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Lai atrastu iemeslu kaut ko svinēt, parasti pietiek ar mazumiņu. Šodien mūsu svinību
iemesls ir desmitkārtīgi lielāks par mazumiņu, jo šobrīd Tu rokās turi desmito – jubilejas
Rimi Vīna dārzs katalogu. Daži teiks - kas tur liels, drukāto izdevumu jubilejas taču
parasti iestiepjas vismaz desmitgadēs un izdevumu skaits bieži vien mērāms simtos.
Bet es atļaušos uzspodrināt šo jubilejas sajūtu, atzīmējot, ka Rimi Vīna dārzs katalogs
ir īpaša, mazumtirgotājiem Latvijā pirms tam neierasta prakse vērsties pie saviem
pircējiem ar ko krietni vien vairāk par reklāmu. Tam pat esot savs apzīmējums –
izglītojošais mārketings, jeb informācija, kas vienlaikus sniedz papildus zināšanas un
pamudina izdarīt pirkuma izvēli. Tas tā – teorētiski. Praktiski ir mazliet citādāk… es šos
Vīna Katalogus uztveru, ja ne kā grāmatas, tad vismaz kā periodiskus mākslinieciskus
izdevumus, kuros savu sagatavoto informāciju pārdomāti transformēju noteiktā stāstā
vai pa-stāstā un sniedzu to vadoties no savas pārliecības, sajūtām un pieredzes, mazliet
papildinot to ar zināšanām par šo “lauciņu”.
Man vairākkārt ir teikuši – “ko Tu tur
ņemies, vai tad šos bukletiņus kāds lasa
nopietni?”… Ja arī šiem komentāriem ir
zināma taisnība, tad tomēr piedodiet, bet
nenopietni es neprotu. Zinu, ka pārtulkot
vīnu leģendas un “uzštancēt” dažādas
ēdienu receptes nav galīgi nekāda lielā
māksla un iespējams, ka ar to pietiek
vienkāršam veikala apmeklētājam, lai
palīdzētu veikt pirkumu. Bet es ticu, ka
neviens no šo rindu lasītājiem NAV parasts
vienkāršais veikala apmeklētājs. Noteikti
zinu, ka kāre pēc zināšanām par vīnu
nepiemīt viduvējībām – vīna zinības ir
intelekta un inteliģences lakmusa papīriņš,
kas precīzi nosaka cilvēka spēju turpināt
pilnveidoties bezgalīgi. Kā gan savādāk
varētu apzīmēt interesi meklēt harmoniju
tajā, ko baudi. Bauda maksimāli garšīgi
ieturēt maltīti taču nedaudz atšķiras
no precīzi kontrolētas olbaltumvielu un
ogļhidrātu uzņemšanas organismā, tā
optimālai funkcionēšanas nodrošināšanai,
vai ne? Mirkli aizdomājamies … Un lecam
atpakaļ iekšā vāveres ritenī, kuru mēdz
dēvēt arī par ikdienu, un mēģinām “izdzīvot”
desmito Rimi Vīna dārzs vīnu katalogu.
Klišejiski pareizi ir atsaukt atmiņās iepriekš
paveiktajā un es neatteikšos no šīs iespējas
arī šoreiz. Jā, pārlūkojot vecos failus,
ar prieku saskatu iepriekšējos manus
centienus sniegt jums papildus informāciju
par ēdienu un vīnu saderību dažādu
tabulu viedā, mēģinot to veikt maksimāli
pārskatāmi un reāli pielietojami. Atceros,
ka kādā no iepriekšējiem katalogiem ēdienu
un vīna saderības lapas pusi pat iezīmējām
ar vietu tās izgriešanai ar šķērēm. Tāpat
ikkatrā izdevumā esam pievērsušies kāda
viena īpaša vīndara stāstam. Atklāšu

noslēpumu – tā NAV bijusi šī ražotāja
apmaksāta reklāma, bet gan tikai un vienīgi
mūsu pārliecība, ka katra šī vīna vai vīnu
zīmolu patiesai pievienotajai vērtībai ir
jātop Jums zināmai. Produkta papildus
pievienotā vērtība manā Rimi Vīna dārzs
sortimenta izvēles skalā vienmēr ieņem
ļoti augstu vietu – parasti tūlīt pēc vīna
kvalitātes un vērtības attiecības. Ražotāja
stāsta sadaļā esmu runājis gan par tauriņu
videi draudzīgiem vīnogulājiem Provansā,
gan mākslas studentiem Florencē, gan
par cita veida ilgtspējību. Ilgtspējība man
nozīmē atbildību pret visu apkārtējo tagad
un nākotnē. Man ir palaimējies uzaugt
Nacionālā Parka centrā, tā kā var teikt, ka
dabas aizsardzība man ir asinīs. Dabas
neskartība un cilvēka ietekmes uz vidi
neitralizēšana ir kaut kas, par ko industriāli
attīstītāko valstu pilsoņi var tikai sapņot,
kaut mēs savā zaļajā un no cilvēku pūļiem
tukšajā zemē to vēl neapzināmies. Vīndari,
kuru pārmantojamo tradīciju turpināšana
ir tieši pakārtota klimata un vides
saglabāšanā, šobrīd ir lauksaimniecības
ilgtspējības celmlauži un pirmrindnieki.
Tāpēc es par tiem stāstu, tāpēc to vīnus
izvēlos Rimi Vīna dārzs sortimentā un tāpēc
tos iesaku Jums – jūsu garšas harmonijas
meklējumos. Starp šiem ilgtspējīgi
domājošajiem, par ko esmu iestājies
iepriekšējos izdevumos, ir gan tādi vīni, kam
vīnogas tiek audzētas bioloģiskos apstākļos,
gan tādi, kuru ražošanā tiek izmantoti videi
neitrāli risinājumi, gan tādi, kuriem tiek
rūpīgi piedomāts par pārstrādājamiem,
videi draudzīgākiem iepakojumiem. Šādu
vīnu atpazīstamības un popularitātes
veicināšana ir mana otrā galvenā misija –
uzreiz pēc tās, kuras ietvaros cenšos padarīt
jūsu ikdienas un svētku brīžus garšīgākus
un piepildītākus. Lai arī vīns ir alkoholisks
dzēriens, tā īstenā sūtība ir būt par
harmoniskas maltītes sastāvdaļu. Mums,
diemžēl, atšķirībā no vīndarīšanas zemēm,
bērnībā to nemāca. Nu nekas – tāpēc, re
kur šeit jau nākamais – desmitais Rimi
Vīna dārzs katalogs ir klāt – šoreiz vīnu un
garšas ceļojumiem caurvīts.
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VĪNU CEĻOJUMS

Ticu, ka dzīve vienmēr dod īstās norādes, Tev tikai atliek spēt tās sadzirdēt un izmantot. Tā,
lūk, gatavojot šo katalogu, kādā naktī, kad domāju, ko rakstīt ceļojumu stāstu ievadā, bezmiegā
sērfoju pa visas pasaules ziņām un pēkšņi uzdūros rakstam par kādu šveiciešu pāri, kurš
jau 37 gadus pavada savā astoņdesmit otrā gada izlaiduma bezceļniekā bez apstājas ceļojot
pa pasauli. Ginesa rekordu viņi ir sasnieguši jau vairākās nominācijās – visvairāk ar auto
apceļotajās valstīs, visvairāk ar vienu auto veiktajos kilometros, visvairāk vienā automašīnā
pavadītajā laikā. Bet ziņa, kas mani fascinēja visvairāk un ko tiešā nozīmē es vēlos saistīt ar šo
Rimi Vīna dārzs katalogu, ir teikums, ko intervijā pateica šī fanātiskā ceļotāju pāra skaistākā
puse – Emīlija: “Dzīvi nevar izmērīt elpas vilcienos, bet gan vietās, kas likušas Tavai elpai
aizrauties!” Uzskatu, ka nevar pateikt precīzāk, kā šie vārdi, raksturojot pārsteiguma, sajūsmas
un aizgrābtības sajūtas, ko var piedzīvot, ceļojot un atklājot nepieredzētas vietas un lietas…
Iepriekšējā, Rudens Vīna Katalogā, kurš
tapa līdzīgos “mājsēdes” apstākļos, es
Jūs aicināju uz kulināro izklaidi – Mājas
Restorānu, jeb kā pašu mājas virtuvē
radīt gardākos kulinārijas piedzīvojumus.
Aicināju eksperimentēt, izmēģināt jaunas,
restorānu cienīgas ēdienu receptes un to
pavadībai atklāt jaunus vīnus. Bet ir vēl
viena būtiska – šī brīža apstākļu mums
pamatīgi ierobežota lieta – tā ir pārrobežu
ceļošana un atvaļinājumi ārpus mūsu
zemes. Noteikti zinu, ka pērn lielākā un
neatklātākā Latvijas daļa šo rindu lasītājiem
jau ir apzināta un iepazīta tā, kā vēl nekad
līdz šim, bet ko darīt rīt, nākamo sestdien
vai nākamajā atvaļinājumā? Laivosim
pa mazajām upītēm, iesim ekspedīcijā
gar jūru vai dosimies kādā no Latvijas
tīreļiem? Iespējams, ka izmēģināsim visu
no tā, bet šajā izdevumā gribu Jūs aizvest
prom no ikdienas, mazliet uzburt ārzemju
atvaļinājuma sajūtas un kopā ar Jums
doties vairākos ceļojumos. Ceļojumos uz
dažām skaistajām vietām, kas fascinē ar
dabas krāšņumu, ar kultūru, ar īpašo virtuvi
un vietām, kurās tiek radīti populārākie
Rimi Vīna dārzs vīni. Domāju, ka galu galā
šo konkrēto izdevumu varam droši dēvēt
par Vīnu CEĻOJUMU Katalogu.
Žils Verns un mūsu nacionālā
lidsabiedrība – tie ir divi mani papildus
iedvesmas avoti šo ceļojumu aprakstu
veidošanā. Aviokompānija – jo iepriekšējos
“mierīgajos” un ceļošanai draudzīgajos
gados vairākkārtīgi esmu ievērojis
publikācijas, kurās tiek aprakstīta kāda
konkrēta skaista zeme, reģions, pilsēta
vai vieta – tur iezīmēta vietējā kultūra,
virtuve un populārākie apskates objekti,
raksta beigās it kā nejauši norādot, kādi
tiešie reisi pieejami šī skaistā tūrisma
galamērķa apmeklēšanai. Cepuri nost šo
mārketinga aktivitāšu priekšā, kas mums
atklāj jaunas vietas un aizdedz kāri mūsos
tās apmeklēt! Otrs iedvesmas avots –
slavenais franču rakstnieks – jo, kā runā,
savus izcilos romānus ar fantastiskiem
un neiedomājami precīzajiem ceļojumu
aprakstiem, Žils Verns sarakstījis, neizejot
no bibliotēkas. Līdz ar to, pašam to visu
nepiedzīvojot, bet gan tikai sapņojot par
šiem ceļojumiem, savos darbos viņš ļauj
visai lasīt protošajai pasaulei jau daudzu
paaudžu garumā izbaudīt un “izceļot”
visgrūtāk aizsniedzamās vietas un piedzīvot
maģiskākos pasaules brīnumus. Tādejādi
es nebūt negrasos noslēpt faktu, ka vismaz
vienā no šajā Rimi Vīna dārzs katalogā
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aprakstītajiem ceļojumiem es kopā ar jums
došos, neizejot no savas “bibliotēkas”.
Plānojot katalogu, apzinot tēmas un vietas,
par kurām noteikti vajadzētu uzrakstīt
šajā izdevumā, es sastādīju sarakstu, kuru
visu realizēt, diemžēl, nebija iespējams
ierobežotā kataloga biezuma dēļ. Tādejādi
ārpusē palika Luāras pilis, Burgundijas
maģija, Pjemontas majestātiskais
vilinājums, Riohas krāsu palete, Ronas
ielejas varenība, Bādenes šarms un
Burgenlandes miers. Tas tikai liecina par
to, ka man būs par ko stāstīt jums gan
nākamajā, gan aiznākamajā un arī vēl
turpmākos Rimi Vīna dārzs katalogos.
Bet kas tad sagaida Jūs šī izdevuma
nākamajās lappusēs? Iesākumā dosimies
uz populārākajām Rimi Vīna dārzs augļu
(lasi – vīnu) izcelsmes vietām, kas izrādās,
ka roku rokā iet ar ārkārtīgi populāriem,
izdaudzinātiem, iemīļotiem un iekārotiem
ceļojumu galamērķiem. Loģiski, ka pabūsim
Itālijā un Francijā – katrā pat divreiz, tālāk,
saprotams, ka arī īpaši pie mums vīnu
izcelsmes populārajā vienā no Vācijas
nostūriem, dosimies uz mazliet eksotiskāko
Eiropas austrumu pierobežu – Gruziju un
absolūti visattālāko, no mūsu ģeogrāfiskā
skatu punkta raugoties, vīna reģionu un
vienu no sapņu ceļojumu galamērķiem –
Jaunzēlandi. Katrā no šīm vietām centīšos
jums nosūtīt ceļojuma galamērķa burvības
iemeslu, aprakstīt vietējo kultūru un vīnu
ietekmi tajā, neaizmirstot par vietējo virtuvi,
par kuru atrādīšanu īpaši parūpējies ir Rimi
šefpavārs Normunds, sagatavojot katram
galamērķim raksturīgo ēdienu receptes.
Gardās, pašiem mājās pagatavojamās
receptes no Rimi veikalā atrodamajiem
produktiem, kā arī īpašo vīnu izlasi ar to
aprakstiem no Rimi Vīna dārzs sortimenta,
Jūs atradīsiet sekojošās lappusēs pēc katra
no ceļojumiem. Nu ko – visus, kuriem
sapņi ir saistīti ar skaistiem ceļojumiem,
aicinu lekt iekšā iedomātos pārvietošanās
līdzekļos – Žila Verna gaisa balonā vai
zemūdenē, mūsdienīgās lidmašīnās, vecos
bezceļniekos… vai pavisam vienkārši - ar
telepātiskajām spējām transformēties uz…
Gardu, Toskānu, Bordo, Oksitāniju, Falcu,
Gruziju un Jaunzēlandi.
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CEĻOJUMS UZ GARDU

