAS ŠAŠLIKS
SAVĒJIEM
Nr. 1 / 2021
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SVAIGO SIERU
NENOLIEDZAMAIS ŠARMS
SIGNE MEIRĀNE

IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

Nez kāpēc man svaigie sieri asociējas tikai ar baltu, krēmīgi maigu sieru, kas
tiek gatavots reti, bet apēsts ar lielāko baudu. Kopš seniem laikiem nekas
latvieša ēdienkartē nav bijis tik svēts kā mājās siets svaigais siers. Tas bija
viegli pagatavojams un patiešām garšīgs. Arī šodien latviešu virtuvē nav nekā
vērtīgāka par svaigo sieru. Tā šarms slēpjas tieši svaigumā. Tikko savārīts,
nedaudz nostādināts, vien tik, lai tiktu vaļā no liekajām sūkalām, tas ir viens no
sieriem, kas pirmais nonāk uz galda.

Balts, nedaudz drupens vai nedaudz dzeltenāks un jau
gaļīgāks, agrāk tas tika ēsts bez piedevām vai ar ķimenēm
(gluži kā Jāņu sieram), bet tagad arvien biežāk arī ar dažādām
citām piedevām, sākot ar sēkliņām, beidzot ar žāvētiem
augļiem un zaļumiem.
To ēst svaigu, bez piedevām, tāpat vien vai uz maizes, bet
man personīgi tas šķiet garlaicīgi, tāpēc es dievinu to saceptu
krāsnī ar dārzeņiem, ceptu uz sausas pannas, kamēr no
abām pusēm zeltains vai sajauktu ar olīveļļu un garšvielām
(tādu var ēst uzreiz vai arī pēc dažām dienām), jo svaigais
siers ir ļoti garšīgs dažādos veidos.
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ĶIRBIS AR
SIERU 45min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS

600 g cepta ķirbja ar mizu;
1 ēd. k. sakapāta rozmarīna;
2 lieli sarkanie sīpoli, katrs 4 daļās;
1 ķiploka galviņa, veselas daiviņas;
30 ml vīnogu kauliņu eļļas;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari;
400 g siera ar kaņepju sēklām, gabalos;
40 g grauzdētu lazdu riekstu, sakapāti.

PAGATAVOŠANA
Sakarsē krāsni 210 grādus karstu. Samaisi
visas sastāvdaļas, izņemot riekstus un
sieru. Ieber pannā, izlīdzini un cep kādas
20 minūtes. Tad pieber sieru un cep,
kamēr viss gatavs, sacepies zeltains. Liec
traukā, uzber riekstus un pasniedz.

ZIRŅU ZUPA AR
SIERU 40min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS
20 ml extra virgin
olīveļļas;
30 g smalki sakapātu
sarkano sīpolu;
2 ķiploka daiviņas,
smalki sakapātas;
100 g selerijas kātu,
2 mm šķēlēs;
2 ēd. k. tomātu pastas;
600 g turku zirņu ar
šķidrumu;
1/3 tējk. kumīna
pulvera;
1 tējk. timiāna lapiņu;
600 ml karsta vistas
buljona;

Sauja sakapāta
bazilika;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie
pipari pēc garšas;
Pasniegšanai:
200 baltā bio siera,
sadrupināta;
15 ml extra virgin
olīveļļas;
1 ēd. k. sakapāta
bazilika;
Ja vēlies, sakapāts čili.

PAGATAVOŠANA
Uz mazas liesmas liec katlu, lej tajā eļļu, pievieno
sīpolus, ķiplokus, seleriju un sāli. Sautē uz
mazas liesmas 15 minūtes, lai kļūst mīksti, bet
neapbrūnē. Pievieno tomātu pastu, iemaisi
un pacep 2 minūtes. Pievieno zirņus ar visu
šķidrumu, timiānu, buljonu, sakapātu baziliku
un kumīnu. Pieber sāli, piparus un vāri vēl 15
minūtes.
Tikmēr samaisi sieru ar eļļu, sāli, baziliku un, ja
vēlies, čili.
Kad zupa gatava, lej to traukos un pasniedz,
Nr. un
1 / 2021
pārkaisot ar sieru
pipariem.
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KAZAS SIERS. GARŠO VAI NĒ
– VIENALDZĪGO NAV
SIGNE MEIRĀNE

IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

Bērnībā mani ļoti iespaidoja mammas stāsti par kaimiņu tanti, kurai bija kazas, kas
smirdēja, un man šķita, ka lai nu ko, bet kazas sieru es neēdīšu. Tagad fascinējoši
liekas gan vīra mammas, gan citu viņas vecuma cilvēku baismīgie stāsti par
smirdošo kazas sieru, kuru spieda ēst bērnībā. Un tad es iedomājos par pašmāju
svaigajiem kazas sieriem daudzās versijās vai franču pūdētājiem un spāņu
cietajiem sieriem, un man mutē saskrien siekalas. Tajos ir sagaršojamas tādas
nianses, no svaigi pļautas zāles līdz ziedainiem un riekstainiem toņiem. Tas tā vien
lūdzas, lai to nobaudītu, griežot šķēli pēc šķēles, un es to arī daru.

Vēl arvien kādam kazas siers ir lielākā delikatese,
citam – aizdomīgs un neierasts produkts vai pat
bērnības murgs. Taču visam, arī kazas sieram,
jādod iespēja, jo tas ir neticami garšīgs, gan
svaigs, pats par sevi, gan dažādos ēdienos no
brokastu maizītes līdz zupām un krāsnī ceptiem
gardumiem.
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Kazas siers pretēji daudzu priekšstatiem nav tikai
smērējams uz maizes. Tas ir svaigs vai svaigi
izturēts, pūdēts, ciets un pat ar pievienotām
garšām. Tas ir ideāls salātiem, grilēšanai un
baudīšanai ar jebko, kas garšo, īpaši ar jēru – to
abu draudzība ir teju vai ideāla. Turklāt kazas
piena siers ir ne tikai garšīgs, bet arī vērtīgs
uzturā.

SALĀTI AR
KAZAS SIERU
SASTĀVDAĻAS

30min - 4 pers.

500 g mazo kartupeļu;
500 g vārītu biešu;

Mērcei:
80 g Līvi kazas siera bumbu ar ķiplokiem;
100 g kazas piena jogurta;
Jūras sāls pēc garšas ;
Svaigi malti pipari pēc garšas;
1/3 tējk. saberztu ķimeņu;
1 ēd. k. sakapātu diļļu.

PAGATAVOŠANA
Tvaicējamajā sietā liec kartupeļus un
notvaicē. Atdzesē. Sagriez gabalos un liec
bļodā kopā ar bietēm.
Pagatavo mērci: saspaidi sieru, tad
pievieno pārējās sastāvdaļas un samaisi.
Pievieno dārzeņiem, samaisi un pasniedz.

FILO PĪRĀGS
SASTĀVDAĻAS
8 filo mīklas
plāksnes;
90 g izkausēta
sviesta;
Pildījumam:
3 olas;
Sauja sakapāta
bazilika;
1 tējk. sakapāta
rozmarīna;
100 g Līcīšu
nogatavināta bio
siera;

30min - 6 pers.
240 g konservētu
pupiņu bez
šķidruma;
65 g spinātu;
1/3 tējk.
svaigi rīvēta
muskatrieksta;
Pāri:
80 g siera, 3
šķēlēs.

PAGATAVOŠANA
Izkausē sviestu. Sakarsē krāsni 200
grādus karstu.
Ņem vienu filo plāksni, apsmērē ar
sviestu, liec virsū nākamo. Arī to
sasmērē, un tā sakārto visas.
Bļodā sajauc visas pildījuma
sastāvdaļas, liec pa vidu mīklai un cel
malas uz augšu, tās sačokurojot. Pa
vidu ieliec sieru un malas apsmērē
ar sviestu. Ja sviests vēl paliek
pāri, es uzleju to virsū pildījumam.
Uzber piparus un liec cepties vienu
nodalījumu zem vidējā uz 30
minūtēm. Pirms pasniegšanas ļauj
atdzist.
Nr. 1 / 2021
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VĪTINĀTA GAĻA –
IZSMALCINĀTI UN AR
MĪLESTĪBU
NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Vītinātas gaļas gatavošanas process ir laikietilpīgs, dažkārt tas prasa vairākus
mēnešus un pat gadus. Rimi pieejamo vītināto gaļu klāsts ir gana bagāts, lai
katrs varētu atrast sev piemērotāko. Vītinātā gaļa tiek servēta ļoti plānās šķēlītēs,
lai “kustu uz mēles”. Tā kā parasti vītinātā gaļa veikalā ir jau sagriezta, nav
jāsatraucas, kā to pareizi uzglabāt vai cik ilgā laikā tā jāizlieto.

Vītināta gaļa lieliski papildina salātus, fantastiski sader ar saldiem augļiem un ogām, kā arī
ievārījumiem. Tā lieliski garšo ar krēmīgu sieru, kas uzziests uz kraukšķīgas maizītes. Vītinātā gaļā
var ietīt vistas vai citas liesas gaļas filejas un apcept, veidojot kraukšķīgu un sāļu garoziņu, kas pacels
ierasto ēdienu citā garšu līmenī.
Tā ir obligāta sastāvdaļa vīna uzkodu platēs ar sālītiem
un marinētiem dārzeņiem, olīvām, grissini maizītēm
un krekeriem. Vītināta gaļa lieliski papildina arī jūras
velšu ēdienus. Ietin varavīksnes foreli plānā vītinātās
gaļas mētelītī un izcep uz grila vai cepeškrāsnī – garša
ir neatkārtojama! Noteikti nogaršo vītināto gaļu arī ar
pankūkām vai vafelēm. Eksperimentē un izbaudi katru
noti!
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PILDĪTA VISTAS
FILEJA, IETĪTA
PROŠUTO 40min - 2 pers.
SALĀTI AR PROŠUTO

10min - 2 pers.

SASTĀVDAĻAS

80 g sagriezta prošuto;
½ nogatavinātas melones;
100 g marinēta ķirbja;
2 galvas mazo romiešu lapu
salātu;
Mērcei:
30 g grauzdētu lazdu riekstu;
10 ml Balsamico etiķa;
4 g medus;
30 ml olīveļļas.

PAGATAVOŠANA
Noskalo salātu lapas un
nosusini. Saplūc mazākos
gabalos un kārto uz šķīvjiem.
Pievieno sagrieztu meloni,
marinētos ķirbjus un prošuto.
Lazdu riekstus saspied piestā.
Samaisi pārējās mērces
sastāvdaļas, nogaršo, palabo,
ja nepieciešams, un pievieno
salātiem.

SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

2 vistas filejas;
30 g sviesta;
100 g šitake sēņu;
80 g spinātu;
2 saulē kaltētu tomātu filejas
(sagrieztas);
10 g Itāļu garšvielas ar sāli;
80 g sagriezta prošuto;
200 ml saldā krējuma;
10 ml gaišas sojas mērces.

Vistas fileju nosusini un
iegriez centrā, izveidojot tādu
kā kabatu pildījumam.
Sviestā uz pannas apcep
sagrieztas sēnes, pievieno
spinātus, saulē kaltētos
tomātus un garšvielas.
Pildi maisījumu vistas fileju
kabatās. Filejas aptin ar
prošuto un liec cepeškrāsnī
uz 20 minūtēm 185 grādos.
Pievieno saldo krējumu un
sojas mērci un cep vēl 10
minūtes. Pasniedz ar savām
iecienītākajām piedevām.
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DAŽI IETEIKUMI TRUŠA GAĻAS ĒDIENU PAGATAVOŠANAI:
· NO TRUŠA RIBIŅĀM VAR PAGATAVOT LIELISKU RAGŪ VAI BULJONU;
· GAĻAS GABALIŅUS VAR VIENKĀRŠI CEPT UZ PANNAS, KĀ ARĪ IZMANTOT DAŽĀDOS SACEPUMOS;
· VISU MUGURU VAI PA DAĻĀM VAR CEPT KRĀSNĪ, UZ PANNAS VAI SAUTĒT;
· TRUŠA ĀRĒJĀS FILEJAS, KAS IR ĪPAŠA DELIKATESE, VAR BAUDĪT, VIENKĀRŠI TĀS APCEPOT
SVIESTĀ UZ PANNAS.