Kaut tiešajiem savienojumiem ar Rīgu šajā apkārtnē ir pieejamas vairākas lidostas, mani personīgi
visvairāk sajūsmina ierašanās šeit pa ātrgaitas šoseju no Insbrukas pāri Brennero pārejai. Uzreiz
jāatzīmē, ka neiesaku doties pa šo šoseju vasaras sezonas nedēļas nogalēs, kad ceļš vienmēr ir
pilns ar treileriem, piekabēm un ar divriteņiem, laivām un citām mantām nokrautām ģimenes
automašīnām, kurās uz Itālijas populārākajām vietām dodas tūkstošiem vācu, dāņu, holandiešu,
beļģu un vēl tālāk uz ziemeļiem dzīvojošo ceļot kāro ģimeņu. Šo krāsaino ceļabiedru publiku vēl
papildus izraibina eksotiski, vēsturiski braucamrīki un visdažādāko stilu motociklistu grupiņas –
ceļotāji, kuriem ir svarīgs ne tikai galamērķis, bet gan pats ceļā pavadītais laiks ir atvaļinājuma
svarīga, ja ne pati svarīgākā sastāvdaļa.
galvenais – kā to izdarīt skaistāk un ar lielāku baudu – izmantojot
regulāro kuģīšu un prāmīšu satiksmi, kas pastāvīgi savieno visas
nozīmīgākās pilsētiņas ezera krastos visas dienas garumā. Ja
vēlaties ceļot intīmāk un pilnībā atsevišķi, nerēķinoties ar kuģīšu
satiksmes sarakstiem, katrā no ostiņām atradīsiet izīrējamas
motorlaivas, kurām pat nevajag speciālas atļaujas, bet tik veselo
saprātu, viegli saprotamu noteikumu un drošības ievērošanu, kā arī
minimālas vadīšanas prasmes.
Gardas ezera tuvējie pakalni, tāpat kā paugurainā Veronas
apkārtne, ir kā nosēta ar ne-iz-skaitāmiem vīnogu dārziem. Šeit
mājvieta ir dažādas vīnu audzēšanas zonām visās krāsās un
stilos. Noteikti jāpiemin sulīgais ezera austrumu piekrastes vīns
Bardolino, gan sarkanajā, gan iesārtajā rozā jeb Chiaretto versijā,
Bianco di Custoza – ezera piekrastes populārākais baltvīns, cēlā
un noslēpumainā Lugāno zona ar trīs dažāda stila baltvīniem, kas
iestiepjas abos Gardas ezera reģionos – Veneto un Lombardijā.
Mazliet nostāk no ezera valda daudzšķautņainā Valpolicella, vēl
mazliet uz austrumiem Soaves pakalnu tīrie un gastronomiskie
baltvīni, kā arī vēl milzum daudz vīnu, kuru izcelsme atrodama pie
Veronas vai Veronas pakalnu (Colli Veronesi) klasifikācijas.

Toties izvēloties agrus rītus vai darbadienas, noteikti sajutīsiet
to pēkšņo apkārtnes pārmaiņu, kad Alpu kalnu skati un ielejas
aiz viena līkuma pēkšņi beidzas un aiz nākamā uzkalniņa tālumā
pa kreisi ieraudzīsiet Veronas pilsētas aprises, bet norādes
uz ceļa zīmēm liecina, ka nākamā nobrauktuve Affi – Lago Di
Garda – Sud aizvedīs Jūs uz kāroto Gardas ezeru. Izvēlieties
šo nobrauktuvi, un jau pēc mirkļa visapkārt galvenais ainavas
vienojošais faktors būs vīnogulāji. Jūs esat nonākuši ne tikai
vienā no populārākajiem tūrisma reģioniem, bet arī Itālijā lielākajā
vīna reģionā pēc saražotā vīna apjoma. Gardas ezers pēc formas
atgādina saksofonu vai senlaicīgu izliektu pīpi – tās kāts uz
ziemeļiem iestiepjas Alpu kalnos, bet dienvidos veido mierīgu un
rāmu ūdenstilpni ar skaistām un burvīgām senlaicīgām pilsētiņām,
un katra ir ar savu promenādi un ostiņu. Interesanti, ka pa ezeru
stiepjas arī robeža starp diviem Itālijas reģioniem – Veneto un
Lombardiju, tāpēc nebrīnieties, ka sajutīsiet atšķirības starp ezera
austrumu un rietumu krastu kultūru. Ezera kalnainajā daļā atrodas
apmeklēšanas vērtas pilsētiņas Tori del Benaco, Caseteletto,
Malcesina un Limone sul Garda, bet ezera dienviddaļā starp
skaistākajām jāuzskaita Garda, Bardolino, Lasize un Peschiera
del Garda – Veneto reģiona piekrastes pilsētiņas, kā arī Salo,
Moniga un Desenzano Lombardijas pusē, kuru šarms un burvība
pārsteigs ikvienu to apmeklētāju. Īpaša vieta ir Sirmione – seno
laiku pilsētiņa ar seno pili – fortu un nocietinājumiem, parku un
seno romiešu izrakumiem, kā arī pašiem savu Sv. Pētera baznīcu,
kura uzbūvēta šaura zemes raga pašā galā, kas iestiepjas pāris
kilometrus ezerā no tā dienvidu krasta. Pateicoties senām SPA
procedūru tradīcijām un pilsētiņas krāšņumam, tur pabijuši un
to apdziedājuši visu iespējamo gadsimtu slavenie rakstnieki,
Gēti ieskaitot. Lai pilnvērtīgi apmeklētu katru no pilsētiņām
un apbrauktu apkārt Gardas ezeram, jums būs nepieciešama
nedēļa. Tomēr ir veidi, kā to izdarīt, patērējot mazāk laika, bet

4

VĪNU KATALOGS / Pavasaris 2021

Virtuve un ēdieni. Gardas ezeram apkārt esošo pilsētiņu galvenais
ienākumu avots ir tūrisms, tāpēc loģiski būtu, ka tam pakārtota tiek
arī ēdienkarte. Bet šeit ir viens būtisks – viesmīlības uzņēmumu
kvalitāti veicinošais faktors. Tas ir vietējais, -iekšzemes tūrisms.
Jo starp daudzajiem ziemeļeiropiešiem, pie Gardas ezera steidzas
atpūsties arī gan Veronas, gan Milānas, gan citu lielo Ziemeļitālijas
pilsētu iedzīvotāji. Līdz ar to visām pelnot gribošajām ēdināšanas
iestādēm ir jābūt līmenī, un tās tādas arī ir! Iespējams, ka tās ir
emocijas, garastāvoklis un atbrīvotības sajūta, kas pārņem Tevi pie
Gardas ezera, bet vietējos pasniegtajos ēdienos es nekad neesmu
vīlies. Vismaz es to neatceros, jo taču ir citas, spilgti pozitīvas
emocijas, ko atcerēties no Gardas ezera apmeklējuma!

www.rimi.lv/vina-darzs

Receptes

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

VEĢETĀRĀ
LAZANJA

2 h 10 min 6 pers.
SASTĀVDAĻAS

9 lazanjas plāksnes
2 cukīni
1 baklažāns
3 sarkanās paprikas
olīveļļa apcepšanai
2 ēd. k. bazilika pesto
2 ēd. k. balzamiko etiķa
400 ml tomātu mērces
Selection by Rimi
300 g rīvēta Mocarella siera

100 g rīvēta Grana
Padano siera
Bešamela mērcei:
2 ēd. k. sviesta
1 ēd. k. olīveļļas
1 ½ ēd. k. kviešu miltu
šķipsniņa sāls
1 tējk. maltu Itāļu garšvielu
400 ml silta piena

PAGATAVOŠANA

Sakarsē cepeškrāsni līdz 220 grādiem.
Pārgriez paprikas uz pusēm un
apslacini ar olīveļļu. Liec traukā un cep
25 minūtes. Apklāj paprikas ar foliju un
ļauj atdzist. Notīri paprikām mizu un
izņem sēklas.
Paralēli pagatavo Bešamela mērci.
Katlā izkausē sviestu ar eļļu, pievieno
sāli, garšvielas un miltus. Maisot
plaucē miltus 1 minūti, pielej siltu
pienu un savāri biezā mērcē. Sagriez
baklažānu un cukīni šķēlītēs un apcep
no abām pusēm uz pannas olīveļļā.
Apceptos dārzeņus un papriku liec
bļodā, pievieno pesto un balzamiko
etiķi, iemarinē. Kārto lazanju. Pirmo
lej nedaudz Bešamela mērces, tad
liec lazanjas plāksnes, tomātu mērci,
marinētos dārzeņus, Bešamela
mērci un sieru. Kārto vairākas kārtas.
Virskārtā liec Bešamela mērci, cukīni
un sieru. Apklāj ar foliju vai vāku un
cep 170 grādos 1 h. Noņem vāku un cep
vēl 15 minūtes 190 grādos, lai lazanjas
virskārta kļūst kraukšķīga.

www.rimi.lv/receptes

Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Veneto vīni
BALTVĪNS MONTE
ZOVO PINOT
GRIGIO, 12,5%, 3 L,
5,66 €/L

16

99

23.09 €

ROZĀ VĪNS MONTE
ZOVO ROSATO,
12,5%, 3 L, 5,66 €/L

16

99

23,35 €

SARKANVĪNS
MONTE DOPPIO
SASSO, 14%, 1,5 L,
11,79 €/L

17

69

29.49 €

SARKANVĪNS
MONTE ZOVO
AMARONE, 15%,
0,75 L, 23,27 €/L

17

45

29.09 €

SAUSS, SVAIGS 5-80 C
Ar Mans Rimi karti

SAUSS, AUGĻAINS 9-110 C
Ar Mans Rimi karti

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C
Ar Mans Rimi karti

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C
Ar Mans Rimi karti

Precīzs populārā Itālijas baltvīna
stila etalons, iepildīts ērti
transportējamā, uzglabājamā
un ilgāk lietojamā iepakojumā,
neuztraucoties par atvērtā vīna
oksidāciju. Vīns gaišā salmu krāsā
ar izsmalcinātu un harmonisku
aromātu buķeti un augļu
niansēm. Sauss un atsvaidzinošs,
ar patīkamu, labi sabalansētu
skābumu. Vīns lieliski garšos ar
baltās gaļas ēdieniem, zivīm un
svaigu sieru. Pasniegt atdzesētu.

Burvīgs sārtvīns, kam piemīt
delikāts Maraskino ķiršu aromāts
un spirgta meža ogu garša, kas
lieliski saderēs ar uzkodām,
fritētiem jūras produktiem un
ceptiem veģetāriem ēdieniem.
Tā kā šis vīns pārsteidzoši labi
sadzīvo ar intensīvo ķiploku
aromātu un garšu, tad, ja
pastai, picai vai jūras veltēm
izmantosiet ķiplociņu – Veronas
Rosato būs īstais partneris.
Pasniegt atdzesētu.

Vīns tiek darināts no pusžāvētām
vīnogām, kas izceļ smaržas
buķetē gatavu ogu, ķiršu un
kazeņu aromātus, kas turpinās
arī sabalansētā, pilnmiesīgā
un harmoniskā garšā. Vīns
saderēs ar sātīgiem un garšas
piesātinātiem gaļas ēdieniem,
kā grilējumiem, cepešiem un
medījumu. Īpaši pievilcīgs
ir šīs konkrētās pudeles
tilpums – precīzi divu standarta
pudeļu lielumā!

Vīns, kuram daļu no vīnogām liek
vīnogu žāvētavās. Otru daļu vīna
ražo kā parasti, savukārt eliksīru
no žāvētajām vīnogām pievieno
pēc tā izraudzēšanas, bet pirms
ilgstošas vīna nogatavināšanas
ozolkoka mucās. Tādā veidā
iegūstot pasakaini koncentrētu,
stipru, pilnmiesīgu, bet ļoti sulīgu
sarkanvīnu, piemērotu gan
pie dažnedažādiem ēdieniem,
gan meditācijai.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

DZIRKSTOŠS VĪNS
BOTTER PROSECCO
DOC SPUMANTE,
11%, 0,75 L, 10,65 €/L

7

99

10.65 €

DZIRKSTOŠS VĪNS
PERLINO PROSECCO
EXTRA DRY, 11%,
0,75 L, 9,32 €/L

6

Veneto vīni
99

9.49 €

BALTVĪNS MASI
MASIANCO PINOT
GRIGIO, 13%, 0,75 L,
18,65 €/L

13

99

22.09 €

SARKANVĪNS MASI
CAMPOFIORIN
ROSSO, 13%, 0,75 L,
18,65 €/L

13

99

20.09 €

SAUSS, SVAIGS 5-80 C

PUSSAUSS, MAIGS 5-80 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

Šim vēsturiskā Botter zīmola
itāļu prosecco, tradicionāli
ražotam no Glera vīnogām,
raksturīga salmu dzeltena krāsa
un augļaina aromātu buķete,
kurā mijas persiku, zaļo ābolu
un akācijas ziedu notis. Garša ir
svaiga, sabalansēta, ar nelielu
skābumu. Dzirkstošo vīnu
ieteicams pasniegt pie Āzijas
virtuves vai zivju ēdieniem.
Lieliski baudāms arī kā aperitīvs.

Dabīgs dzirkstošais vīns,
izgatavots kompānijā Perlino,
kura dibināta 1905. gadā, no
Glera vīnogu šķirnes, izaudzētas
Veneto reģionā – Romeo un
Džuljetas dzimtenē. Svaigs,
viegls vīns ar augļu aromātu
notīm. Labi sabalansēts ar
maziem, pērlīšu virtenei
līdzīgiem burbulīšiem.
Ideāls aperitīvs, labi sader ar
vieglām uzkodām.

Masi vīndarītava ir izkopusi
prasmi vīnu gatavošanai
izmantot vītinātas vīnogas. Arī
Masianco gatavojot, viena no
divām vīnogām – Verduzzo,
tiek vītināta. Masianco ir
izteikti gastronomisks vīns,
kuru veido Pinot Grigio
spirgtums un Verduzzo garšas
bagātība. Veiksmīgi sader
ar tradicionālajām antipasti
uzkodām, kā arī grilētiem zivs
un baltās gaļas ēdieniem.

Masi Campofiorin ir leģendārā
vīna Amarone “jaunākais
brālis”, kas tiek gatavots
no tām pašām vīnogu
šķirnēm. Masi vīndarītavas
vīnogu vītināšanas metode
Appaxximento piešķir vīnam
piesātinātu krāsu, daudzveidīgu
garšu un aromātu. Lieliski
piemērots pie grilētas gaļas
ēdieniem un nogatavinātiem
sieriem (12-24 mēneši), kā arī
tradicionāliem pastas ēdieniem.

www.rimi.lv/vina-darzs

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Ceļojuma stāsts

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

BORDO
Nākamais ceļojums mūs ved uz Francijas rietumu stūri, kurš, pateicoties savam ģeogrāfiskajam
stāvoklim, jau gadu simteņus ir svarīgs Eiropas tirdzniecības mezgls – gan dažādām precēm un lietām,
gan savulaik – viens no centrālajiem vergu ievešanas punktiem Eiropā. Izklausās skarbi, bet no vēstures
neizbēgsi, savukārt no nākotnes… – runā, ka tas esot atkarīgs tikai no katra indivīda gribasspēka.

Bordo ir ceturtā lielākā urbānā zona Francijā, tā ir viena no
iekārojamākajām tūrisma galamērķa vietām ar milzīgu vecpilsētu,
kura ir iekļauta pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Brīnum
skaistās pilis, katedrāles, romiešu senās kultūras paliekas, mākslas
artefaktiem un zinātnes atklājumiem piepildītie muzeji – tā ir Bordo.
It kā ar to vēl būtu par maz – senā Mēness Osta (Porta la Luna),
sava ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ ir kalpojusi par reģiona izaugsmes
un kultūras galveno attīstības dzinuli cauri gadsimtiem. Līdzīgi kā
Rīgas pilsētas centra krastmala, kas kādreiz kalpoja par ostu un bija
centrālā pilsētas notikumu vieta, arī Bordo pilsēta ir izaugusi dēļ
ostas, piesaistot tūkstošiem gan ienākošo, gan izejošo tirdzniecības
un pat kara kuģu. Bordo pilsēta ir otrā kultūras un vēstures
pieminekļiem bagātākā pilsēta, atpaliekot vienīgi no Parīzes. Tātad,
nākamajam galamērķim pēc Parīzes Francijā, ir jābūt Bordo!
Par vīnu - Bordo ir ne tikai visprestižākais, lielākais cēlo vīnu
reģions pasaulē ar 120 tūkstošiem hektāru (ik gadus, pateicoties
dāsnajām dotācijām, to apjoms mazliet samazinās) vīnogulāju,
ap sešdesmit dažādām apakšreģionu klasifikācijām un ar pusotru
procentu no visas pasaules vīna ražas, kas, pārvēršot naudiņā,
sastāda desmit procentus no visas pasaules vīna eksporta
apgrozījuma. Tajā mīt vairāk kā desmit tūkstošu ražotāju, kas gada
laikā saražo tuvu pie viena miljarda vīna pudeļu. Bordo reģiona
ziemeļu daļas lielākais dabiskais dalījums ir Žirondas (Gironde) upe,
kas sadala to labā krasta ciemos un kreisā krasta ciemos.
Bordo (Bordeaux) ir vieta, kur ražo ļoti labus baltvīnus, kā
arī izcelsmes vieta izciliem deserta vīniem, bet savu primāro
vispasaules ievērību Bordo reģions ir ieguvis un turpina uzturēt ar
saviem sarkanvīniem. Unikālus Bordo sarkanvīnus padara vairāku
apstākļu kopums un sakarības. Pirmkārt, tie ir laika apstākļi, otrkārt,
tā ir specifiskā augsne, kas starp Bordo apakšreģioniem var krasi
atšķirties, treškārt, tās ir pašas vīnogas – Cabernet Sauvignon
un Merlot pretstatījums starp upes krastiem un savienojums
ar vēl iespējamo nianšu izkopšanu, papildinot to ar Cabernet
Franc, kā arī nedaudz Petit Verdoux un Malbec vīnogām. Šobrīd,
piemērojoties globālajai sasilšanai, ir atļautas jaunas - maz
zināmas karstuma un sausuma izturīgas selekcionētas vīnogu
šķirnes, kuras domājams, ka, ilgtspējīgi raugoties, nodrošinās
Bordo vīnu dominanci pasaules kvalitatīvāko vīnu dārziņā arī
turpmākos neskaitāmos gadus. Ceturtkārt, tas ir cilvēks – vīndaris,