TRUŠA SALĀTI
SASTĀVDAĻAS

12min - 2 pers.

250 g truša gaļas bez kaula;
20 ml gaišās sojas mērces;
10 ml vīnogu kauliņu eļļas;
4 g svaigi maltu četru veidu piparu Rimi;
60 g jaukto lapu salātu;
1 nogatavināts avokado;
3 tomāti;
Mērcei:
100 g majonēzes;
30 g sīpolloku (sagrieztu);
5 g mārrutku.

PAGATAVOŠANA
Sakarsētā pannā lej eļļu un liec cepties truša gaļas
gabaliņus. Maisot cep 2–3 minūtes, tad pievieno
sojas mērci un piparus, cep vēl 1 minūti un ļauj
atdzist.
Salātu lapas kārto traukos, pievieno avokado,
tomātus un atdzisušus truša gaļas gabaliņus.
Sajauc mērci un iecilā salātos.
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TOMĀTU FRIKADEĻU ZUPA
SASTĀVDAĻAS

45min - 4 pers.

50 ml olīveļļas Light
Rimi;
50 g sīpola;
30 g ķiploka;
1 ēd. k. tomātu pastas
I Love Eco;
500 ml tomātu biezeņa
I Love Eco;
500 ml vistas gaļas
buljona;
10 g svaiga pētersīļa;

15 g svaiga bazilika;
200 g selerijas saknes;
15 g cukura;
6 g sāls;
Frikadelēm:
10 g sakapāta pētersīļa;
250 g truša maltās
gaļas;
2 g sāls;
2g piparu.

PAGATAVOŠANA
Sagriez sīpolus un ķiplokus lielākos gabalos un liec
olīveļļā sautēties. Pievieno seleriju un tomātu pastu,
pēc tam – pārējās sastāvdaļas un vāri 30 minūtes
aizvākotā katlā. Tad samal ar blenderi.
Izveido frikadeļu bumbiņas. Liec karsēties biezzupu
un pievieno truša gaļas frikadeles. Vāri vēl 10
minūtes un pasniedz.

SAUTĒTA
TRUŠA GAĻA
SASTĀVDAĻAS

120min - 6 pers.

1 trusis;
30 ml vīnogu kauliņu
eļļas;
500 ml tomātu
mērces Selection by
Rimi;

PAGATAVOŠANA

500 ml vistas buljona;
200 g seleriju kātu;
400 g burkānu;
400 g kartupeļu;
200 g zaļo zirnīšu;
200 ml saldā krējuma.

Sadali truša gaļu mazākos gabalos, ar visiem
kauliem. Apcep sakarsētā cepeša katlā vīnogu
kauliņu eļļā, līdz gaļa viegli apbrūnē. Pievieno
vidēja lieluma gabalos sagrieztus seleriju un
burkānus. Sautē maisot dažas minūtes, tad
pievieno tomātu mērci un buljonu. Sautē uz
lēnas uguns 50 minūtes. Pievieno sagrieztus
kartupeļus un turpini sautēt vēl 25 minūtes. Tad
liec klāt zaļos zirnīšus un saldo krējumu un sautē
vēl 10 minūtes.
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ZIVJU GIDS
“Zivju gids” - rīks atbildīgai jūras velšu izvēlei.
Pasaules Dabas Fonds ir izveidojis Jūras velšu
patēriņa ceļvedi, kas nodrošina informāciju par
atbildīgu zivju un jūras velšu iegādi.

KO KATRA NO ŠĪM KRĀSĀM NOZĪMĒ?
SARKANS = NEPĒRC!
BALSTOTIES UZ ZIVJU GIDA SARKANO SARAKSTU,
ESAM RŪPĪGI IZVĒRTĒJUŠI SORTIMENTU UN RIMI
VEIKALOS VAIRS NETIRGOJAM TAJĀ IEKĻAUTĀS
ZIVIS.

Izvairies no šo zivju un jūras velšu iegādes,
jo to zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga un
kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem
dzīvajiem organismiem. Šajā sarakstā iekļautas
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arī tās zivis, kuru zvejošanā izmantotas
nelegālas zvejas metodes vai to audzēšana
rada ūdenstilpju piesārņojumu, nodarot lielu
postījumu ekosistēmai.

DZELTENS = UZMANĪGI!

Pirms pirkšanas ir jāapdomājas! Ir neskaidrības
par šo zivju nozveju un audzēšanas metodēm.
Tas nekas, ja reizēm gadīsies iegādāties kaut ko
no Dzeltenā saraksta, tomēr regulārām maltītēm
skaties Zaļā saraksta virzienā.

ZAĻŠ = ĒD UZ VESELĪBU!

Zivis un jūras veltes no Zaļā saraksta ir labākā
izvēle! Pieejams daudz informācijas par šīs
sugas ieguvi, kā arī nozveja un audzēšana tiek
veikta, izmantojot ilgtspējīgas metodes.

TAGLIATELLE AR
MĪDIJĀM 20min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS

350 g svaigas olu pastas tagliatelle Rimi;
1 kg mīdiju vakuumā;
5 g sāls;
300 ml Ajvar mērces ICA;
100 ml saldā krējuma;
50 g čorizo desas;
10 ml olīveļļas;
20 g pētersīļu (sakapātu).

PAGATAVOŠANA
Divos katlos vāri ūdeni: vienā katlā 1,5 litrus ūdens ar 1/2 tējk.
sāls, otrā – vismaz 3 litrus ūdens ar 1/2 tējk. sāls.
Pirmajā katlā liec mīdijas un novāri 2 minūtes, līdz tās atveras.
Nokās un attīri gaļu no čaulas. Otrā katlā vārīsi pastu.
Katlā, kur gatavotas mīdijas, sakarsē eļļu un liec tajā čorizo
desu, līdz tā kļūst kraukšķīga. Pievieno Ajvar mērci, saldo
krējumu un pētersīļus.

SĀLĪTA MAKRELE
SASTĀVDAĻAS

24h - 2 pers.

1 svaiga makrele;
2 sīpoli (sagriezti);
45 g sāls;
5 g cukura;
6 smaržīgie pipari;

2 diļļu kāti;
2 lauru lapas;
10 koriandra sēklas;
1 l dzeramā ūdens.

PAGATAVOŠANA
Attīri makreli. Nogriez asti un galvu, noskalo zem tekoša auksta
ūdens.
200 ml ūdens uzvāri, izšķīdini tajā sāli un cukuru, pievieno
garšvielas un 800 ml tīra auksta ūdens. Sagriez zivi vēlamā
lieluma gabalos un liec marinēties burkā kārtās pamīšus ar
sīpoliem. Marinē vismaz 24 h.
Ieteikums: izmēģini pievienot arī citas garšvielas skābumam –
etiķi vai citronu.

Līdzko mērce silta, pievieno tikko novārītu pastu un mīdiju gaļu.
Visu apmaisi un pasniedz uzreiz siltu.
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IZDARI PAREIZO IZVĒLI!
MĒS NEVARAM IZGLĀBT JŪRAS EKOSISTĒMU VIENAS DIENAS LAIKĀ, BET VARAM SĀKT AR MAZIEM SOĻIEM:
· IEPĒRKOTIES, IZMANTOT PASAULES DABAS FONDA IZSTRĀDĀTO “ZIVJU GIDU”
· DAŽĀDOT SAVU IKDIENAS ZIVJU UN JŪRAS VELŠU IZVĒLI

16
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BISTRO TUNČA
SALĀTI 12min - 2 pers.

AUKSTI KŪPINĀTA
LAŠA PASTĒTE 5min - 4 pers.

SASTĀVDAĻAS

SASTĀVDAĻAS

200 g tunča Selection by
Rimi (ar vai bez eļļas, pēc
izvēles);
1 iepakojums Bistro salātu
maisījuma Rimi;
3 bio olas Rimi;
2 saujas olīvu Mix;
75 g sniega zirnīšu Rimi;

Mērcei:
50 g kvalitatīvas majonēzes;
4 g šrirača mērces;
1 g ķiploku pulvera;
5 g laima sulas.

100 g auksti kūpināta laša;
Pasniegšanai:
180 g krēmsiera Filadelfija;
1 kraukšķīgā franču bagete
15 g diļļu (sakapātu);
Mani Gardumi.
1 citrons;
5 g svaigi maltu melno piparu
15 g mazo kaperu;

PAGATAVOŠANA

PAGATAVOŠANA

Laša šķēlītes smalki sakapā ar nazi. Liec traukā un pievieno
krēmsieru, sakapātas dilles un piparus.

Novāri olas 5 minūtes verdošā ūdenī, atdzesē un nolobi
čaumalu. Noblanšē sniega zirnīšus.

Pierīvē miziņu no viena citrona un piespied 1 tējkaroti sulas.
Sakapā kaperus un iejauc pastētē.

Traukos liec salātus tieši no paciņas – tie jau ir nomazgāti.
Virsū kārto uz pusēm pārgrieztas olas, mazākos gabalos
sagrieztus sniega zirnīšus, tunci un olīvas.

Pastēti pasniedz uz kraukšķīgas franču bagetes.

Sajauc mērci un, viegli iecilājot, pievieno salātiem.

Nr. 1 / 2021
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ŠODIEN SALDĒJUMA PIEDĀVĀJUMS IR PLAŠĀKS NEKĀ JEBKAD AGRĀK. KATRAM IR SAVAS
IECIENĪTĀS GARŠAS, KURAS TĀLĀK JAU MEKLĒJAMAS DAŽĀDU VEIDU IZSTRĀDĀJUMOS.
AIZVIEN VAIRĀK SAPROTAM, KAS VAJADZĪGS KATRAM PAŠAM INDIVIDUĀLI, UN PIEMEKLĒJAM
IDEĀLO VARIANTU. ŠORIEZ ATKLĀJAM JAUNUMUS – PRODUKTUS, KAS IR NE TIKAI GARŠĀM
BAGĀTI, BET ARĪ PIEMĒROTI VEGĀNIEM! ĪSTI PIEMĒROTI SAULAINAM PAVASARIM!
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PANNA COTTA AR
MANGO BIEZENI
SASTĀVDAĻAS

LIENE ZEMĪTE

SVĒTKU GARŠAS

SASTĀVDAĻAS

KŪKA "ZAĶIS"

120min - 6 pers.

225 g miltu
280 g pūdercukura
2 g sāls
30 g mandeļu miltu
210 g sviesta
35 g olu

5 g vaniļas cukura
400 g krēmsiera
25 g atlaidinātu saldētu upeņu
25 g blanšētu, nosusinātu
spinātu
50 g upeņu ievārījuma

PAGATAVOŠANA
Samīci 60 g miltu ar 80 g pūdercukura, vaniļas cukuru, sāli, mandeļu
miltiem un 130 g sviesta. Pakāpeniski pievieno atlikušos miltus un olas
līdz viendabīgai masai. Noliec ledusskapī uz stundu.
No kartona (30x30 cm) piegriez zaķa galvas formu ar ausīm.
Izrullē mīklu plānā kārtā, piegriez zaķa galvas formā un cep 175
grādos aptuveni 15–20 minūtes, pavisam trīs kārtas. Putotājā sakul
krēmsieru ar 200 g pūdercukura un 80 g sviesta. Trešdaļai krēma
piejauc sastampātas upenes (bez šķidruma), bet trešdaļu sablendē
ar blanšētiem spinātiem (bez šķidruma). Visus krēmus saliec
konditorejas maisiņos ar uzgaļiem.
Uz pirmās zaķa kārtas izspied zaļo spinātu krēmu, pa vidu liec pa
karotītei upeņu ievārījuma, tad otro zaķa kārtu. Uz tās izspied violeto
upeņu krēmu un vidū nedaudz upeņu ievārījuma. Tad liec trešo zaķa
kārtu un dekorē ar balto krēmu.
Garnē kūku ar dažādiem Lieldienu dekoriem: smilšu mīklas
cepumiem, šokolādes oliņām, krāsainām konfektēm, ogām, bezē. Liec
uz stundu ledusskapī nostāvēties.

60min - 6 pers.

500 ml piena
100 g cukura
12 g želatīna
60 g ūdens
1 vaniļas pāksts
150 g mizota mango
½ citrona sulas

30 g cukura
150 g baltās šokolādes
Ritter Sport
2 ēd. k. lazdu riekstu
pastas
50 g cepumu Selection
by Rimi Almond Thins

PAGATAVOŠANA
Sagatavo ovālas vai apaļas porciju kūku formiņas.
Izgriez foliju un cepamo papīru lielāku par kūkas
formiņu, rūpīgi ietin kūkas formu no apakšas, lai folija
kārtīgi piespiežas malām un šokolādes kraukšķis un
panna cotta, to ielejot, neiztek. Liec uz cieta līdzena
šķīvja vai paplātes.
Nomizo un sasmalcini mango, liec katliņā ar citrona
sulu un 30 g cukura un karsē, kamēr iztvaiko
šķidrums un mango jūk ārā. Sablendē un liec
ledusskapī.
Izkausē šokolādi ūdens peldē, pievieno riekstu pastu
un sasmalcinātus cepumus, samaisi un kārto kūciņu
formu pamatnēs, liec ledusskapī vai saldētavā, lai
sastingst.
Izmērcē aukstā ūdenī želatīnu. Katliņā lej pienu,
pievieno pārgrieztu vaniļas pāksti un 100 g cukura,
karsē līdz pirmajam burbulim. Atdzesē un ar nazi
izkasi vaniļas sēkliņas no pāksts. Ūdens peldē izkausē
želatīnu, iemaisi padzisušajā pienā un lej uz šokolādes
pamatnēm. Liec ledusskapī, lai sastingst.
Saželējušo panna cotta izgriez to no formiņas un
vienā pusē uzspied apaļu mango biezeņa kārtu, lai
izskatās pēc olas dzeltenuma.

BEZLAKTOZES PRODUKTI
OLGA ĻUBINA

VESELĪBAS GARŠAS

2020. gads deva mums iespēju vairāk ieklausīties sevī un izprast organisma
vajadzības. Daudzi cilvēki šī gada laikā ir mainījuši savus ēšanas paradumus,
vairāk ēdot mājās gatavotu ēdienu un plānojot savas maltītes nedēļu uz priekšu.
Dažiem šīs pārmaiņas palīdzēja saprast, ka viens vai otrs produkts rada lielāku vai
mazāku diskomfortu.

Bieži vien cilvēki pamana, ka pēc piena produktu
lietošanas uzpūšas vēders, pastiprināti rodas
gāzes un sāpes vēderā. Turklāt ēdot sieru, šādu
sūdzību nav, bet, iedzerot kafiju ar pienu, tās
kļūst izteiktas. Analizējot organisma reakciju uz
dažādiem produktiem, var atklāties, ka organisms
sliktāk reaģē jeb ir jutīgāks pret laktozi – pienā
esošo cukuru. Laktoze ir sastopama visos piena
veidos, gan govs, gan kazas, gan aitas pienā.
Laktozes šķelšana norit divpadsmitpirkstu zarnā,
kur izdalās ferments laktāze. Laktāzes ietekmē
gremošanas traktā laktoze tiek sašķelta līdz
glikozei un galaktozei. Mēdz rasties situācijas,
kad organisms nespēj izstrādāt šo fermentu
vai arī izstrādā to nepietiekamā daudzumā,
tāpēc laktozes šķelšana nenorisinās līdz galam.
Rezultātā nesašķeltā laktoze zarnās var radīt lielu
diskomfortu, jo kairina zarnu gļotādu, veicinot
sāpes vēdera dobumā.
Lai novērstu šīs nepatīkamās izpausmes, cilvēki
ir spiesti izvairīties no piena un pienu saturošiem
produktiem, taču piena produktiem ir augsta

bioloģiskā vērtība, tāpēc ir būtiski iekļaut tos
savā ikdienas uzturā. Piena produkti kalpo gan kā
olbaltumvielu, gan kalcija un fosfora avots.
Dažreiz pie laktozes nepanesības cilvēki var
pieņemt skābpiena produktus (kefīru, jogurtus,
krējumu), tomēr arī skābpiena produktos laktoze
vēl nav pilnīgi sašķelta, tāpēc lielākoties cilvēki
ar laktozes nepanesību ir spiesti izvairīties arī
no šiem produktiem. Tomēr, pateicoties tam,
ka pārtikas tehnologi ir atraduši iespēju laktozi
sašķelt rūpnieciski, šobrīd tirgū ir pieejami piena
produkti bez laktozes, piemēram, bezlaktozes
piens, jogurts un pat krējums.
Bezlaktozes produktu ražošanas procesā tiek
pievienots ferments, kas sašķeļ laktozi līdz glikozei
un galaktozei, tāpēc cilvēki ar laktozes nepanesību
var lietot šos produktus. Bezlaktozes piena
produktu uzturvērtība ir pielīdzināma parastiem
piena produktiem, jo līdzīgs ir gan kaloriju, tauku
un olbaltumvielu daudzums, gan minerālvielu
sastāvs.

SVAIGI UN GARDI:
VEGĀNISKIE UN VEĢETĀRIE
PRODUKTI
OLGA ĻUBINA

VESELĪBAS GARŠAS

Veģetārisms pēdējos gados kļūst aizvien populārāks, un cilvēku skaits, kuri nolemj
samazināt vai izslēgt gaļas vai citu dzīvnieku valsts produktu lietošanu no savas
ēdienkartes, pieaug. Veģetārieši ir cilvēki, kuri izslēdz no uztura gaļu un zivis, bet
piena produkti un olas bieži vien paliek viņu uzturā (tādus veģetāriešus sauc par
ovolaktoveģetāriešiem). Peskoveģetārieši savukārt ir, tie, kas lieto uzturā zivis, bet
atsakās no gaļas. Visstriktākie veģetārieši ir vegāni – šajā gadījumā cilvēki nelieto
uzturā nekādus dzīvnieku valsts izcelsmes produktus, t. sk. medu.

Veģetārisma pozitīva iedarbība uz cilvēka
organismu ir pierādīta, jo veģetārs uzturs
samazina onkoloģisko slimību, cukura diabēta un
sirds-asinsvadu slimību attīstības risku. Diemžēl
vegānisms nevar lepoties ar tik viennozīmīgi
pozitīvu ietekmi uz cilvēka organismu, jo, pilnībā
izslēdzot visus dzīvnieku valsts produktus no
uztura, tas var veicināt lielāku uzturvielu deficītu.
Ja cilvēks lemj par labu vegāniskam uzturam,
viņam obligāti detalizēti jāizvērtē savas iespējas
uzņemt visas organismam nepieciešamās
uzturvielas un, ja tas nav iespējams (piemēram,
B12 vitamīns), jākonsultējas ar ārstu vai uztura
speciālistu par atbilstošas vitamīnu devas
piemeklēšanu un regulāru lietošanu. B12 vitamīns
ir sastopams tikai dzīvnieku izcelsmes produktos,
tāpēc šo vitamīnu ir iespējams uzņemt tikai
uztura bagātinātāju veidā. Labā ziņa ir tāda, ka
B12 uzkrājas organismā un, uzsākot vegānu diētu,
šī vitamīna trūkums nebūs jūtams. Taču pēc
dažiem gadiem (šis periods gan ir ļoti individuāls)
B12 vitamīna deficīts pakāpeniski sāks attīstīties.
Lai uzņemtu B12 vitamīnu ar pārtiku, jālieto
produkti, kas ir speciāli bagātināti ar B12 vitamīnu,
bet papildus tik un tā jālieto uztura bagātinātāji.
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NO UZTURVĒRTĪBAS VIEDOKĻA ES NEIESAKU
ATTEIKTIES NO DZĪVNIEKU VALSTS PRODUKTIEM
ILGSTOŠI, TOMĒR UZ VIENU DIVĀM DIENĀM
NEDĒĻĀ ATTEIKTIES NO GAĻAS VAI CITIEM
DZĪVNIEKU VALSTS PRODUKTIEM GAN VARU
REKOMENDĒT.
Tas ļauj iekļaut ēdienkartē vairāk pilngraudu
produktu, sojas produktu, tofu, pākšaugu, riekstu
un sēklu, tādējādi palielinot uzturā uzņemto
šķiedrvielu, magnija, labo tauku daudzumu un
samazinot piesātināto tauku daudzumu.
Izvēloties jau gatavus vegāniskus produktus,
ieteiktu pievērst uzmanību sastāvam. Pārbaudiet
kāds ir olbaltumvielu daudzums uz 100 gramiem
produkta, jo vegāniskā uzturā ir lielāks risks
uzņemt par maz olbaltumvielu. Sekojiet līdzi, lai
vegāniskie produkti nesaturēt pārlieku daudz
pievienotā cukura vai taukvielu. Arī vegāniskie
produkti var būt gana saldi un cukuroti, tāpēc arī
šādu produktu pārmērīga lietošana nav ieteicama.
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SIGNE MEIRĀNE

IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

KŪPINĀTA LAŠA
UN AVOKADO
SALĀTI 10min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS

200 g kūpināta laša
plānās šķēlēs;
2 lieli avokado, šķēlēs;
300 g redīsu plānās
šķēlēs;

Sauja rukolas vai dīgstu;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie
pipari pēc garšas.

PAGATAVOŠANA
Skaisti kārto traukā lasi, avokado, redīsus. Pārlej ar
eļļu, uzber sāli, piparus un uzber dīgstus. Pasniedz.

GARNEĻU UN OLU
SALĀTI 15min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS
500 g saldētu garneļu
čaulās, atkausētas;
8 vārītas paipalu olas;
2 lielie avokado, sagriezti
gabalos;
2 ēd. k. I Love Eco ikru;

Mērcei:
3 paipalu olas;
1 tējk. Dižonas sinepju;
1 ķiploka daiviņa, izspiesta
caur ķiplokspiedi;
120 ml vīnogu kauliņu
eļļas;
Jūras sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas.

PAGATAVOŠANA
Atkausē garneles un notīri. Olas notīri un sagriez uz
pusēm.
Pagatavo mērci: blenderī liec visas sastāvdaļas, izņemot
eļļu. Sablendē, lai viss labi sajaucas. Tad, blenderim
darbojoties, ļoti lēnām lej klāt eļļu, kamēr visa pievienota
un izveidojusies krēmīga mērce.
Bļodā sajauc garneles, avokado, olas un mērci. Pasniedz
porcijās, katru garnējot ar pusēdamkaroti ikru.
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LAŠA TARTARS
AR PAIPALU
OLĀM 60min - 6 pers.
LIENE ZEMĪTE

SVĒTKU GARŠAS

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

500 g laša filejas;
2 ēd. k. sāls;
1 ēd. k. cukura;
2 ēd. k. sasmalcinātu
zaļumu (dilles, pētersīļi);
1 tējk. estragona;
1 tējk. Dižonas sinepju;
1 citrona sula;
2 vidēji avokado;
1/5 čili pipara;
1 ēd. k. olīveļļas;

1 tējk. baltvīna etiķa;
1/2 citrona sulas;
200 g krēmsiera
Filadelfija;
1 ēd. k. sasmalcinātu
lociņu;
6 paipalu olas;
6 zariņi diļļu dekoram;
Sāls, pipari pēc garšas.

Bļodiņā sajauc sāli un cukuru, iezied ar maisījumu lasi un novieto slēgtā traukā
ledusskapī uz 24 stundām. Iesālīto laša fileju sagriez mazos kubiņos, liec bļodā,
pievieno estragonu, sinepes, citrona sulu, sāli, piparus, sasmalcinātas dilles un
pētersīļus un liec uz 30 minūtēm nostāvēties. Kad laiks pagājis, ņem apaļas formiņas
un iepildi sasmalcināto lasi, pieplacinot pie pamatnes.
Gatavo salsu: avokado un čili piparu sasmalcini, pievieno olīveļļu, baltvīna etiķi, citrona
sulu, sāli, piparus. Sajauc un pildi uz saplacinātā laša, cieši izlīdzini.
Gatavo krēmsiera kārtu: sakul krēmsieru ar sasmalcinātiem lociņiem, sāli, pipariem,
kārto uz avokado kārtas, izlīdzini un novieto ledusskapī uz stundiņu.
Novāri paipalu olu viegli mīkstas (3 minūtes), nomizo un dekorē tartaru, papildinot ar
dillēm.