kurš šeit jau kopš romiešu laikiem praktizējas vīna darināšanā.
Starp Bordo pilsētu un Atlantijas okeānu slavenākie vīndaru ciemi
atrodas Žirondas kreisajā krastā Medokas (Medoc) apgabalā.
Slavenākie no tiem ir Margaux, St-Estephe, Pauillac un St-Julien.
Modernā Bordo slava pilnīgi noteikti aizsākās 1855. gadā Parīzē,
kad Vispasaules sasniegumu izstādei gatavojoties, vīrs, vārdā
Napoleons Trešais, izdeva pavēli izvēlēties un izrādīt visiem labāko
Medokas piļu (Chateau) vīnus. Tādejādi 60 vīndari no Medokas un
viens no Graves ieguva prestižo Grand Cru Classe novērtējumu,
kuru izmantot savu vīnu apzīmēšanā. Interesants fakts – tikai trīs
procenti no visa Bordo vīna biznesa sastāda šie prestižie Grand
Cru Classe vīni, savukārt visu īpašo mazo slaveno Bordo reģiona
apgabalu vīni kopā veido tik 20% no visa Bordo vīna apjoma!
80% ir vīni, uz kuru etiķetēm redzam apzīmējumu Bordeaux AOC
(Apellation Origin Controlle) vai Bordeaux Superior AOC. Tie ir
vīni, kuru ražošanā izmantotas vīnogas, kas novāktas visā lielajā
Bordo reģionā, ļaujot vīndariem variēt ar vīnogu šķirnēm un to
ikgadējo ražu. Iespējams, ka būsiet dzirdējuši vīna ekspertu leksikā
apzīmējumus par Bordo “labo krastu” un “kreiso krastu”, tad nu
ziniet, ka tas nav tikai kāda vīna snobu pārgudrības izrādīšanās,
bet gan vissvarīgākais termins, lai izprastu Bordo vīnu. Tāpat ir ar
ceļošanu – kad iepazīsiet Bordo vecpilsētu, izpētīsiet tās muzejus
un parkus, visticamākais, dosieties dienas apskates ceļojumā
uz Medokas vīna pilīm, jeb slavenākajām Chateau. Lūdzu, ar to
Bordo apskati vēl nebeidziet – noteikti atrodiet laiku aizdoties uz
viduslaiku Sentemiljonu, pilsētiņu pakalnā, kurā vīnogulāji pavisam
reāli ienāk pilsētā un pilnībā nosedz tās perimetru, veidojot
prestižāko Labā krasta Bordo vīna apakšreģionu.
Virtuve – Bordo mazliet jocīgā kārtā ēdienu ziņā nav saistīta
ar saviem slavenajiem sarkanvīniem – saderīgajiem vīniem
– Atlantijas okeāna Biskajas līča piekraste ir centrālā vieta ļoti
kvalitatīvo austeru zvejniecībai un audzēšanai. Papildus tam, par
tradicionālajiem vietējiem ēdieniem, kas pilnīgi noteikti saskan
ar vietējiem sarkanvīniem, ja vien tie ir pienācīgi nogatavojušies,
noteikti ir jāuzskata zosu aknu pastēte un citi no zosīm pagatavotie
ēdieni, jo šo putnu audzēšana ir šeit ārkārtīgi plaši izplatīta.
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LIELLOPA ZUPA AR SARKANVĪNU
SASTĀVDAĻAS

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

PAGATAVOŠANA

Sagriez gaļu un visus dārzeņus
nelielos kubiņos. Čuguna katlā
izkausē sviestu ar eļļu. Apcep gaļu,
pievieno dārzeņus un nedaudz
pasautē. Pieber miltus, noplaucē. Lej
sarkanvīnu un nedaudz patvaicē.
Pievieno tomātu biezeni, buljonu
un garšaugus. Ļauj zupai sākt
vārīties. Uzliec vāku un, samazinot

www.rimi.lv/receptes

400 g liellopa gaļas
300 ml sarkanvīna
2 ēd. k. saulespuķu eļļas
1 ēd. k. sviesta
1 ½ ēd. k. miltu
2 daiviņas ķiploka
1 liels sīpols
2 kāti selerijas
2 ēd. k. tomātu biezeņa
I Love Eco

2 h 4 pers.

1 čili pāksts
4 kartupeļi
1,5 l liellopa buljona
2 lauru lapas
2 zariņi timiāna
1 pušķītis svaigu
pētersīļu pasniegšanai

temperatūru uz pusi, vāri vismaz
1 h 30 minūtes, līdz zupa kļuvusi
bieza un gaļa mīksta. Ik pa laikam
pacel vāku un pamaisi, jo mēdz
gadīties, ka tā izvārās ātrāk, vai tieši
otrādi, nedaudz ilgāk. Pasniedz
ar sakapātiem pētersīļiem un
kraukšķīgu franču bageti.

Pavasaris 2021 /

VĪNU KATALOGS
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Bordo vīni
SARKANVĪNS CHATEAU
LE BARRY SAINT
EMILLION, 13%, 0,75 L,
17,32 €/L

12

99

19,29 €

SARKANVĪNS CHATEAU
MAGDELEINE
BOUHOU, 14%, 0,75 L,
13,32 €/L

9

99

15.09 €

SARKANVĪNS CHATEAU
SAINT VINCENT
PHILIPPE DUMAS,
13%, 0,75 L, 10,65 €/L

7

99

11,69 €

SARKANVĪNS CHEVAUX
PATACHE D�AUX
MEDOC, 13%, 0,75 L,
17,32 €/L

12

99

16.89 €

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

SAUSS, MAIGS 16-180 C

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

Īpašums Château Le Barry
atrodas prestižajā Saint Emilion
reģionā. Vīnam piemīt koša
granātābolu sarkana krāsa,
eleganta, bagātīga smaržu
buķete ar piparkūku, vaniļas un
nobriedušu augļu aromātiem.
Vīns pārsteigs ar brīnišķīgi
pilnīgu un aizraujoši sarežģītu
garšas struktūru ar sarkano ogu
un vaniļas niansēm. Pasniegt
16-18 ° C temperatūrā ar sarkano
gaļu, cepeti, grilētu putna gaļu
vai siera plati.

Izturēts un pilnībā nogatavojies
klasiskā Bordo reģiona vīns ar
kazeņu, žāvētu plūmju, melleņu,
upeņu ievārījuma un garšvielu
bodītes aromātu buķeti, patiesi
samtainu garšu un izteiktu ilgu
pēcgaršu. Pavisam nedaudz
atdzesēts (ap 16° C) un pārliets
vīna karafē, tas pa lāsītei
baudāms no lielas sarkanvīna
glāzes meditācijas nolūkos vai
kopā ar visizsmalcinātākajiem
teļa vai putna gaļas ēdieniem.

Vīns ar dziļu purpurkrāsu un
intensīvu aromātu buķeti.
Lieliska garša ar samtainu un
neuzmācīgu tanīnu atbalstu
garšas struktūrā, kas izceļas ar
ilgstošu tumšo ogu un garšvielu
piesātinātu pēcgaršu. Perfekti
iederēsies pie gaļas platēm,
dažādiem sieriem un pastas –
piemēram, cūkgaļas confit ar
ceptiem saldajiem āboliem vai
spageti ar klasisko tomātu –
bazilika mērci.

Harmonisks Cabernet un
Merlot vīnogu sajaukums no
prestižā Medokas apgabala,
kurš iekārdinās jūs ar savu
izteikto sarkano ogu smaržu
buķeti un aktīviem, zaļo
tēju atgādinošiem tanīniem.
Šim vīnam piemīt ilgstošs
uzglabāšanas potenciāls, bet
dzerot to jau šobrīd, tas saderēs
ar sarkano gaļu un izturētiem
cietiem sieriem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

SARKANVĪNS
CLARENDELLE AOC
BORDEAUX, 13%,
0,75 L, 25,32 €/L

18

99

25.99 €

SARKANVĪNS MAISON
CASTEL BORDEAUX
MERLOT, 13,5%,
0,75 L, 11,99 €/L

9

Bordo vīni
99

12.99 €

ROZĀ VĪNS CALVET
ROSE D�ANJOU,
11%, 0,75 L,
9,32 €/L

6

99

9.09 €

SARKANVĪNS
CHATEAU HAUTFLORIN, 12%,
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

8.85 €

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

SAUSS, MAIGS 9-110 C

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

Vīndarītavas Domaine
Clarence Dillon vīndari, radot
šo vīnu, vēlējās tajā atspoguļot
harmoniju un eleganci, nevis
spēku. Pateicoties Bordo
reģiona trīs tradicionālo
vīnogu šķirņu Merlot, Cabernet
Sauvignon un Cabernet Franc
prasmīgai kombinācijai, radīts
vīns ar raksturu un smalku
struktūru. Lieliski piemērots ar
nogatavinātiem sieriem un jēra
gaļas ēdieniem.

Maison Castel zīmols iemieso
īstu “radīts Francijā” vīnu, kura
gatavošanā izmanto Merlot ar
tai raksturīgo intensīvu sarkano
augļu un upeņu aromātu
notīm. Vīns tiek izturēts
4-6 mēnešus ozolkoka mucās,
lai padarītu tanīnus maigākus,
bet nenoslēptu vīna pikantumu
un ozolkoka raksturu.
Lieliski piemērots ar gaļas
ēdieniem, cietajiem sieriem un
šokolādes desertiem.

Vīnam piemīt patīkama, laša
rozā krāsa un zemeņu, lazdu
riekstu un nedaudz piparmētru
aromātu nianses. Patīkami
svaigs, noapaļots vīns, ar īpaši
augļainu raksturu. Šis vīns būs
izcils kompanjons pie pikantiem
un eksotiskiem ēdieniem, kā arī
pie picām. Tas var tikt pasniegts
arī kā izcils aperitīvs vai
kompanjons vasaras ballītēs.

Chateau Haut-Florin vīna
dārzs atrodas Sauveterre de
Guyenne, Bordo reģionā. Vīnam
ir piesātināts ķiršu un sarkano
meža ogu aromāts, ko papildina
patīkamas ozolkoka nianses.
Pilnmiesīgs vīns ar zīdainiem
tanīniem un patīkami ilgstošu
pēcgaršu. Lai novērtētu šo
vīnu pilnībā, pasniedz 18°C
temperatūrā. Ideāli sader kopā
ar grilētu gaļu, aukstu gaļu vai
dažādiem sieriem.

www.rimi.lv/vina-darzs

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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Ceļojuma stāsts

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

CEĻOJUMS UZ
DIENVIDFRANCIJU – OKSITĀNIJU
Vispārinot un sakot, ka mūsu nākamais ceļojums ved uz Dienvidfranciju, rada pārāk plašu apskates
objektu sajaukumu, tāpēc jāprecizē, ka dodamies tieši uz Oksitāniju. Occitanie, kā to raksta franciski,
ir pats tālākais uz dienvidiem esošais Francijas oficiālais administratīvais reģions, neskaitot Korsikas
salu Vidusjūrā. Oksitānija šī brīža teritoriālajā dalījumā izveidojusies pavisam nesen – vien pirms
pieciem gadiem, kaut reģiona vēsture iestiepjas daudzu gadsimtu senā pagātnē. Reģiona lielākās
pamatvērtības ir romantisma caurvītas – Vidusjūras pludmales, viduslaiku pilsētas, gastronomiski
piedzīvojumi un, protams, vīnu iespaidīgā daudzveidība.