PASTA ALLA
CARBONARA
SASTĀVDAĻAS

30min - 4 pers.

500 g pilngraudu
tagliatelle vai spagetti
pastas;
200 g bekona
Pancetta;
2 ķiploka daiviņas;
6 olu dzeltenumi;

70 g Parmesan siera;
70 g Pecorino siera;
1 ēd. k. sasmalcināta
timiāna;
¼ tējk. maltu piparu;
Sāls pēc garšas.

PAGATAVOŠANA
Uzvāri ūdeni, pievieno sāli. Liec ūdenī pastu
un vāri, kamēr gatavi. Kamēr pasta vārās,
sasmalcini Pancetta bekonu un ķiploka daiviņas,
timiānu. Uzkarsē pannā nedaudz olīveļļas un
apcep bekonu, kamēr tas kraukšķīgs. Sakul
olu dzeltenumus, pievieno sāli un piparus,
kā arī 1/3 rīvēta Parmesan un Pecorino siera.
Kad pasta gatava, nokās ūdeni, taču nedaudz
pastas ūdens ielej bļodiņā. To lēnām pievieno
olu dzeltenumiem un sakul, lai veidotos šķidra
krējuma konsistence. Vienlaicīgi pievieno pastai
kraukšķīgo bekonu un olu dzeltenumus, samaisi
un nekavējoties pasniedz, pārkaisot ar rīvētiem
sieriem un svaigu timiānu.
Nr. 1 / 2021
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EDGARS SANDERS

VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

KLASISKIE LIELDIENU ĒDIENI
VEGĀNISKĀS NOSKAŅĀS

KARTUPEĻU SALĀTI LIELDIENĀS VIENMĒR IR BIJIS MANS MĪĻĀKAIS ĒDIENS, IT ĪPAŠI
NĀKAMĀS DIENAS RĪTĀ, KAD PĀRI PALIKUŠIE SALĀTI IR NAKTI NOSTĀVĒJUŠI LEDUSSKAPĪ,
VISAS GARŠAS IR ATDZĪVOJUŠĀS, UN TIE KĻŪST PAR PERFEKTĀM BROKASTĪM, PASNIEDZOT
PIE RUPJMAIZES ŠĶĒLES UN KAFIJAS.
Lai gan šie salāti kļūst garšīgāki ar katru nākamo
stundu ledusskapī, tas nenozīmē, ka tie jāgatavo
dienu iepriekš, lai gan es ieteiktu tos pagatavot
un noturēt ledusskapī vismaz 2–3 stundas. Šajos
salātos galvenais ir laba un kvalitatīva majonēze.
Es iesaku majonēzi gatavot pašam, taču arī Rimi
veikalos ir pieejami vairāki vegāniskās majonēzes
veidi. Pievieno majonēzei melno sāli, un tās garša
būs tik ļoti “olīga”, ka tas liks viesiem jautāt, vai šie
salāti patiešām ir vegāniski.
Pavasaris ir perfekts laiks, kad sākt domāt par
garšīgu dārzeņu grilēšanu. Es nevaru iedomāties
savu pikniku bez rasola, sojas šašlika vai labas
aukstās zupas ar svaigiem sezonāliem dārzeņiem.
Būt vegānam nenozīmē, ka nevarēsi baudīt
klasiskus pavasara vai vasaras ēdienus.

Lieldienu maltīte man asociējas ar krēmīgām
mērcēm un majonēzēm, izmantojot augu
valsts dzērienus un tofu – daudz tofu. Tas ir
mans numur viens olu aizstājējs: vai tie būtu
salāti, omletes vai pat deserti, tofu ir, manuprāt,
neatņemama vegāniska dzīvesveida sastāvdaļa
un perfekta alternatīva Lieldienu maltītei. Ja tofu
vai majonēze nav piemērota tavai ēdienkartei, es
ieteiktu Indijas riekstus. No Indijas riekstiem var
pagatavot, piemēram, krēmu, ko ēst pie pavasara
dārzeņiem vai pievienot zupai un kūkām. Indijas
rieksti ne tikai padarīs tavu Lieldienu maltīti ļoti
sātīgu un garšīgu, bet arī veselīgu, dodot ļoti
daudz spēka un enerģijas.

KARTUPEĻU
SALĀTI 30min - 2 pers.
SASTĀVDAĻAS
200 g mini kartupeļu;
5 lociņi;
2 selerijas kāti;
2 marinēti gurķi;
200 ml vegāniskās
majonēzes;

1 ēd. k. franču sinepju;
2 ēd. k. baltvīna etiķa;
Šķipsna sāls;
Šķipsna svaigi maltu
melno piparu.

PAGATAVOŠANA
Uzvāri kartupeļus ar visu mizu, līdz mīksti, atstāj, lai
atdziest.
Tikmēr majonēzē iemaisi sinepes un etiķi.
Sagriez smalkākos gabalos selerijas kātu, lociņus
un marinētos gurķus un pievieno majonēzei.
Kad kartupeļi atdzisuši, nomizo tos, sagriez un
iemaisi mērcē. Pievieno sāli un piparus pēc garšas.
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GURĶU UN INDIJAS
RIEKSTU AUKSTĀ
ZUPA 60min - 2 pers.
SASTĀVDAĻAS

Indijas riekstu krēmam:
100 g Indijas riekstu;
120 g ūdens;
Sula no 1/2 citrona;
Šķipsna sāls;
Zupai:
4 garie gurķi;
2 ēd. k. rīsu etiķa;

5-6 ķiršu tomātiņi
2 šķēles rupjmaizes;
10 redīsi;
6 sparģeļi;
4 mazi kartupeļi;
Bunte lociņu;
Bunte diļļu;
Šķipsna sāls.

PAGATAVOŠANA
Vispirms pagatavo Indijas riekstu krēmu. Indijas riekstus liec
katliņā, pārlej ar ūdeni un uzvāri, tad ņem nost no uguns un
atstāj ūdenī mērcēties, līdz atdziest. Nokās riekstus, noskalo
zem auksta tekoša ūdens un liec blenderī. Pievieno 120 gramu
ūdens un blendē, līdz izveidojas skāba krējuma konsistence.
Pievieno citrona sulu un sāli pēc garšas.
Gatavo zupu. No gurķiem izspied sulu. Indijas riekstu krēmam
pievieno gurķu sulu, rīsu etiķi, sāli pēc garšas, sablendē un liec
ledusskapī atdzesēties.
Rupjmaizi liec virtuves kombainā un sablendē smalkās
drumstalās. Drumstalas apcep krāsnī 180 grādos 5–8 minūtes,
līdz tās kļūst kraukšķīgas.
Kartupeļus uzvāri mīkstus un atdzesē. Sparģeļus, ķiršu
tomātiņus un redīsus sagriez mazos gabaliņos, dilles un
lociņus smalki sakapā. Bļodās kārto visas sastāvdaļas un pārlej
ar auksto zupu.

DĀRZEŅU IESMIŅI
AR TOFU 12h - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS
Marinādei:
2 sīpoli;
5 ķiploka daiviņas;
Bunte pētersīļu;
400 g olīveļļas;
1 ēd. k. adžikas;
1 ēd. k. garšvielu maisījuma
Hmeli-Suneli;
1 ēd. k. sinepju;
2 rozmarīna zariņi;
1/2 citrona;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas;
Cukurs pēc garšas;

Iesmiņiem:
1 cietais tofu;
12 šampinjoni;
1 baklažāns;
1 paprika;
2 sarkanie sīpoli;
1/2 ziedkāposta;
1 cukīni.

PAGATAVOŠANA
Blenderī liec sīpolus, ķiplokus, pētersīļus, olīveļļu un sablendē.
Pārlej iegūto masu bļodā, pievieno smalki sakapātu rozmarīnu,
pierīvē citrona miziņu un piespied sulu. Pēc tam pievieno
pārējās marinādes sastāvdaļas un kārtīgi samaisi.
Iesmiņiem paredzētos dārzeņus un tofu sagriez palielos
gabalos un aplej ar marinādi. Atstāj marinēties uz nakti. Sadur
dārzeņus uz iesmiem un cep uz grila vai cepeškrāsnī 180
grādos 15–20 minūtes.
Nr. 1 / 2021
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ZIEDKĀPOSTI
AR SPINĀTIEM
UN MISO MĒRCI
SASTĀVDAĻAS

30min - 2 pers.

1 ziedkāposta galva;
2 gab. savvaļas brokoļi
2 tomāti;
100 g smalklapu
spinātu;
100 g Indijas riekstu;

400 ml mandeļu
piena;
2 tējk. miso pastas;
1–2 ēd. k. baltvīna
etiķa;
Sāls.

PAGATAVOŠANA
Indijas riekstus liec katliņā un pārlej ar auzu
pienu. Pievieno miso pastu un vāri uz lēnas
uguns 5 minūtes. Nokās riekstus, saglabājot
pienu.
Liec riekstus blenderī, pievieno baltvīna etiķi un
pusi no piena. Blendē, kamēr izveidojas bieza
mērce (pēc nepieciešamības pievieno vēl pienu).
Pievieno sāli pēc garšas.
Tomātus sagriez kubiņos. Ziedkāpostus un
brokoļus sadali smalkās rozetēs un blanšē
verdošā ūdenī 3 minūtes, pēc tam atdzesē zem
auksta tekoša ūdens un nosusini uz virtuves
dvieļa.
Uzkarsē pannā eļļu un apcep ziedkāpostus, līdz
tie vietām kļūst brūni. Pannā pievieno tomātus,
spinātus un mērci un sildi uz lēnas uguns, līdz
spināti savītuši. Pievieno sāli pēc garšas.

TOMĀTU UN ĶĪNAS
KĀPOSTU SALĀTI
Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

SASTĀVDAĻAS

15min - 2 pers.

Sojas vinegreta mērcei:
20 g rīsu etiķa;
20 g olīveļļas;
20 g grauzdētu sezama sēklu
eļļas;
20 g gaišās sojas mērces;
20 g cukura;

Salātiem:
500 g Ķīnas kāposta;
5 tomāti;
Buntīte diļļu;
Buntīte pētersīļu;
Buntīte lociņu;
2 ēd. k. grauzdētu sezama
sēklu;
Sāls pēc garšas.

PAGATAVOŠANA
Gatavo sojas vinegreta mērci: visas sastāvdaļas liec bļodā
un maisi, līdz cukurs izšķīdis. Kāpostu un tomātus sagriez
mazākos gabalos un liec bļodā. Pievieno smalki sakapātus
garšaugus un sezama sēklas. Iecilā salātos vinegreta mērci un
pievieno sāli pēc garšas.
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BROKOĻU UN PĀKŠU
ZIRNĪŠU WOK 25min - 2 pers.
SASTĀVDAĻAS

3 ēd. k. sezama eļļas;
2 ķiploka daiviņas;
225 g brokoļu;
100 g ziedkāpostu;
115 g zirņu pākstu;
225 g pak choi salātu lapu;

LIENE ZEMĪTE

SVĒTKU GARŠAS

PAVASARA SALĀTI
AR REDĪSIEM UN
FORELI 20min - 4 pers.

2 ēd. k. gaišā sojas mērces;
1 ēd. k. rīsu etiķa;
1/5 čili pipara;
1 ēd. k. grauzdētu sezama
sēklu;
Dīgsti dekoram.

PAGATAVOŠANA
Sakarsētā pannā eļļā apcep ķiploku. Sasmalcini brokoli,
ziedkāpostu, zirnīšu pākstis pārgriez uz pusēm, liec pannā
pie ķiploka un maisot cep apmēram 3 minūtes. Saplūkā un
pievieno pak choi lapas, apmaisi. Bļodiņā sajauc sojas mērci
ar etiķi, sasmalcini čili un pievieno mērcei, samaisi un pārlej
dārzeņiem uz pannas, cep vēl 2 minūtes. Pārkaisi grauzdētas
sezama sēklas un pasniedz ar daudz un dažādiem dīgstiem.

SASTĀVDAĻAS
8 redīsi;
200 g kūpinātas foreles;
200 g bekona pancetta;
160 g Feta siera;
1 šalotes sīpola;
100 g kressalātu;
100 g salātu Valeriana;
Dīgsti dekoram;

1 ēd. k. sarkanvīna etiķa;
3 ēd. k. olīveļļas;
1 tējk. pūdercukura vai šķidra
medus;
½ citrona sulas;
1 tējk. Dižonas sinepju;
Sāls un pipari pēc garšas.

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

Bļodiņā sajauc mērces sastāvdaļas, līdz veidojas viendabīga
konsistence. Šķīvī kārto Valeriana salātus. Apcep bekona
šķēles, kamēr kraukšķīgas, saplucini foreli, sagriez ripiņās
redīsus un sīpolu, sagriez kubiņos fetas sieru. Visu kārto šķīvī,
pārlej mērci, pārkaisi dīgstus un pasniedz.
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SPARĢEĻI
LIENE ZEMĪTE

SVĒTKU GARŠAS

SPARĢEĻI SAISTĀS AR PAVASARI, KAD DABA MOSTAS UN PARĀDĀS ARVIEN
VAIRĀK ZAĻĀS KRĀSAS. TOS VAR PAGATAVOT DAUDZOS DAŽĀDOS VEIDOS.
VISBIEŽĀK SPARĢEĻUS ĒDU BROKASTĪS AR OMLETI, OLU BENEDIKTA
GAUMĒ, VĒRŠACI VAI KĀ PILDĪJUMU PLĀNAJĀS PANKŪKĀS AR BAZILIKA
UN SAULĒ KALTĒTU TOMĀTU KRĒMU.

Veikalos pieejami triju veidu sparģeļi. Mazie
parasti ir nopērkami iepakojumā un ir ļoti ērti
lietojami salātos, jo tos var atstāt nesagrieztus,
saglabājot skaisto formu. Zaļos sparģeļus pirms
lietošanas labāk nomizot vai noblanšēt, lai
miziņa netraucē. Omletē un grilējot tos var atstāt
nesagrieztus, taču salātos vajadzēs sasmalcināt.
Balti dzeltenos sparģeļus parasti izmanto
krēmzupās. Tie ir vissīkstākie, un tos noteikti
vajag pirms lietošanas nomizot.
Pagatavot sparģeļus var pavisam vienkārši –
nomazgā, nomizo ļoti plānu kārtiņu un apcep
sviestā, pārkaisot nedaudz sāls, vai noblanšē
verdošā sālsūdenī. Sparģeļi ļoti labi sader ar zivi
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– zandartu, foreli vai lasi, papildinot to ar baltvīna
vai Holandes mērci. Tos var arī lieliski grilēt,
lielākos vispirms noblanšējot, tad apslakot ar eļļu
un pārkaisot ar garšvielām. Tikai jāatceras, ka
sparģeļi ļoti ātri būs gatavi!
Man sparģeļi ļoti garšo arī tartē, kam pamatni
gatavoju no siera mīklas, tad piepildu ar krēmsiera
krēmu, papildinu ar lasi un sparģeļiem, pašās
beigās izdekorēju ar zaļumiem un mīksti vārītu
paipalu olu. Pavasarī populāra uzkoda ir sparģeļi,
kas ietīti Parmas šķiņķī un pasniegti ar Holandes
mērci un kraukšķīgiem sīpoliem. Pie sparģeļu
ēdieniem iesaku bagātīgi lietot dīgstus, kas ēdienu
padarīs veselīgu un skaistu!

RISOTO AR
SPARĢEĻIEM
SASTĀVDAĻAS

250 g risoto rīsu (Arborio);
100 ml baltvīna;
1,5 l dārzeņu buljona;
½ vidēja sīpola;
1 maza ķiploka daiviņa;
75 g sviesta;

40min - 2 pers.

75 g Parmesan siera;
6 mazi vai 3 lieli sparģeļi;
1 tējk. sviesta;
50 g saulē kaltētu tomātu;
Dīgsti dekoram.

PAGATAVOŠANA
Uzvāri dārzeņu buljonu: dažādus dārzeņus, sīpolu, ķiploku un
burkānu apcep uz sausas, karstas pannas, lai izdalās esences,
kas atrodas dārzeņos, tad vāri visu aptuveni stundu vai
pusotru, pievienojot sāli, lauru lapas, piparus un zaļumus. Kad
gatavs, nokās un lieto. Ja nav laika vārīt buljonu, izmanto eko
dārzeņu buljona kubiņus.
Sasmalcini sīpolu un ķiploku, apcep sviestā. Sausā katliņā
ieber rīsus un karsē apmaisot, līdz tie karsti, pielej vīnu un
pasautē rīsus maisot, kamēr vīns iztvaiko. Tad pamazām lej
klāt karstu buljonu, visu laiku maisot, un pievieno apceptos
sīpolus un ķiplokus. Kad pielietais kausiņš novārījies, pievieno
atkal kausiņu buljona un maisi. Vāri maisot, kamēr rīsi gandrīz
mīksti.
Kamēr rīsi vārās, nomizo un sasmalcini sparģeļus, sasmalcini
saulē kaltētus tomātus, uz pannas sviestā apcep un pievieno
risoto. Kad buljons novārījies, rīsi mīksti un risoto ieguvi
krēmīgu konsistenci, pievieno daļu sarīvēta siera, samaisi un
nekavējoties pasniedz. Pārkaisi ar atlikušo sieru un zaļumiem.

OMLETE AR
SPARĢEĻIEM
SASTĀVDAĻAS

20min - 1 pers.

2 olas;
40 ml ūdens;
½ šalotes sīpola;
1 tējk. olīveļļas
cepšanai;
1 ēd. k. Parmesan

siera;
5 mazi sparģeļu vai
2 lieli;
1 tējk. sviesta;
1/5 tējk. sāls,
pipari.

PAGATAVOŠANA
Sakul olas, pievieno ūdeni, sāli, piparus.
Sasmalcini sīpolu smalkos gabaliņos.
Iepriekš sakarsētā pannā ielej olīveļļu un
apcep sīpolus, kad tie zeltaini apcepuši,
pārlej olu masu, uzliec vāku un cep omleti
uz lēnas uguns, kamēr ola sarecējusi.
Pārkaisi sarīvētu sieru.
Nomizo un apcep karstā sviestā sparģeļus,
pārkaisi sāli un piparus. Ja lieli sparģeļi,
vispirms tos nomizo un noplaucē karstā
ūdenī, pēc tam apcep sviestā.
Uz šķīvja liec omleti un pārloki to, vidū
kārtojot sparģeļus. Pārkaisi sieru un
zaļumus. Gaļēdājiem kopā ar sparģeļiem
omletes vidū lieliski garšos apgrauzdēts
bekons.
Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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SIGNE MEIRĀNE

IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

SPARĢEĻI AR OLĀM
SASTĀVDAĻAS

20min - 4 pers.

800 g zaļo sparģeļu;
6 cieti vārītas olas, tikai
dzeltenumi;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari
pēc garšas;

Mērcei:
40 ml extra virgin olīveļļas;
3 ķiploka daiviņas, smalki
sakapātas;
1 tējk. sakapāta rozmarīna.

PAGATAVOŠANA
Pannā liec visas mērces sastāvdaļas, sāli un piparus un sildi
uz ļoti mazas liemas 15 minūtes.
Uzvāri katlā ūdeni, kad tas burbuļo, pieliec sāli un liec iekšā
sparģeļus uz 2 minūtēm. Kamēr vārās, sagatavo aukstu
ūdeni. Tiklīdz sparģeļu vārīšanas laiks pagājis, izcel tos no
karstā ūdens un liec aukstajā, lai tie pārstātu gatavoties.
Kad atdzisuši, nokās, liec traukā, pārlej ar eļļu, pārkaisi ar
sadrupinātām olām un pasniedz.

AR SPARĢEĻIEM
PILDĪTAS VISTAS
FILEJAS 40min - 4 pers.
SASTĀVDAĻAS
4 nelielas vistas filejas;
8 zaļie sparģeļi;
80 g Tallegio siera, 8
šķēlēs;
4 ķiploka daiviņas,
smalki sakapātas;
2 ēd. k. kaperu;

20 ml vīnogu kauliņu
eļļas;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie
pipari pēc garšas;
Maza sauja timiāna
kātiņu.

PAGATAVOŠANA
Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem.
Katru fileju iegriez gareniski pa vidu, bet neaizgriežot
līdz galam. Katrā liec 2 sparģeļus, 2 šķēles siera,
kaperus un ķiploku. Liec pannā, uzlej eļļu, uzkaisi sāli,
piparus un timiānu. Cep 30 minūtes. Pasniedz tāpat
vai ar salātiem.
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SPARĢEĻI
PANKO
RĪVMAIZĒ
SASTĀVDAĻAS

EDGARS SANDERS

VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

20min - 2 pers.

500 g sparģeļu;
120 g kviešu miltu;
200 g ūdens;
1 tējk. cepamā pulvera;
Šķipsna sāls;
200 g panko rīvmaizes;
300 ml rapšu eļļas.

PAGATAVOŠANA
Liec bļodā miltus, pievieno ūdeni, cepamo
pulveri un sāli. Kārtīgi samaisi ar putojamo
slotiņu, līdz izveidojas pankūku masai līdzīga
konsistence.
Sparģeļus pārgriez uz pusēm un iemērc miltu
mīklā, tad panko rīvmaizē. Katliņā uzkarsē
rapšu eļļu līdz 190 grādiem. Cep sparģeļus
eļļā, līdz rīvmaize zeltaini brūna. Nosusini
lieko eļļu no sparģeļiem virtuves dvielī.
Pasniedz kopā ar savu iecienītāko mērci.

SPARĢEĻU
TARTARS
SASTĀVDAĻAS

20min - 2 pers.

Marinādei:
1 tējk. ābolu etiķa;
1 ēd. k. cukura sīrupa;
1 ēd. k. tomātu mērces;
1 ēd. k. Vusteršīras mērces;
2 tējk. pilngraudu sinepju;
5–10 pilieni tabasko mērces;
100 ml olīveļļas
Tartaram:
500 g sparģeļu;
2 tējk. mazo kaperu;
1/2 šalotes sīpola;
1 ķiploka daiviņa;
2 cm čili pipara;
2 pipargurķīši;
5 marinētas zaļās olīvas;
Miziņa no ¼ citrona;
1 mazs pētersīļa zariņš.

PAGATAVOŠANA
Mazā bļodiņā sajauc kopā visas marinādes
sastāvdaļas.
Blanšē sparģeļus, ieliekot tos verdošā ūdenī
uz 3 minūtēm un atdzesējot zem auksta,
tekoša ūdens vai ledus vannā. Sparģeļus
sagriez mazās ripiņās un noliec malā.
Smalki sakapā visas pārējās tartara
sastāvdaļas un iemaisi marinādē.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

Pasniedz sparģeļus, liekot tos traukā un
pievienojot tiem nedaudz tartara mērces.

BEZGLUTĒNA PRODUKTI
OLGA ĻUBINA

VESELĪBAS GARŠAS

Turpinot stāstu par sevis izzināšanu un pārtikas produktiem un uzturvielām, kas
var radīt gremošanas trakta darbības traucējumus vai ietekmēt ādas stāvokli,
noteikti jāmin glutēns. Glutēns jeb lipeklis ir rezerves proteīnu grupa, kas sastāv
no prolamīniem un gluteīniem. Glutēns kopā ar cieti ietilpst grauda endosperma
sastāvā un kalpo kā barība grauda dīgšanas procesā.