Oksitānijas Vidusjūras krasta līnija stiepjas no Ronas deltas
un Provansas reģiona austrumos līdz pat robežai ar Spāniju
(Kataloniju) tās rietumos. Līdz ar to arī pludmaļu daudzveidība ir
tieši saistīta ar to precīzāku atrašanās vietu – no plašām vairākus
kilometrus garām balto smilšu pludmalēm un vairākām tumšo –
vulkāniskās izcelsmes smilšu atpūtas vietām, līdz maziem, klinšu
ieskautiem akmeņainiem līcīšiem. Papildus iezīme Oksitānijas
pludmaļu kartē ir iekšzemes sālsūdens lagūnas, pilnas ar vietējo
floru un faunu, tāpēc iekārtotās atpūtas zonas mijas ar dabas
rezervātiem, zvejnieku ciematiņiem un pat jūras sāls ieguves
dīķiem. Kultūras un vēstures cienītājiem Oksitānija piedāvā
neizmērojamu skaitu viduslaiku “pasaku” pilsētas, pilsētiņas
un ciemus. Slavenākā no tām ir Karkasona – pilsēta Odas upes
krastā, kas izbūvēta milzīgā (lielākajā Eiropā) cietoksnī. Runā, ka
pēc statistikas, Karkasona apmeklētāju ziņā Francijā atpaliek tikai
no Eifeļtorņa – neatkārtojamais ceļojums pagātnē uz viduslaiku
pili ir stabili noturīgs mūsu attīstības laikmetā. Bet ir arī citas elpu
aizgrābjošas pilsētas, ko noteikti vajag apmeklēt šajā reģionā.
Noteikti tāda ir Monpeljē (Montpellier) ar savu vareno vēsturisko
centru, iespaidīgiem laukumiem, arhitektūru, mākslas muzejiem
un milzīgām senām parku un dārzu ieskautām savrupmājām. Ja
alkstat senatnes auru izjust kādā salīdzinoši klusākā vietā – uz
dienvidrietumiem no Monpeljē atradīsiet vienu no senākajām
Francijas pilsētām (dibināta 575. g. pirms Kristus) Bezjē (Béziers
fr.), vēl tālāk seno ostas pilsētu Narbonnu (Narbonne), kas Odas
upei izmainot gultni 14. gadsimtā pārstāja būt par reģiona centrālo
ostu. Tieši pirms robežas ar kaimiņvalsti atrodas Perpiņāna
(Perpignana) – Katalāņu ziemeļu pilsēta, kas Francijas karalistē
iekļuva 17. gadsimtā, pirms tam paspējot pabūt dažādu citu vietējo
karaļnamu ietekmē. Katalāņu tradīcijas, svētki un virtuve šeit jūtami
joprojām. Oksitānijas pilsētu – pērļu sarakstu var turpināt vēl ilgi,
kaut vai sākot ar Oksitānijas administratīvo centru, ceturto lielāko
Francijas pilsētu, mākslas un modernisma piepildīto, Francijas un
visas Eiropas aeronautikas citadeli – Tulūzu.
Ēdiens un vīns ir būtiska visas Oksitānijas iedzīvotāju dzīves
sastāvdaļa - vīna ražošana ir reģiona galvenā nozare. Vīndarīšana
aizsākusies jau romiešu laikos, bet mūsdienās dinamiskā vīndaru
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paaudze ražo šeit neiedomājamu skaitu aizraujošus, elegantus
un izcili veidotus vīnus, vīna kritiķu aprindās padarot Oksitāniju
par vienu no interesantākajiem vīna darīšanas reģioniem pasaulē.
Laikiem mainoties, jau šī – mūsu gadsimta laikā vīna kvalitāte
strauji ir nomainījusi uzskatu par šo reģionu kā vietu, kur ražo
pārmērīgi daudz un pārmērīgi vienkārša, lēta vīna. Starp citu –
Oksitānija platības ziņā ir pasaulē lielākais vīna reģions! Atšķirīgi,
no vairāk kā simts aizsargātām specifiskām izcelsmes vietām
cēlušies, šeit darinātie Oksitānijas vīni apbur ar savu atklātību,
nepiespiestību un nesamākslotību. Vīni, kuri atspoguļo Francijas
dienvidu dzīves stilu – uztvert visu viegli un ar baudu. Kaut
gan šeit ir vieta arī slavenākajām vīnogu šķirnēm, šis reģions ir
pārpilns ar mazāk zināmu vīnogu vīniem, kas šo Oksitānijas vīnu
izzināšanas ceļojumu padara vēl jo aizraujošāku. Pieskaroties
Oksitānijas virtuvei, ir jāteic, ka šeit dominē vietējie jūras un lauku
labumi, kas ceļojumu uz šo reģionu padarīs par gastronomisku
piepildījumu. Vietējiem pavāriem ir plaši atraisītas rokas savu
“mājas” kārumu celšanai galdā. Plašā jūras velšu ēdienkarte,
ieskaitot tunci, mazākas zivteles, jūras ķemmītes, citas gliemenes
un vēžveidīgos, labvēlīgais klimats dažādu dārzeņu, salātu
un augļu audzēšanai, tam pieskaitiet plašās olīvu plantācijas
un vietējo sieru dažādību, bet pa virsu uzkaisiet Vidusjūras
garšvielu aromātus. Lūk, jums vilinošākie virzieni gastronomiskās
harmonijas meklējumos Oksitānijas ceļojuma laikā! Bet, ja nu vēl
neesat tikuši pie biļetēm un apstiprinātām rezervācijām – Rimi
svaigo zivju, siera, dārzeņu un augļu stends, kā arī garšvielu sekcija
un galu galā arī Rimi Vīna dārzs, ir pirmā vieta, kur iespējams
aizsākt Oksitānijas izzināšanu tepat un tūlīt.

www.rimi.lv/vina-darzs

Receptes

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

NICAS SALĀTI AR APCEPTU TUNZIVI
SASTĀVDAĻAS

Salātiem:
600 g Gardēžu
kartupeļi Rimi
400 g pākšu pupiņu
Rimi (harikots)
200 g redīsu
200 g olīvu (dažādu)
6 vistu bio olas
300 g tunzivs filejas
10 ml olīveļļas
sāls un pipari pēc garšas
Mērcei:
150 g krēmsiera
50 g jogurta bez
piedevām

www.rimi.lv/receptes

sāls pēc garšas
1 tējk. Dižonas
pilngraudu sinepju
Pesto tipa dresingam:
1 pušķītis svaiga bazilika
2 sīpolloki
2 gab. sālītas anšovu
filejas eļļā
1 ķiploka daiviņa
1 ēd. k. Balzamiko etiķa
180 ml olīveļļas
sāls pēc nepieciešamības

30 min 4 pers.

PAGATAVOŠANA

Novāri Gardēžu kartupeļus, liekot tos vārošā ūdenī uz
18-20 minūtēm, atdzesē. 5 minūtes pirms kartupeļu
gatavības, pievieno pākšu pupiņas. Tās atdzesē kopā
ar kartupeļiem. Kartupeļus sagriež. Novāri olas precīzi
5 minūtes jau vārošā ūdenī. Atdzesē un nolobi un
sagriez. Noskalo redīsus, sagriez.
Tunzivs fileju ierīvē ar eļļu un apcep 1 minūti no
katras puses uz karstas pannas. Sagriez strēmelēs vai
citos vēlamos gabaliņos. Pagatavo mērces, sajaucot
sastāvdaļas. Pesto tipa dresingu var smalki sakapāt ar
nazi vai visas sastāvdaļas sablendēt blenderī. Salātus
kārto uz liela šķīvja vai atsevišķās porcijās, sajaucot
visas sastāvdaļas un pieliekot gan mērci, gan dresingu.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Dienvidfrancijas vīni
BALTVĪNS ANCIENS
TEMPS, 11,5%, 0,75 L,
7,99 €/L
SAUSS, AROMĀTISKS

5

99

9.65 €

9-110 C

Izmeklēts vīns no
Gaskoņas reģiona Francijas
dienvidrietumos, „Ancien
Temps“ (senie laiki - franciski)
ir veltījums senčiem, kas
gadsimtu gaitā darināja tur vīnus.
Rezultātā šis ir lielisks aromātisku
vīnogu vīna sajaukums, kas
izrāda pārsteidzoši tipiskus
eksotisko augļu un greipfrūtu
smaržas aromātus. Pasniegt labi
atdzesētu ar jūras produktiem,
svaigiem salātiem vai
kā aperitīvu.

ROZĀ VĪNS ANCIENS
TEMPS, 12%, 0,75 L,
7,99 €/L

5

99

9.65 €

BALTVĪNS LAROCHE
LART DES SENS
CHARDONNAY, 13%,
0,75 L, 11,99 €/L

8

99

13.25 €

SAUSS, AUGĻAINS 9-110 C

SAUSS, AUGĻAINS

12-140 C

„Ancien Temps” (senie laiki franciski) ir veltījums senčiem,
kas gadsimtu gaitā darināja
tur vīnus. Šis ir lielisks dažādu
vīnogu vīna sajaukums, kurā
dominē reģionam raksturīgā
Cinsault vīnogu šķirne, ar
pārsteidzošu upeņu un zemeņu
smaržas buķeti. Pasniedzot labi
atdzesētu, tas lieliski saderēs
ar uzkodām, zaļumu salātiem,
Vidusjūras vieglo ēdienkarti, ar
grilētiem dārzeņiem un jūras
produktiem.

Šis vīns darināts slavenā franču
ozolu bagātajā Limū reģionā,
Haute Vallée de l’Orb ielejā.
Dzīvīgs, ziedu un elegances
strāvots vīns, kam sešus
mēnešu izturēšana ozolkoka
mucā vīnam piešķīrusi nianses
smaržas un garšas buķetei. Šī
vīna dizainā iekodēti trīs maņu
simboli, kas atēno cilvēku
maņu – sajūtu mākslu – redzēt
tā skaistumu, ieelpot tā smaržu
un izgaršot to.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.

8

SARKANVĪNS LAROCHE
99
LART DES SENS SYRAH GRENACHE, 13,5%,
13.25 €
0,75 L, 11,99 €/L

SAUSS, AUGĻAINS

16-180 C

Vīnogas šim vīnam ir izmeklētas
no vīna dārziem pie Vidusjūras
ar izteiktu kaļķainu un mālainu
augsni. Divpadsmit mēnešu
izturēšana ozolkoka mucā vīnam
piešķīrusi kompleksu pilnīgai,
augļainai un garšvielām bagātai
smaržas un garšas buķetei.

www.rimi.lv/vina-darzs

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.
SARKANVĪNS E.GUIGAL COTES
DU RHONE, 14%, 0,75 L,
17,32 €/L
SAUSS, INTENSĪVS

12

99

14.75 €

16-180 C

www.rimi.lv/vina-darzs

SARKANVĪNS CHATEAU MONT REDON, 14,5%, 0,75 L,
38,65 €/L
SAUSS, INTENSĪVS

Šis aromātiskais, maigais sarkanvīns tiek
radīts Ronas ielejas dienvidu daļā no
Syrah, Grenache un Mourvedre vīnogām.
Aromātā tas atgādinās tumšās meža ogas,
melnos piparus, melnās olīvas, tumšo
šokolādi. Garšā tas ir elegants ar patīkami
ilgstošu un bagātu pēcgaršu. Lieliski
baudāms kopā ar BBQ ēdieniem, kūpinātu
gaļu vai piparotiem steikiem.

Dienvidfrancijas vīni

28

99

33.09 €

16-180 C

Šī vēsturiski atpazīstamā vīna gatavošanai
izmanto līdz pat 13 vīnogu šķirnes.
Vīndarītava Chateau Mont Redon izmanto
septiņas no tām. Rezultātā top bagātīgs
sarkanvīns ar izteiksmīgiem gatavu tumšo
plūmju, ķiršu un upeņu, kā arī delikātu
lakricas aromātu nobeigumā. Tā garša ir
piesātināta, daudzveidīga un harmoniska.
Šis vīns var attīstīties un pilnveidoties
vairāk kā 10 gadus. Lieliski piemērots
ar nogatavinātiem sieriem un gaļas
sautējumiem ar bagātīgu garšaugu piedevu.

SARKANVĪNS CHATEAU LA
GRAVE DE BEGADAN, 14%, 0,75 L,
10,65 €/L
SAUSS, INTENSĪVS

7

99

11.49 €

16-180 C

Klasisks Francijas Bordo provinces
sarkanvīns, kas tiek radīts no Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc un Merlot
vīnogām. Aromātā tas atgādinās tumšās
meža ogas, mellenes, avenes, zemenes un
tumšās plūmes. Garšā tas būs pilnmiesīgs
ar patīkami ilgstošu pēcgaršu. Lieliski
baudāms kopā ar jēra gaļas ēdieniem, BBQ
virtuvi vai cietajiem sieriem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

GRUZIJAS VĪNU CEĻOJUMS
Valsts Eiropā, kurā atradīsiet gan saules pielietas pludmales siltas jūras krastā, gan slēpošanas
kūrortus. Valsts ar ļoti senu vēsturi, tradīcijām, pieminekļiem, seniem dievnamiem un pašlepnuma
pilniem iedzīvotājiem ar izkoptiem viesmīlības principiem. Valsts, kuras viens no ekonomikas
stūrakmeņiem laiku laikos vienmēr ir bijis vīns – Gruzija. Mūsdienās Gruzija ir viens no
populārākajiem tūrisma virzieniem.

Civilizētākais veids, kā nokļūt Gruzijā, ja vien negrasieties šķērsot
Kaukāza kalnus, Tuvo Austrumu stepes vai Melno jūru, ir ar
lidmašīnu uz Tbilisi vai Kutaisi. Apliecinājums tam, ka Gruzija, kā
tūrisma galamērķis, neskatoties uz vispasaules veselības drošības
izaicinājumiem, šobrīd piedzīvo vēl neredzētu popularitāti, ir
varenākās Eiropas lidsabiedrības Lufthansa paziņojums, ka kopš
aprīļa tiek palielināts tiešo reisu skaits no Vācijas uz Eiropas un
Āzijas ģeogrāfisko un kultūras robežu – Gruziju. Vilinošais –
brīnum skaistā daba, tās daudzveidība un sezonas dažādības
un tūrismu veicinoši faktori – Melnās jūras pludmales un strauji
augošie ziemas kūrorti Kaukāza kalnos. Tam pievienojam
neiedomājami lielo kultūras mantojumu ar neskaitāmajiem
dažādos laikmetos radītiem cilvēces pieminekļiem – sākot
no vecākajiem klosteriem, senām pilsētām, nocietinājumiem
un beidzot ar modernām augstceltnēm Batumi vai Tbilisi.
Futūriskiem arhitektoniskiem piedzīvojumiem jāpieskaita nu
jau pirms septiņiem gadiem atklātais gājēju Miera Tilts, kas
savieno vecpilsētas rajonu Kalu ar pilsētas jaunāko daļu un kas
galvaspilsētas ainavu ir pārveidojis uz visiem laikiem.
It kā ar to būtu par maz, lai izvēlētos Gruziju par nākamo galamērķi,
vēl ir gruzīnu galda kultūra. Tā sastāv no trim stūrakmeņiem
– nacionālajiem ēdieniem, nacionālā vīna un, protams, pašiem
saimniekiem – viesmīlīgajiem gruzīniem. Protams, ka gruzīnu
virtuvi var izbaudīt neskaitāmos pilsētu restorānos, bet īsto gruzīnu
viesmīlības smeķi noķersiet viņu mājas viesībās. Tāpēc nelieli viesu
nami vai izīrētas istabas naktsmītņu izvēlē būs viens no pirmajiem
soļiem, lai tiktu pie gruzīnu mājas mielasta. Šādā maltītē esiet
gatavi uz gastronomisku piedzīvojumu vairāku stundu garumā.
Gruzīni kā neviens cits prot svinēt dzīvi, tāpēc pamatīgu mielastu

tradīcijas ar bagātīgi klātajiem galdiem, ēdienu daudzveidību
un pašu radīto vīnu ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa, tāpat
kā tostu uzsaukšana. Sākot ar pašu krāsnī cepto šoti – laužamo
maizi, hačapuri siera karstmaizēm, hinkali sulīgajiem pelmeņiem,
tad pārejot pie daudzveidīgajiem gaļas ēdieniem – kebabiem,
čahobili sautējumiem un, protams, neaizmirstot tikai no pašas
svaigākās un labākās gaļas pagatavotu šašliku. Ar to vēl maltīte
nebeidzas – vēderā noteikti jāatstāj vieta tradicionālajiem
desertiem un našķiem, čuhčelai, piemēram. Ēdienu gatavošanā
tiek izmantotas dažādas garšvielas, daudz zaļumu un tikai dabīgas
izejvielas. Iespējams, ka ne mājās, ne restorānos uz pusdienu galda
neredzēsiet kečupa pudeles, tā vietā tiek pasniegta tradicionālā
skābeni asā themali mērce, kas gatavota no plūmēm.
Šo visu gruzīnam ir neiespējami iedomāties bez vietējā pašu ražotā
vīna. Gruzijā darina vīnu vismaz pēdējos deviņus tūkstošus gadus.
Iespējams, ka Gruzijas vīnu slavas spožums tika piedzīvots Persijas
varenības laikmetā, savukārt Gruzijas atrašanās vieta mūslaiku
kontekstā liedz tai vīna izplatības ziņā līdzināties, piemēram, Itālijai.
Toties tas ir ļāvis saglabāt gruzīniem sava vīna unikalitāti un
autentiskumu. Saperavi, Rkatsitelli, Mcvane, Colikauri, Odžaleši,
Aleksandrouli – dažas populārākās autentiskās Gruzijas vīnogas
kopumā no vairākiem simtiem šķirņu, kuras audzē Gruzijas
vīndari. Zināmā izolētība ir viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc
daudzi Gruzijas vīni ir tieši saldie - lietot sauso vīnu Eiropā ir tikai
nepilnus simts gadus jauna mode – pirms tam vīni arī citur Eiropā
pārsvarā bija saldi. Lai vispilnvērtīgāk izbaudītu Gruzijas vīnu
kultūru, noteikti ieplānojiet ceļojumu uz Kahetijas vīnu reģionu,
kas atrodas valsts austrumos, pāris stundu braucienā no Tbilisi. Ar
vīnogulājiem nosētā Alazani upes ieleja uz sniegoto Kaukāza kalnu
grēdas fona, kas šķir Gruziju no Dagestānas, vēsturiski ciematiņi un
visdažādāko izmēru vīna darītavas, kas neatkarīgi no to lieluma ik
dienu ir atvērtas to apmeklētājiem. Jūs sagaida pārsteidzoša vīnu
daudzveidība – no senās zemē ieraktās amforās (kvevri) darinātiem
papildus oksidācijas un dabisko raugu rūgšanu piesātinātiem līdz
modernās ražotnēs tapušiem, mūsdienīgiem vīniem. Protams, ka
lielākais vairums vīnu ir atrodams kaut kur pa vidu – tradīciju un
mūsdienu standartu apvienojums, kas nevienu brīdi nav atkāpies no
savas misijas – parādīt mums Gruzijas nepazīstamāko vaigu un likt
iemīlēt to tikpat stipri, cik iemīlēsiet šo zemi apceļojot.
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Receptes

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

ŠAŠLIKS AR
MARINĒTIEM
SĪPOLIEM UN
ADŽIKU
12 h 4 pers.

SASTĀVDAĻAS

1 kg cūkgaļas
(kakla karbonāde)
3 sīpoli
200 ml granātābolu
sulas Mani gardumi
1 ēd. k. čili
2 ēd. k. sāls
500 ml dzeramā ūdens
1 pušķītis sakapātas
kinzas
Sīpoliem:
4 sīpoli
1 laims
2 ēd. k. ābolu etiķa
1 ēd. k. cukura
½ - 1 tējk. sāls
Adžikai:
500 g tomātu
savā sulā
1 ēd. k. tomātu pastas
10 daiviņas ķiploka
2 čili
1 ēd. k. paprikas
pulvera
1 ēd. k. vīna etiķa
½ pušķīša kinzas
½ pušķīša pētersīļu
sāls un cukurs pēc
garšas
Pasniegšanai:
Lavašs

www.rimi.lv/receptes

PAGATAVOŠANA

Vāri adžiku. Sablendē tomātus un liec karsēties
kopā ar tomātu pastu. Vāri 30 minūtes. Pievieno
sablendētus zaļumus un ķiplokus, čili un vīna
etiķi. Vāri, līdz adžika sāk biezēt, pievieno sāli
un cukuru pēc garšas. Pildi traukos un atdzesē.
Iemarinē gaļu. Sagriez gaļu gabalos, attīri no
cīpslām. Pievieno sīpolu šķēlītes, granātābolu
sulu un čili. Iemasē gaļu un liec marinēties uz
nakti. Iemarinē sīpolus, sagriez tos smalkās

šķēlītēs, pievieno laima sulu, ābolu etiķi, sāli
un cukuru. Samīci nedaudz. Šašliku cep virs
sakarsētām oglēm, saspraustu uz iesmiem.
Sajauc ūdeni ar sāli un cepot Ik pa laikam
apgrozi un aplej šasliku. Kad gaļa izcepusies, liec
to traukā ar vāku un pievieno sakapātu kinzu.
Apmaisi un servē ēdienu. Pasniedz šašliku
ar lavašu, marinētiem sīpoliem un adžiku.
Protams, vīns ēdienu papildinās līdz pilnībai.
Pavasaris 2021 /
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Gruzijas vīni
SARKANVĪNS UMANO
MUKUZANI, 13%,
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

13.15 €

SARKANVĪNS UMANO
KINDZMARAULI, 11%,
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

13.09 €

SARKANVĪNS ADATI
PIROSMANI, 11,5%,
0,75 L, 9,32 €/L

6

99

11.39 €

SARKANVĪNS ADATI
SAPERAVI, 13%, 0,75 L,
10,65 €/L

7

99

12.09 €

SAUSS, INTENSĪVS 16-180 C

PUSSALDS, AUGĻAINS 9-110 C

PUSSALDS, AUGĻAINS 12-140 C

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

Mukuzani ir kontrolētas
izcelsmes zonas sausais
sarkanvīns, kas izgatavots no
Saperavi vīnogām no Mukuzani
Kahetijas reģionā. Vīns
piesaista ar tumšu aveņu krāsu
un spēcīgu aromātu buķeti,
izsmalcinātu ozolkoka mucas
ģenerējošu aromātu kopumu,
ziedu un augļu dārzu aromātu
ar dominējošiem ķiršu toņiem.
Vīns ir ieteicams kopā ar grilētu
gaļu, medījumu un vidēji
izturētu sieru.

Kindzmarauli ir kontrolētas
izcelsmes zonas pussalds
sarkanvīns, kas izgatavots
no Saperavi vīnogām no
Kindzmarauli Kahetijas
reģionā. Tas ir atklāti saldens
vīns ar nogatavojušos ķiršu
krāsu, izteiktiem augļu un ogu
toņiem, patīkami samtainām
miecvielām, līdzsvarots un
nedaudz pikants. Vīnu ieteicams
pasniegt ar augļiem, saldumiem
un mīksto sieru. Vēlams pirms
pasniegšanas atdzesēt.