TĀTAD GLUTĒNS IR OLBALTUMVIELA, KAS
SASTOPAMA GRAUDAUGOS, KVIEŠOS, RUDZOS,
MIEŽOS UN AUZĀS.
Glutēns savu slikto “slavu” ieguvis, pateicoties
tam, ka tika atklāta un aprakstīta celiakija un
glutēna izslēgšana kā galvenā ārstēšanas
metode. Celiakija ir autoimūnā saslimšana, kas
izpaužas ar paaugstinātu organisma jutību pret
šo olbaltumvielu. Celiakijas gadījumā pacientiem
ir sūdzības par meteorismu, stiprām vēdera
sāpēm, smagu caureju, sliktu svara dinamiku,
glutēna ietekmē gremošanas trakta tievajās
zarnās atrofējas gļotādas bārkstiņas. Celiakijas
simptomātika var būt ļoti dažāda, un šo slimību
var atklāt ne tikai bērnībā, kā tika uzskatīts
agrāk, bet arī pieaugušā vecumā. Attīstoties
idejai par glutēna ietekmi uz cilvēka veselību,
aizsākās virkne pētījumu par glutēna ietekmi uz
mūsu gremošanas trakta mikrofloru, meklējot
likumsakarības starp glutēna lietošanu un dažādu
slimību attīstību.
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Pieaugot cilvēku skaitam, kas nevar lietot uzturā
glutēnu, vairāki pārtikas produktu ražotāji ir sākuši
specializēties bezglutēnu produktu ražošanā.
Lai produkts varētu saņemt apzīmējumu “bez
glutēna” jeb “gluten free”, tam jāatbilst striktiem
kvalitātes kritērijiem: par bezglutēna produktu var
nosaukt produktu, kas satur ne vairāk par 20 mg
glutēna uz kilogramu produkta.
Šobrīd bezglutēna produktu klāsts ir ārkārtīgi
plašs: tie ir gan dažādu veidu milti, piemēram,
kukurūzas, rīsu, dažādu riekstu un sēklu milti, gan
gatavie makaroni, brokastu pārslas, krekeri un citi
produkti.
Vairāk būtu ieteicams lietot uzturā produktus,
kas ne tikai nesatur glutēnu, bet arī sastāv no
vērtīgām izejvielām, piemēram, makaroni no
turku zirņiem vai maize no griķu miltiem, lai
uzņemtu vairāk mikroelementu, vitamīnu un
minerālvielu, jo šie produkti ir bagāti ar B grupas
vitamīniem, cinku, kā arī satur daudz šķiedrvielu,
kas nāks par labu mūsu mikrobiomam. Klasiskie
bezglutēna produkti uz kukurūzas vai rīsu miltu
bāzes parasti ir samērā nabadzīgi iepriekšminēto
uzturvielu ziņā. Nereti bezglutēna produktiem
pievieno vairāk cukura un taukvielu, lai uzlabotu
produktu garšu un konsistenci, tāpēc ieteiktu
pievērt lielāku uzmanību sastāvam un izvēlēties
produktus ar augstāku bioloģisko vērtību un
mazāku piedevu skaitu.

PAVASARA ĒDIENKARTES
TĪRĪŠANA – MAZĀK NAŠĶU
OLGA ĻUBINA

VESELĪBAS GARŠAS

Pavasaris ir klāt, un, tāpat kā veicam pavasara tīrīšanu mājās, iesaku patīrīt arī
savus paradumus. Laiks pārskatīt ikdienas uzturu, samazinot našķu daudzumu
tajā! Kā jau daudziem zināms, saharoze jeb baltais cukurs un cukuru saturošie
produkti ir vieni no galvenajiem mūsu ķermeņa ienaidniekiem. Diemžēl ļoti reti
cilvēki aizdomājas, cik daudz cukura viņi apēd slēptā veidā, piemēram, ēdot maizi
vai musli brokastīs, pievienojot ēdienam tomātu mērci un uzdzerot sulu.

Nedomājam par to ikdienā, bet diemžēl sekas
bieži vien redzam vēlāk spogulī un uzkāpjot
uz svariem. Jā, protams, glikoze cilvēkam ir
vajadzīga, tomēr mēs varam to iegūt arī no
saliktajiem ogļhidrātiem, piemēram, grūbām vai
griķiem, jo organisms sašķels uzņemto cieti līdz
glikozei. Vajadzība pēc ātrajiem ogļhidrātiem
mūsu organismam ir minimāla. Vienkāršos
ogļhidrātus pievienotā cukura veidā cilvēkiem
ir ieteicams uzņemt ne vairāk kā 25 gramus
jeb 5 tējkarotes cukura dienā. Vai tas ir daudz?
Piemēram, vienā šokolādes tāfelītē uz 100
gramiem ir vidēji 9–11 tējkarotes cukura, bet 100
gramos cepumu – no 5 līdz 7 tējkarotēm cukura.
Lai gan saharoze nav mums ikdienā vajadzīga,
tomēr ļoti grūti no tās atteikties. Kāpēc tā? Jo
saldā garša ir pirmā, ar ko iepazīstas cilvēks:
mātes piens ir saldens, un jau no pirmā brīža
bērnam veidojas patika pret saldo garšu. Tāpēc

bieži vien, ja jūtamies slikti, gribas apēst kaut ko
saldu, lai sajustos droši un mierīgi, kā jutāmies
mammas rokās.
Ko darīt, ja saldo garšu tomēr gribas izjust, bet
negribas uzņemt tukšu enerģiju ar saharozi?
Palīgā nāk produkti ar saldvielām – vielām, kam
piemīt saldā garša, bet kas tajā pašā laikā nesatur
kalorijas. Viena no populārākajām saldvielām ir
stēvija. Tai piemīt saldena, nedaudz specifiska
garša, tā nesatur kalorijas, un tās lietošanai nav
blakņu. Lietojot pārmērīgi daudz tādu saldvielu kā
ksilitols vai sorbitols, var attīstīties caureja, jo tiem
piemīt laksatīva iedarbība. Savukārt aspartāms
jeb mākslīgais saldinātājs veicinās hiperaktivitāti
un var būt toksisks, lietojot pārmērīgi. Stēvijai
šādu blakņu nav, tāpēc to var ieteikt ikdienas
lietošanai uzturā un samērā plaši izmanto, ražojot
dažādus našķus ar apzīmējumu – bez cukura.
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JAUNĀS

LAVAZZA KAPSULAS

NESCAFE® DOLCE GUSTO ® *
KAFIJAS APARĀTIEM

C APPUCCINO

Intensīva, bagātīga kafija apvienojumā
ar lieliskām piena putām.

RAIMONDS SELGA
KAFIJAS GARŠAS

ESPRESSO
CREMOSO

LAVANDAS MEDUS
AUKSTĀ LATTE
SASTĀVDAĻAS

Stiprs un piesātināts espresso
ar patīkamu šokolādes un žāvētu
augļu pēcgaršu.

1min - 4 pers.

Lavandas sīrupam:
1 tējk. kaltētas lavandas;
100 g cukura;
100 g ūdens;
2 ēd. k. medus

7/13

Cold-brew kafijas koncentrātam:
120 g maltas kafijas;
1 l auksta ūdens

CAFE CON MIEL
SASTĀVDAĻAS

5min - 1 pers.

200 ml melnas kafijas;
50 ml piena vai tā alternatīvas;
2 tējk. medus;
1/16 tējk. vaniļas ekstrakta;
1/16 tējk. kanēļa;
šķipsniņa muskatrieksta

PAGATAVOŠANA
Pagatavo kafiju – vislabāk, ja tā ir
gaiša grauzdējuma kafija ar vieglu
skābenumu.
Pārlej kafiju katliņā un pievieno pienu
vai tā alternatīvu. Tā kā šajā receptē ir
bagātīga garšu buķete, iesaku garšā
neitrālu alternatīvu.
Sildi dzērienu uz lēnas uguns, nevārot
to. Pievieno vaniļu, kanēli un medu un
samaisi, lai dzēriens būtu viendabīgs.
Pārlej krūzītē un pievieno svaigi
uzrīvētu muskatriekstu.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

Dzērienam:
1 ½ tējk. lavandas-medus sīrupa;
100 ml cold-brew kafijas koncentrāta;
100 ml piena vai tā alternatīvas;
pilna glāze ledus

INTENSITĀTE

ESPRESSO
INTENSO

Tumši grauzdēta kafija ar vieglu
karameļu aromātu un kakao pēcgaršu.

PAGATAVOŠANA
Sagataves pagatavo iepriekšējā dienā.
Uzvāri sīrupu – sastāvdaļas liec katliņā
un uz lēnas uguns sildi līdz, izkusis
cukurs, un tad vēl 7 minūtes. Noņem
no uguns un pilnīgi atdzesē pirms
lietošanas.
Pagatavo kafijas koncentrātu – liec
kafiju un aukstu ūdeni pietiekami lielā
traukā un ļauj tai nakti (8–16 stundas)
ievilkties. No rīta atdali kafiju no
biezumiem. Šo koncentrātu ledusskapī
var uzglabāt pat līdz 2 nedēļām.
Pagatavo dzērienu: 300ml glāzē liec
ledu, pievieno sīrupu, kafiju un pienu
vai tā alternatīvu.

9/13

INTENSITĀTE

L AVA ZZA KVALITĀTE
JAUNĀ VEIDOL Ā
Uzzini vairāk lavazzakapsulas.lv

Kārtīgi samaisi un baudi!
Saderīga ar Nescafé® Dolce
Gusto®* sistēmu. *Nescafé® un Dolce Gusto®
ir trešās puses preču zīmes bez jebkādas
saistības ar Luigi Lavazza S.p.A.

GATAVOJOTIES SVĒTKIEM, IEDVESMOJIES AR ĪPAŠI LIELDIENĀM SAGATAVOTIEM
SALDUMIEM UN NAŠĶIEM GAN MAZIEM, GAN LIELIEM!
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VĪNS LIELDIENU SVĒTKU
GALDAM
MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

Ir pavasaris, aiz loga kļūst aizvien gaišāks, un aizvien vairāk laika gribas pavadīt pie
dabas. Tāpat kā dabas burvīgo skatu klāsts ir nebeidzams, līdzīgi ir ar vīniem. To
ir tik daudz, katram ēdienam, sajūtām un svētkiem piemērotākais! Pavasaris ir arī
laiks, kad svinam Lieldienas. Lai gan pavasara svētki un saules uzvaras gājiens tiek
plaši svinēts visā pasaulē neatkarīgi no reliģiskās piederības, Lieldienas lielākoties
asociējas ar kristietību, tādēļ gribu jums pastāstīt par vīna tradīcijām un kristīgās
baznīcas lomu šī dzēriena kultūrā un attīstībā.

Vai zināji, ka Vecajā Derībā vārds “vīns” minēts
197 reizes, savukārt Jaunajā Derībā – 38 reizes?
Jau Bībelē uzsvērts, ka vīna patērēšana pie
zināmiem apstākļiem nav grēks, bet tā dzeršana
apreibināšanās nolūkā gan ir bargi nosodāma.

VĪNS BAZNĪCĀ TIEK IZMANTOTS JOPROJĀM, UN
PAR VĪNU KULTŪRU, TĀPAT KĀ DAUDZIEM CITIEM
DZĒRIENIEM, VARAM PATEIKTIES MŪKIEM, KAS
GADSIMTU GAITĀ KLOSTEROS IZKOPUŠI ŠĪS
MĀKSLAS LĪDZ PILNĪBAI.

Lieldienās pēc gavēņa ģimenes svētku galdā
tiek celti dažnedažādi labumi – sātīgi gaļas
ēdieni, tradicionālie kēksi un deserti. Jāmeklē arī
svētku vīns! Šogad piedāvāju izvēlēties kādu no
salīdzinoši nesen Rimi Vīna Dārzā ievestajiem
Argentīnas sarkanvīniem. Argentīnā vīnogu
vīns nonāca ar tās pašas baznīcas palīdzību:
pašiem pirmajiem aizjūras zemju atklājējiem jau
16. gadsimtā, kā likums, līdzi ceļā devās mācītājs
un kāds vīnogulāju stāds, ko nekavējoties iestādīt
blakus jaunceļamajam dievnamam ikkatrā
jauniegūtajā Dieva zemē.