Pussaldais sarkanvīns, ražots
Kahetijas reģionā no augstākās
kvalitātes Saperavi ar nedaudz
pievienotām Rkatsiteli šķirnes
vīnogām. Vīnam piemīt tumša
ķiršu krāsa ar bagātīgu augļu
aromātu un patīkami saldena
garša. Piestāvēs pie augļiem,
dažādiem viegliem desertiem,
arī asiem gaļas ēdieniem un
pikantiem sieriem. Pasniegt
viegli atdzesētu.

Sauss sarkanvīns, ražots
Kahetijas reģionā no atlasītām
Saperavi šķirnes vīnogām.
Šis vīns attēlo šķirnei tipiskās
svaigo vīnogu aromātu notis
ar ķiršu un vaniļas niansēm.
Vīns izceļas ar dziļi sarkano
krāsu, garša lieliski savienojas
ar garšvielu niansēm, ko sniedz
vīna izturēšana ozolkoka mucās.
Ēdienu saderību meklējiet
tradicionālos gruzīnu uz oglēm
ceptajos gaļas ēdienos.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

SARKANVĪNS TAMADA
KINDZMARAULI, 11,5%,
0,75 L, 15,99 €/L

11

99

16.49 €

SARKANVĪNS
TAMADA PIROSMANI,
11,5%, 0,75 L, 11,99 €/L

8

Gruzijas vīni
99

11.59 €

SARKANVĪNS TELIANI
VALLEY TSINANDALI,
12,5%, 0,75 L, 9,32 €/L

6

99

10.79 €

SARKANVĪNS TELIANI
VALLEY KVANCHKARA,
11%, 0,75 L, 18,65 €/L

13

99

16.35 €

PUSSALDS, INTENSĪVS 12-140 C

PUSSALDS, INTENSĪVS 12-140 C

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

PUSSALDS, AUGĻAINS 12-140 C

Gruzijas pussaldais sarkanvīns,
kas izceļas ar rubīnsarkanu
toni, ko papildina kazeņu un
ķiršu smaržu un garšu notis,
un samtainu un patīkamu
pēcgaršu. Pasniedz istabas
temperatūrā ar visa veida
gaļas ēdieniem, lazanju,
ravioli un dažādiem sieriem –
īpaši zilo sieru, tāpat lieliski
papildina desertus – šokolādes
kūka ar upenēm būtu īsts
garšas piedzīvojums!

Gruzijas pussaldais sarkanvīns,
kuram piemīt izsmalcināta un
bagāta garšas buķete (kazenes
un melnie ķirši), kuru papildina
pikanta melno piparu nots.
Lieliski saskan ar visa veida
gaļas ēdieniem un desertiem.
Šo vīnu iesakām pasniegt
nedaudz atdzesētu ar kūpinātu
cūkgaļu, uzkodām un dažādiem
sieriem, dārzeņu picu vai
baudīt ar žāvētiem augļiem
un riekstiem.

Sausais baltvīns Tsinandali
darināts no 80% Rkatsiteli un
20% Mtsvane vīnogu šķirnēm,
kas augušas Cinandali vīna
dārzos, Kahetijas reģionā. Vīns
gaišā salmu dzeltenā krāsā.
Tam piemīt zaļo ābolu, ziedu
un garšvielu aromāts. Garša
noapaļota, nedaudz krēmīga
un vienlaicīgi atsvaidzinoša.
Pasniegt atdzesētu ar
zivīm, putnu gaļu un
dārzeņu ēdieniem.

Pussaldais Gruzijas sarkanvīns
Khvanchkara tiek darināts no
Mujuretuli un Alexandrouli
šķirnes vīnogām, kas audzētas
īpašajā Khvanchkara apvidū,
kalnainajā Račas reģionā. Vīnam
piemīt tumša rubīnsarkana
krāsa, izteikts aromāts un
samtaina garša ar aveņu notīm.
Ieteicams pasniegt pie augļiem,
saldumiem, riekstiem un
citiem desertiem.

www.rimi.lv/vina-darzs

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Ceļojuma stāsts

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

CEĻOJUMS UZ FALCU, VĀCIJĀ
Nākamais vīna ceļojums ved mūs uz Vāciju. Paši vācieši ir visvairāk atvaļinājumu ceļojumos tērējošā
nācija un ceturtie lielākie vīna dzērēji pasaulē. Pieļauju, ka ceļojumu ierobežojumi vāciešiem ir vēl
grūtāk pārvarami, salīdzinot ar mums, jo papildus pārrobežu ceļojumiem, arī iekšzemes tūrisms
Vācijā pēdējā gada laikā ir ticis ļoti ierobežots, tā kā vāciešiem izbaudīt pat savas zemes skaistās
vietas tā pa īstam nav bijis iespējams.

Mēs šoreiz dosimies tieši tādā ceļojumā, kurā tradicionāli dodas
paši vācieši un mazāk citzemju tūristi. Ceļamērķis - Reinzemes
Palatīna grāfiste, jeb kā to populārāk pazīstam – kā Falcu. Falca ir
viens no siltākajiem Vācijas nostūriem, kas nozīmē, ka pavasaris
šeit pienāk ātrāk, vasaras ir siltas, pat tropiskas un pietiekami garas,
lai līdztekus tradicionālajiem augļiem un dārzeņiem šeit audzētu
dažādas, mums šķietami eksotiskas lietas – piemēram, kivi. Falca,
kas izvietojusies paralēli Reinas upei, bet ne tiešā tās tuvumā,
ir otrs lielākais pēc apjoma vācu vīna reģions, tāpēc tās ainavas
galvenā sastāvdaļa ir bezgalīgi daudz vīnogulāju. Starp tiem
noslēpušās daudz nelielu viduslaiku akmens pilsētiņu un mazītiņu
ciematiņu, kuros joprojām dominē vēsturiskās koka apbūves. Katrā
apdzīvotajā vietā ir savi kultūras apskates objekti un notikumu
kalendārs, kur bieži par centrālo notikumu tiek uzskatīts vietējais
festivāls – ar parādi, tirdziņu, kopgaldiem, dejām un atrakcijām.
Festivālu sezonā, kas tradicionāli sākas pavasarī un turpinās līdz
pat vēlam rudenim, vai ikkatru nedēļu var atrast festivālu, kas tiek
rīkots par godu visam pēc kārtas – augļiem un dārzeņiem (pie kam
katram atsevišķi, piemēram saldā kartupeļa vai mārrutku svētki),
protams vīnam vai kādam tradicionālajam ēdienam. Aizraujošās
pilsētiņas Falcā savieno jau 1935. gadā izveidots garākais Vācijas
Vīna Ceļš (www.german-wineroute.com), kas astoņdesmit piecu
kilometru garumā stiepjas cauri ainaviskiem vīna dārziem un
130 apdzīvotām vietām.
Piemēram, slavenāko - Mišelina (guide.michelin.com/en/de/
rheinland-pfalz/restaurants) zvaigžņoto ēstuvju skaits Falcā
pārsniedz simtu! Ko šeit ēd? Visu to pašu, ko pie mums, ļoti
daudz sezonālo augļu un dārzeņu, kā arī daudzas vietējās, mums
nezināmākas receptes, kurās vairumā ietilpst cūkgaļa, aknas,
dažādas desas, kartupeļi un vietējie dārzeņi. Mārrutki, sautēti
kāposti, cepti sīpoli, visdažādākajos veidos pagatavoti kartupeļi,
sacepumi, vietējās saldūdens zivis (pārsvarā strauta forele, zandarts
vai karpa) – to visu šeit atradīsiet īpaši smaržīgu un gardu. Sezonālo
produktu ēdienkartēs jāizceļ vietējie lauku labumi – sparģeļu
sezona, zemeņu laiks, ķiršu svētki, plūmju, aprikožu, persiku, ābolu
un bumbieru sezona – pārliecība, ka jebkas ir visgardākais tieši
tajā sezonā, Falcā tiek izkopts ar visaugstāko prioritāti. Kopējā
vīnogulāju platība reģionā ir gandrīz divdesmit pieci tūkstoši
hektāru, katrs ceturtais vīns tiek darināts no rīslinga vīnogu šķirnes,
bet Falca turklāt ir īpaši bagātīga ar vīnu dažādību, kuru citur Vācijā
nenovērot. Pateicoties stabili siltajam īpašajam Falcas klimatam, šeit
ar panākumiem tiek darināts liels daudzums sarkanvīnu un rozā
vīnu, gan no vietējām Vācijai raksturīgām vīnogu šķirnēm, gan no
starptautiski izplatītajām – piemēram, Pinot Noir.

Galvenais tūrisma piesaistes objekts, kuru dēļ esmu jūs šeit atvedis,
ir vīns un ēdiens! Ikkatra pilsētiņa vai ciems ir bagāta ar saviem
vīndariem, vīna darītavām vai vīnu kooperatīviem, kuros var gan
pieteikties vizītēs, gan vienkārši doties iekšā, un laipnie vīndari par
nieka grašiem ļaus jums nogaršot viņu vīnus. Pieklājīgais tonis
esot – no katras apmeklētās vīndarītavas doties prom ar sešpaku
vietējo vīnu. Otra iezīme - neskaitāmie krodziņi, restorāniņi, dažāda
tipa ēstuvītes, bufetes, sezonālie ēdienu un dzērienu kioski un
pat vesela virkne ar nopietniem augstu novērtētiem restorāniem.
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Gandrīz katrā ciematiņā atradīsiet arī vietējo sektu, jebšu dzirkstošo
vīnu, darinātu no vietējām vīnogām. Kaut rīslings ir dominējošā
vīnogu šķirne Falcas baltvīnos, šeit ar lieliem panākumiem
tiek radīti stilīgi baltvīni arī no Pinot Blanc (Weissburgunder),
Rivaner (Müller-Thurgau), kā arī no Sylvaner un smaržīgajām
Gewürtztraminer vīnogām. Slavenākais un ievērojamākais Falcas
vīnu kooperatīvs ir Ruppertsberger, kura vīni plašā gammā ir
pārstāvēti arī Rimi Vīna dārzā. Šī pēdējā piebilde ir tiem, kuri
negrasās atlikt šī ceļojuma gastronomiskās iespējas, bet vēlas
tūlīt pat sākt rīkoties un pagatavot Falcas ēdienkartes maltīti paši
savās mājās. Neatņemamai šīs maltītes sastāvdaļai ir jābūt arī
autentiskam vīnam no Falcas – Ruppertsberger!
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Receptes

VĀCU ĀBOLKŪKA
SASTĀVDAĻAS

Mīklai:
110 g sviesta
30 g rīvmaizes
80 g cukura
miziņa no 1 citrona
1 šķipsniņa sāls
1 tējk. cepamā pulvera

1 h 6 pers.