Mūsdienās vīnkopības zemēs vīnu baznīcas
vajadzībām parasti meklē turpat pie vietējiem
vīndariem draudzes ietvaros vai pie tuvākajiem
kaimiņiem, savukārt, jo tālāk uz ziemeļiem,
jo garāks vīna piegādes ceļš. Mūsu platuma
grādos baznīcas rituālos visbiežāk tiek izmantots
salds sarkanvīns, kura darināšanas saknes
stiepjas vairākus gadsimtus senā pagātnē.
Dienvindfrancijas vīna provincē Kaorā (Cahors),
karsējot vīnogu sulu (pārsvarā Malbec šķirnes)
un izdalot lieko mitrumu, sendienās tika ražots
spēcīgs, koncentrēts, salds “melns” vīns, kuru,
pateicoties cariskajai Krievijai un Pareizticīgajai
baznīcai, mēs vairāk pazīstam kā baznīcas vīnu –
kagoru.
Balstoties uz Eiropas Savienības likumiem, vārda
“kagors” lietošana šobrīd tiek aizliegta attiecībā
uz vīniem, kuri darināti ārpus ES, savukārt ES
ietvaros šādi drīkst apzīmēt tikai Kaoras reģiona
vīnus. Manuprāt, Kaoras centieni aizliegt kagora
apzīmējuma lietošanu ir pārmērīgi, jo neviens
biezā, tumīgā, saldā kagora baudītājs nekādi
nesaista šo dzērienu ar Kaoras vīniem Francijā
un neuzskata par plaģiātismu. Turklāt vecais
karsētās sulas vīna gatavošanas veids Kaorā ir
izzudis, tāpēc moldāvu kagoru ar franču kaoru
vienā maisā neiebāzīsi. Kaorā tikai pēdējās
desmitgadēs vīndari arvien vairāk atgriežas pie
reģiona vēsturiskajām vīnogu šķirnēm. Atgriežas
arī ar Argentīnas palīdzību slavu ieguvušais
Malbec vīns, tomēr vecais stils nav atgriezies.
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ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
Nr. 4 / 2020
ALKOHOLISKO
DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA
NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

Starp citu, slavenākais Argentīnas vīna reģions ir nosaukts pirmās
pastāvīgās spāņu apmetnes dibinātāja Pedro de Mendosas
(Mendoza) vārdā. Ja sākotnēji no Eiropas atvestie vīni bija spāņu
izcelsmes , tad franču klasiskās vīnogu šķirnes ceļu uz Argentīnu
atrada tikai 19. gadsimtā, bet Malbec vīnogu šķirnes vīni savu spozmi
un neatkārtojamo stilu ieguva tikai pagājušā gadsimta nogalē. Pēc
demokrātijas uzvaras pār diktatūru, mainoties iedzīvotāju dzīves
kvalitātei, pārmērīgu lētu, nekvalitatīvu vīnu ražošanu un patērēšanu
nomainīja augstvērtīgas vīna kultūras izkopšana, ko sekmēja ideāli
klimatiskie apstākļi plašos Argentīnas reģionos un vecās pasaules
vīnu grandu investīcijas.
Argentīna, līdzīgi Čīlei, kļuva un
joprojām ir uzskatāma par vīna
kultūras attīstības lielo iespēju zemi.
Pētot, eksperimentējot un uzkrājot
pieredzi, Argentīnas vīndari atklāja
savu vīna unikalitāti, ko Eiropā par
vienu no sīvākajām un tumšākajām
uzskatītajai Malbec vīnogu šķirnei
šeit spēj radīt vietējie apstākļi.
Argentīnas Malbec izceļas ar ogu
pārbagātību un spilgtām, bet ne tik
agresīvām miecvielām (tanīniem),
kā to “sencim” Francijā. Argentīnas
Malbec pamatoti tiek uzskatīts par
vienu no sarkanās gaļas, it īpaši
liellopa steika labāko draugu.
Manu vīnu piedāvājumu Lieldienu
svētku maltītei atradīsi šī Gardēža
52. lpp. Izvēles dažādībai piedāvāju
arī lielisku pārīti no Itālijas –
smaržīgos un ļoti tīkamos 3 Passo
Rosso un Bianco Biologico, no
bioloģiski audzētām vīnogām
darinātus vīnus, ko lieliski sapārot
ar piesātinātas smaržas un garšas
dārzeņu ēdieniem un pie mums
iecienītiem sieriem. Un vēl turpat
atradīsi ieteikumu Lieldienu
desertam – ar lielisku aromātu
piesātināto ļoti vēlās ražas Mozeles
rīzlingu no viena no vecākajiem
Mozeles vīna dārziem. Nākamajās
lappusēs – arī citi ieteikumi, ko
meklēt Rimi Vīna Dārza plauktā
tavai Lieldienu maltītei, lai tā izdotos
īpaši svinīga un garda!

ATKLĀJ

VĪNA BAUDĪŠANAS
DAUDZVEIDĪBU
RIMI VĪNA DĀRZĀ!
REĢISTRĒJIES

www.gardezi.lv/vinadarzs
vai Rimi kioskā
un baudi priekšrocības:
saņem katru nedēļu īpašus
piedāvājumus vīnam;
iepazīsti plašo Rimi vīnu
sortimentu;
uzzini īpašos Rimi vīnziņa
Mārča Mitrevica ieteikumus
labākajiem vīniem;
saņem informāciju par
gardēžu pasākumiem un
meistarklasēm.
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SALDS BALTVĪNS WEINGUT J.FABER RIESLING AUSLESE
PIESPORTER GOLDTRÖPFCHEN, MOSEL, VĀCIJA, 12%

Šī vīna izcelsme ir slavenais Mozeles vīna dārzs – uz
dienvidiem vērstā, amfiteātrim līdzīgā nogāze Piesporter
Goldtröpfchen. Klasisks, salds ļoti vēlas ražas baltvīns, ko
caurvij žāvētu ābolu, vīnogu, zaļā citrona, persiku un vasaras
ziedu notis. Lieliski saderēs ar dažādiem desertiem un izteikti
sāļiem sieriem. Pasniegt atdzesētu 9–11°C.

SAUSS SARKANVĪNS LAS INVERNADAS VINEYARDS
CABERNET SAUVIGNON, VALLE DEL TULUM, ARGENTĪNA,
14,5%
Cabernet Sauvignon intensīvi rubīnsarkanā krāsā ar melno
un saldo piparu, žāvētu augļu un melleņu aromātu buķeti,
svaigu un augļainu garšu un labi noapaļotiem tanīniem. Labi
saderēs ar gaļas pamatēdieniem un grilētiem dārzeņiem.

SAUSS BALTVĪNS 3 PASSO BIANCO BIOLOGICO, ITĀLIJA,
13,5%

SAUSS SARKANVĪNS LAS INVERNADAS VINEYARDS
MALBEC, VALLE DEL TULUM, ARGENTĪNA, 14,5%

SAUSS SARKANVĪNS 3 PASSO ROSSO BIOLOGICO,
PUGLIA, ITĀLIJA, 14%

SAUSS SARKANVĪNS SOMEWHERE ELSE VINEYARDS
MALBEC, VALLE DEL TULUM, ARGENTĪNA, 14%

Darināts, ievērojot trīs soļus (3 Passo): rūpīgu bioloģisko
vīnogu atlasi, īpaši ilgu vīnogu nogatavināšanu un paildzinātu
vīnogu miziņu macerāciju. Rezultātā vīnam piemīt zeltaini
dzeltena nokrāsa, plaša un intensīva aromātu buķete ar
tropisko augļu niansēm un svaigi aromātiska garšas struktūra
ar delikātu pēcgaršu. Saderība meklējama sātīgos pastas
ēdienos, baltās gaļas pamatēdienos un izturētos puscietos
sieros. Pasniegt atdzesētu 8–10°C temperatūrā.

Ikonisks sarkanvīns,darināts, ievērojot trīs soļus (3
Passo): rūpīgu bioloģisko vīnogu atlasi, īpaši ilgu vīnogu
nogatavināšanu un paildzinātu vīnogu miziņu macerāciju.
Tā rezultātā vīns ieguvis intensīvi sarkanas krāsu paletes
dziļumu un pilnīgu smaržu buķeti ar nobriedušu sarkano
ogu un ozolkoka garšvielu niansēm. Vīns intensīvas garšas
pirmajiem ēdieniem un sarkanai gaļai.
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Iedvesmojoties no mierpilnas oāzes kalnu grēdas vidū, klusā
un brīnišķā vietā, kas tā vien aicina baudīt un atpūsties, tapis
Malbeks dziļi sarkani violetā krāsā ar intensīvu sarkano augļu
aromātu buķeti un plūmju ievārījuma niansēm, kam seko
vienmērīga un līdzsvarota struktūra. Piemērots sarkanās
gaļas ēdieniem.

Radīts no La Quimera vīnogulājiem, tas ir intensīvs vīns,
elegants, nogatavojies un viscaur smalks. Tumša rubīna
krāsa, intensīvi nogatavojušos sarkano augļu aromāti ar
garšvielu un vaniļas nokrāsām. Tam ir smalki tanīni, kas
izteiktajai struktūrai piešķir eleganci un autentiskumu. Lieliski
mijiedarbosies ar Argentīnas steiku un nogatavinātu cieto
sieru.
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G.H.Mumm
Cordon Rouge
Par izcilāko šampanieša nama kvalitātes
simbolu tiek uzskatīts slavenais sausais
šampanietis G.H. Mumm Cordon Rouge,
kas veiksmīgi sabalansē svaigu augļu un
karameles garšas, norādot uz izcilu kvalitāti
un atstājot gaisīgu iespaidu.
Baudi kopā ar jūras produktiem – austerēm,
kaviāru, garnelēm, krabi vai vieglu krēmīgu Brie
tipa sieru, vai foie gras.

G.H.Mumm Le Rose
Dzidri rozā ar zeltainām niansēm – tonis,
kas raksturo Mumm Le Rose šampanieti –
tam piemīt svaiga un izsmalcināta garša un
tajā virmo dažādu meža ogu un greipfrūtu
vēsmas, kas kontrastē ar aveņu un jāņogu
aromātu.
Ideāli sader ar jūras ēdieniem, dažādiem gaļas
ēdieniem vai pat asiem Āzijas tipa ēdieniem.

Perrier-Jouët Grand Brut
Perrier-Jouët šampanieša nams ir slavens ar
savu Brut šampanieša stilu, kuru šajā dzērienā papildina
divas sarkanās vīnogu šķirnes Pinot Noir un
Pinot Meunier. Bagātīgajā garšā dominē ābolu, ananasu
un balto persiku aromāti, kā arī sviesta cepumu notis.
Ideāli sader ar ceptu putnu gaļu, krabjiem, vēžveidīgajiem
un meloni ar šķiņķi.

Perrier-Jouët Blason Rose
Pirmais no rozā šampaniešiem, ko radījis
Perrier-Jouët. Par pamatu šim šampanietim
tiek izmantotas Pinot Noir šķirnes vīnogas, kas
piešķir dzērienam burvīgo laša krāsas mirdzumu.
Dzēriens pārsteidz ar bagātīgu aromātu,
juteklisku svaigumu un izsmalcinātām augļu
notīm, atstājot ilgstošu pēcgaršu.
Ideāli sader ar zilo tunzivi, tomātiem, Ķīnas līčijām
un dažādiem desertiem.
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PAVASARIM
PIESTĀV ROZĀ!
PUSSAUSS MAZDZIRKSTOŠS ITĀLIJAS SĀRTVĪNS CIELO 9
ROSATO FRIZZANTE, 9,5%

Mazdzirkstošs sārtvīns ar svaigu un vieglu augļu garšu,
samērīgu alkohola daudzumu un vieglu, dzirkstošu tekstūru,
kas padara to īpaši nebēdnīgu. Vīns tiem, kuri nemeklē
dzirkstošā vīna glāzē spēcīgu struktūru, bet gan vieglumu un
nepiespiestību. Pirms lietošanas ieteicams atdzesēt.

ŠAMPANIETIS VEUVE DOUSSOT BRUT ROSE, ŠAMPAŅA,
FRANCIJA, 12,5%

Darināts ekskluzīvi no Pinot Noir vīnogām, novāktām sešos
dažādos pakalnes dārzos. Šis eleganti sārtais vīns iekārdinās
jūs ar spilgto krāsas toni un dāsno žāvētu dzērveņu, zemeņu,
aveņu un svaigu vīnogu aromātiem, kā arī ar izsmalcinātu
burbulīšu spēli uz mēles. Tas ļoti labi saderēs ar karstajiem
zivju ēdieniem vai sarkano ogu desertu.
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SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS CIELO PROSECCO ROSE
VENETO, ITĀLIJA, 11%

Saskaņā ar jaunāko Veneto likumdošanu kā šī populārā
dzirkstošā vīna sārtenās nokrāsas avotu vīndari drīkst
izmantot ekskluzīvi Pinot Noir vīnogu vīnu. Vīns ar izteiktiem
svaigu augļu aromātiem, īpaši izceļas zemenes un saldie
ķirši. Noderēs gan kā lielisks aperitīvs, gan kā vieglu uzkodu
pavadonis. Ieteicamā pasniegšanas temperatūra ap 8 °C.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS FRANCOIS MARTENOT
CREMANT DE BOURGOGNE BRUT ROSE, FRANCIJA, 12%

Elegants, no cēlajām Burgundijas vīnogām pēc tradicionālas
metodes darināts dzirkstošais vīns blāvi rozā nokrāsā ar
tīkamiem burbulīšiem un izsmalcinātu aveņu un upeņu
aromātiem, kas garšā atklāj ogu un augļu nianses ar
sabalansētu pēcgaršu. Vīns svinībām un izsmalcinātām
gardēžu maltītēm. Ieteicamā pasniegšanas temperatūra
6–8 °C.

SAUSS PUSDZIRKSTOŠS VĪNS UNA ROSE, ITĀLIJA, 10%

Mazdzirkstošs sārtvīns ar svaigu un vieglu augļu garšu,
iepildīts ērtā un mūsdienīgā skārdenē, kas piemērota
individuālai lietošanai un ērtai pārvietošanai. Pasniegt krietni
atdzesētu.
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DZIRKSTOŠAIS VĪNS LUNA ARGENTA
PROSECCO ROSE 11,5%, ITĀLIJA

Šis dzirkstošais bruts ražots Veneto reģionā
Itālijas ziemeļaustrumos. Vīns ir spilgti rozā
krāsā ar smalkiem un noturīgiem burbulīšiem.
Pagatavots no Glera un Pinot Noir šķirnes
vīnogām. Buķetē – aveņu, bumbieru un ābolu
aromāti ar elegantu pēcgaršu. Ieteicams
pasniegt atdzesētu līdz 6–8°C grādiem ar
zivju ēdieniem, balto gaļu, dārzeņiem vai arī kā
aperitīvu.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS CASA CHARLIZE ROSATO,
ITĀLIJA
Izsmalcināts, sauss Itālijas rozā dzirkstošais
vīns, kas darināts no Veneto reģionā augušām
vīnogām. Vīns ir spilgti rozā krāsā ar violetiem
toņiem. Tam piemīt izteikti ogu un augļu
aromāti, garša ir sausa un atsvaidzinoša.
Ieteicams pasniegt labi atdzesētu 6–8°C
temperatūrā kā aperitīvu vai ar jūras veltēm.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS PERLINO PPROSECCO
ROSE 11%, ITĀLIJA

Dzirkstošais rozā vīns no Veneto reģiona Itālijā.
Vīnam raksturīga gaiši rozā krāsa ar smalkiem
un noturīgiem burbulīšiem. Pagatavots no
Glera un Pinot Noir šķirnes vīnogām. Garša labi
līdzsvarota, harmoniska un sausa. Ieteicams
pasniegt atdzesētu līdz 8–10°C kā aperitīvu vai
pie pastas ar jūras veltēm.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS CANTI PROSECCO ROSE DOC
EXTRA DRY 11%, ITĀLIJA
Šī dzirkstošā prosecco gatavošanā tiek apvienota
tradicionālā Glera vīnoga un izsmalcinātā Pinot
Nero. Canti ir izveidojuši delikātu un spirdzinošu
Prosecco Rosé ar sarkano ogu un ziedu aromātu
un maigu, pussausu garšu. Tas lieliski papildinās
vieglas uzkodas, pavasarīgus salātus un jūras
veltes. Baudiet to atdzesētu 6–8°C

DZIRKSTOŠAISVĪNS LA GIOIOSA PROSECCO
ROSE, ITĀLIJA

Augstākās kvalitātes sausais Prosecco dzirkstošais
vīns, kas darināts no Glera un Pinot Noir šķirnes
vīnogām, kas audzētas Treviso apgabalā. Jaunums
vīna pasaulē. Tam piemīt izteikti augļu aromāti,
kuros jūtamas vieglas ziedu notis. Garša ir maiga
un lieliski sabalansēta. Ieteicams pasniegt labi
atdzesētu 8–10°C temperatūrā kā aperitīvu vai ar
zivs ēdieniem.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS ZONIN PROSECCO ROSE
11%, ITĀLIJA

Prosecco Rosé ir rozā Cuvée 1821 versija, kas
perfekti atspoguļo Zonin ģimenes vēlmi piedāvāt
visplašāko Itālijas dzirkstošo vīnu pieredzi. Aromātā
dominē ziedu notis, kas bagātinātas ar intriģējošu
mandeļu aromātu niansi, ko eleganti papildina
sarkano ābolu un zemeņu aromātu pieskaņa.
Ieteicams pasniegt 6–8°C temperatūrā pie jūras
veltēm, dārzeņiem vai kā aperitīvu.
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

NE TIKAI STIPRA, BET ARĪ
BAUDĀMA – NIANSĒM
BAGĀTĀ VODKA

DEGVĪNS JEB VODKA, KĀ TO IERASTS DĒVĒT VISĀ PASAULĒ, IR VIENS NO IZPLATĪTĀKAJIEM
STIPRĀ ALKOHOLA VEIDIEM. ŠĪ KATEGORIJA TRADICIONĀLI IR IECIENĪTA ARĪ LATVIJĀ UN PĀRĒJĀS
MŪSU REĢIONA VALSTĪS, KAS ATRODAS TĀ DĒVĒTAJĀ VODKA BELT JEB “VODKAS JOSTĀ”.
Lai stāsts būtu pilnīgāks un precīzāks, lietošu
vārdu “vodka” degvīna vietā, jo vārdam “degvīns”
ir senāka izcelsme no vācu valodas vārda
“Brandwein” ar nozīmi “degošais vīns”. Tas
mūsdienās kļuvis par nelielu apakškategoriju šajā
stāstā, un vodka ir krietni precīzāks apzīmējums
produktam, ko mūsdienās patērējam.
Vodka, kādu to pazīstam šodien, ir radusies 15.
gs. Polijas un Krievijas teritorijā. Klejo daudz
un dažādi izcelsmes stāsti, kurus neviens līdz
mūsdienām nav atšķetinājis un precizējis,
tāpēc stāsts ir par vairāk vai mazāk caurspīdīgu
dzērienu ar lielu alkohola saturu, ko ražo no jebkā,
kas satur cukuru un cieti. To raudzē un pēc tam
destilē, iespējams, filtrē (kā nu kurš ražotājs) un
atšķaida līdz vēlamajai alkohola koncentrācijai,
kas visbiežāk ir 40%. Sākotnēji šis šķidrums tika
lietots medicīniskām vajadzībām, taču gadsimtu
gaitā, attīstoties zināšanām un iekārtām, to
varēja patērēt arī iekšķīgi, un tad tas ieguvu savu
populāro statusu, kāds tam ir arī mūsdienās.

VODKA BELT JEB VODKAS JOSTA IR NEOFICIĀLS
APZĪMĒJUMS VALSTU GRUPAI, KUR TRADICIONĀLI
RAŽO UN PATĒRĒ VODKU: TĀS IR BALTKRIEVIJA,
IGAUNIJA, SOMIJA, ISLANDE, LIETUVA, LATVIJA,
NORVĒĢIJA, POLIJA, KRIEVIJA, UKRAINA UN
ZVIEDRIJA.

Arī mūsdienās šajās valstīs vodku patērē vairāk
tīrā veidā, nevis miksējot ar citiem dzērieniem.
Izceļot dažas no šīm valstīm, noteikti jāmin Polija
un Krievija: tās abas joprojām strīdas, kurā ir
senākas vodkas tradīcijas un kura ir šī dzēriena
izgudrotāja.
Polija ir slavena ar daudzām vodkām, kuras
pamatā ražotas no kartupeļiem. Viena no
slavenākajām un kvalitatīvākajām kartupeļu
šķirnēm ir pazīstama ar nosaukumu “Stobrawa”'.
Tikpat plaši Polijā sastopams vodkas paveids ir
Zubrowka jeb sumbrzālē noturēts spirts. Sumbrs
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(poļu valodā zubr) ir poļiem ļoti mīļš un sirdij
tuvs dzīvnieks, un leģenda vēsta, ka vodka tiek
noturēta zālē, ko tas ēd. Šis dzēriens ir tiešām ļoti
baudāms un lieliska alternatīva ierastajai vodkai
patērēšanai tīrā veidā. Tas ir mazliet saldenāks un
maigāks pēcgaršā.
Arī Krievijā vodkas uzvaras gājiens turpinās
jau gadu simtiem. Arhīvu dati liecina, ka
1911. gadā no visa valstī patērētā alkohola 89%
bija vodka. Šis spirts daudzu gadsimtu garumā
ir rūpējies par ienesīgu daļu no valsts budžeta
ienākumiem. Mūsdienās tas ir viens no lielākajiem
valsts eksporta un kvalitātes atpazīstamības
produktiem. Vieni no pazīstamākajiem zīmoliem
ir Beluga, Russian Standard un Stolichnaya
(pēdējo, starp citu, ražo Rīgā).
Pasaulē ir ļoti daudz vodkas ražotāju. Gadsimtu
gaitā šī dzēriena ražošana un kvalitāte ir uzņēmusi
apgriezienus arī ārpus Vodka Belt valstīm,
piemēram, Francijā, kur no ziemas kviešiem
ražo tik populāro Grey Goose, kas pazīstams ar
neuzbāzīgu un neitrālu garšu. Vodku ražo arī
Itālijā, un dažas no tām mēdz dēvēt par Grappu.
Katrai no tām ir savas garšas īpatnības, ko
ietekmē ražošanas iezejvielas, ūdens un filtrācijas
metode.
Pieprasījums pēc vodkas ir tik liels tāpēc, ka ar
šo dzērienu var pagatavot daudzus fantastiskus
kokteiļus, piemēram, tik populāro Cosmopolitan
(vodka, apelsīnu liķieris, laima sula, dzērveņu
sula), burbuļojošo un ingverīgo Moscow Mule,
klasisko, izteikto Vodka Martini, rīta glābēju un
brokastu aizvietotāju Bloody Mary, vienkāršo
un saulaino Screwdriver un citus elegantus,
viegli pagatavojamus kokteiļus. Iesaku ieskatīties
receptēs un atrast sev ideālo attiecīgajam
noskaņojumam!
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GREYHOUND
SASTĀVDAĻAS

10min - 1 pers.

60 ml degvīna Grey Goose;
120 ml svaigi spiestas greipfrūtu sulas

PAGATAVOŠANA
Atsevišķā traukā izspied greipfrūtu
sulu. Visas sastāvdaļas lej garajā glāzē
uz ledus un apmaisi, dekorē ar svaigu
greipfrūta šķēlīti.

COSMOPOLITAN
SASTĀVDAĻAS

8min - 1 pers.

40 ml degvīna (tajā ieteicams noturēt
dažas citrona miziņas);
30 ml svaigas laima sulas;
15 ml Cointreau apelsīnu liķiera;
30 ml dzērveņu sulas

PAGATAVOŠANA

MEXICAN
MOSCOW MULE
SASTĀVDAĻAS

6min - 1 pers.

40ml degvīna Beluga
1/2 svaiga laima
15ml Mezkala (var izmantot arī tekilu)
ingvera limonāde (ginger beer)

PAGATAVOŠANA
Garajā long drink glāzē uz ledus izspied
sulu no pusītes svaiga laima, pielej degvīnu
un papildini ar ingvera limonādi. Pievieno
mazliet meskala vai tekilas, kas dos
dzērienam dūmakainu noti. Dekorē ar pusīti
svaiga laima.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

Sastāvdaļas lej kokteiļu šeikerī un visu
sakrati ar ledu. Pēc tam pārlej coupe
stila kokteiļglāzē bez ledus. Glāzes
maliņu apsmērē ar citrona miziņu un ar
to arī dekorē.
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TĀ garša

VISS, KAS MĪLĒTS UN
IECIENĪTS, VIENĀ VEIKALĀ
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