140 g kviešu miltu
1 vistas ola
Pildījumam:
4 āboli Golden
delicious Rimi
2 ēd. k. medus
Pasniegšanai:
300 ml saldā krējuma
2 ēd. k. cukura

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

PAGATAVOŠANA

Karsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem.
Liec visas mīklas sastāvdaļas virtuves
kombainā un saveido mīklā. Sagriez
ābolus uz četrām daļām, izgriez serdi
un nomizo mizu. Liec ūdenī ar citrona
sulu. Mīklu lej cepamtraukā, pa virsu
aplejot ar medu. Sagriez ābolu šķēlītes
smalkās strēmelītēs un kārto uz
mīklas. Cep 50 minūtes, līdz kūka kļūst
zeltaina. Pasniedz ar putukrējumu,
saputojot saldo krējumu ar cukuru.

ZANDARTS AR
KARTUPEĻU BIEZENI
25 min 4 pers.
SASTĀVDAĻAS

4 x 150 g zandarta filejas
1 ēd. k. sviesta
2 ēd. k. saulespuķu eļļas
sāls pēc garšas
Biezenim:
800 g kartupeļu
3 ēd. k. sakapātu svaigo
zaļumu (dilles, pētersīļi,
baziliks, salvija u. c.)
1/2 tējk. ķiploku pulvera
50 g sviesta

www.rimi.lv/receptes

100 ml silta piena
sāls pēc garšas
Mērcei:
200 ml baltvīna
200 ml saldā krējuma
šķipsniņa sāls
šķipsniņa cukura
Pasniegšanai:
1 laims

PAGATAVOŠANA

Nomizo kartupeļus, sagriez uz pusēm
vai četrām daļām. Novāri. Pievieno
siltu pienu, sviestu, zaļumus, ķiploku
pulveri un sāli. Sastampā. Paralēli
uzvāri mērci un apcep zivi. Mērcei:
katliņā lej vīnu un tvaicē, līdz tas
novārās uz pusi, liec sāli un cukuru un
pielej saldo krējumu. Vāri, līdz mērce
sāk biezēt. Zivs filejas cep sakarsētā
pannā ar sviestu un eļļu. Sāc, liekot ar
ādu uz leju 2 minūtes, apgriez un cep
vēl 1-2 minūtes. Pasniedz visu kopā.
Pavasaris 2021 /
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Falcas vīni
DZIRKSTOŠS VĪNS
RUPPERTSBERGER
RIESLING SEKT, 12,5%,
0,75 L, 10,65 €/L

7

99

13.65 €

BALTVĪNS IMPERIAL
CUVEE ORGANIC,
12,5%, 0,75 L, 7,99 €/L

5

99

11.09 €

BEZALKOHOLISKS VĪNS
RUPPERTSBERGER
ZERO, 0,75 L,
9,32 €/L

6

99

8.99 €

BALTVĪNS
RUPPERTSBERGER
RIESLING, 11,5%,
0,75 L, 7,99 €/L

5

99

10.15 €

PUSSAUSS, AROMĀTISKS 5-80 C

SAUSS, AROMĀTISKS 9-110 C

PUSSALDS, AROMĀTISKS 9-110 C

PUSSAUSS, AROMĀTISKS 9-110 C

Kvalitatīvs pussauss dzirkstošais
vīns, darināts ekskluzīvi tikai
no Vācijā audzētām vīnogām.
Šim dzirkstošajam vīnam piemīt
zeltaina nokrāsa, bagātīga
smaržu buķete, kurā jaušami
aprikožu, citronu, zaļo ābolu,
un pat eksotisko līčijas augļu
aromāti, kas garšā vēl tikai
pastiprinās līdz ar rotaļīgo
burbulīšu deju. Ideāls dzēriens
gan svētku tostam, gan augļu un
mīksto sieru platēm.

Vegāniem piemērots vīns, kas
darināts no bioloģiski audzētām
vīnogām no Falcas reģiona
Vācijā, sastāvā ietilpst Pinot
Blanc, Riesling, Chardonnay
un citu mazāk zināmu vīnogu
šķirnes vīns no populārākajiem
Vācijas vīndaru ciematiem.
Vīnam piemīt sausa, jauneklīga,
svaiga un augļu garša ar
dzelteno plūmju, citronu
un svaigas zāles niansēm.
Pasniegt pie zivju vai jūras
produktu ēdieniem.

Šeit vajadzētu norādīt šī
bezalkoholiskā vīna sastāvu, bet
es atļaušos vienkārši uzrakstīt,
ka iespējams, tas ir labākais
bezalkoholiskais vīns, ko būsiet
baudījuši. Pavisam nedaudz
saldens, bet neticami labi
sabalansēts, ar tīkamu svaigu
zaļo ābolu, zaļā citrona un svaigu
vīnogu niansēm, kas garšā vēl jo
vairāk apliecina iepriekš minēto
piesātināto augļu struktūru.

Modernā augļainā stila
rīslings ar elegantu ziedu
aromātu buķeti un minerālu un
citrusaugu piesātinātu garšu.
Ideāls kā aperitīvs vai vienkāršai
tā baudīšanai. Labi sabalansētais
svaigais skābums padara šo
vīnu par lielisku izvēli kopā ar
dažādiem zivju, jūras produktu
un vistas ēdieniem, tāpat
iespējama saderība ar eksotisko
un pikanto Āzijas virtuvi.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

BALTVĪNS VILLA
WOLF PINOT GRIS,
12,5%, 0,75 L, 10,65 €/L

7

99

10.35 €

BALTVĪNS FRITZ
HAAG RIESLING,
7,5%, 0,75 L, 31,99 €/L

23

Dažādi Vācijas vīni
99

28.09 €

SAUSS, SVAIGS 5-80 C

PUSSALDS, AROMĀTISKS 9-110 C

Pateicoties Falcas reģiona
klimatiskajai līdzībai ar Itālijas
ziemeļu reģioniem, šim vīnam ir
līdzīgs stils, tas ir viegls, izteikti
aromātisks un viegli dzerams.
Vīns aromātā atgādina zaļo
ābolu, balto persiku, balto ziedu
notis. Garšā tas ir svaigs ar
patīkami niansētu un augļainu
pēcgaršu. Papildinās Vācijas
virtuves ēdienus, svaigos sierus
un jūras veltes.

Šis pussaldais baltvīns tiek
radīts no Riesling vīnogām, kas
tiek ievāktas Mozeles provincē
Vācijā. Pateicoties mērenajam
klimatam, aromātā būs jūtamas
balto persiku, mango, melones
un balto ziedu notis. Garšā tas
būs svaigs ar patīkami saldenu
pēcgaršu. Lieliski baudāms pie
augļu desertiem, pikantiem
ēdieniem un zilajiem sieriem.

www.rimi.lv/vina-darzs

BALTVĪNS
MOSELLAND
RIESLING SPATLESE,
8,5%, 0,75 L, 9,32 €/L

6

99

9.59 €

SALDS, AROMĀTISKS 9-110 C

Riesling vīnogu šķirne, bez
šaubām, ir Vācijas populārākās
un iemīļotākās vīnogas. Tas
ir vēlās ražas vīnogu vīns,
izsmalcināts, elegants un
augstvērtīgs, kas izceļas ar
sabalansētu vieglu saldumu
un sulīgu svaigumu. Pasniedz
atdzesētu kā aperitīvu un ar
zivju, mājputnu, cūkgaļas
ēdieniem, tāpat lieliski piestāvēs
asiem Āzijas ēdieniem un
vieglām uzkodām.

BALTVĪNS DR.
LOOSEN RIESLING,
8,5%, 0,75 L,
10,65 €/L

7

99

10.39 €

PUSSALDS, AROMĀTISKS 9-110 C

Šis augļainais un pussaldais
baltvīns tiek radīts no
Riesling vīnogām, kas nāk
no Mozeles ielejas, kur tās
pilnībā nogatavojas. Aromātā
būs jūtamas balto persiku,
melones, balto ziedu, gatavu
ananāsu un dzelteno ābolu
notis. Garšā elegants vīns ar
patīkami ilgstošu viegli saldenu
pēcgaršu. Lieliski baudāms pie
pikantiem ēdieniem, suši vai
cūkgaļas ēdieniem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Ceļojuma stāsts

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

CEĻOJUMS UZ MĀRLBORO
JAUNZĒLANDĒ
Uz nākamo mūsu vīnu ceļojumu galamērķi aizkļūt nebūt nav ne ātri, ne vienkārši. No Latvijas
apmeklējamo vīna zemi pa gaisa līniju šķir piecpadsmit tūkstoši kilometru un tiešā satiksme loģiski,
ka nav pieejama. Tātad, lai nokļūtu Jaunzēlandē, precīzāk, tās dienvidu salas ziemeļu daļā Mārlboro
(Marlborough), mūsdienās jāpieiet ir radoši, piemēram, ielavoties kravas kuģī, kas dodas pēc …
Jaunzēlandes vīna.

Mārlboro ir vīna mīļotāju sapņu galamērķis, jo tās viesi pirmo
vīna glāzi var malkot pie vīna darītavas durvīm jau dažu minūšu
attālumā no starptautiskās Blenheimas lidostas. Citi tur nokļūšanas
ceļi ved caur Jaunzēlandes lielāko pilsētu un lidostu Kraistčērču
(Christchurch), vai caur Piktonas ostu, atceļojot no Jaunzēlandes
ziemeļu salas un tās pilsētām - Oklendas vai Velingtonas. Šajā
gadījumā jau pats ceļš uz Mārlboro izrādīsies par pirmo ainavisko
piedzīvojumu, šķērsojot prāmī slaveno Kuka šaurumu un pēc tam
baudot satriecošo braucienu ar auto vai nesen atjaunoto seno
tvaika vilcienu. Mārlboro piedāvā plaša spektra tūristu vilinājumus,
tomēr divas galvenās tūrisma atrakcijas šeit ir vīns un četri tūkstoši
kvadrātkilometru plašo jūras līču zona, ko apzīmē ar nosaukumu
Marlborough Sounds. Lai gan tiešajā tulkojumā gribētos domāt,
ka runa iet par mūzikas vai dabas skaņām, šeit tā tiek apzīmēti
dziļi, dažāda platuma, sazarojušies un tālu iekšzemē iestiepušies
jūras līči vai salu sadaloši jūras šaurumi. Līdzībās runājot, tos
varētu nodēvēt par Jaunzēlandes fjordiem. Elpu aizgrābjošiem
dabas skatiem, kuģošanas un burāšanas vietām un pārgājienu
sapņu reģiona statusam vēl jāpievieno valsts lielākā akvakultūra.
Šeit audzē zaļās mīdijas, moluskus, austeres, ķēniņa lasi (King
Salmon) jeb čaviča, kurš tiek uzskatīts par vislabāko, veselīgāko un
gardāko no visām lašu pasugām, tam pievienojot vēl vērtīgo jūras
zāļu audzētavas. Lai vēl līdz galam jūs pārliecinātu par šīs vietas
neatkārtojamo pievilcību, jāpiemin šajos ūdeņos dzīvojošie delfīni,
milzu rajas, pingvīni un vairāku sugu vaļi, kas dodas cauri šim
ūdens pasāžām tikai sev zināmos ceļos. Ceļotājiem piedzīvojumu

piedāvājumu te netrūkst – ar jahtu, kruīza kuģi, automašīnu,
divriteņiem vai kājām. Vēl vairāk – arī vietējā zemūdens valstība
šeit piesaista ūdens niršanas entuziastus. Par piemēru ņemsim
kaut vai pasaulē visvairāk zemūdens līdēju apmeklētāko nogrimuša
kuģa vraku, kruīza kuģi “Mihails Ļermontovs”, kas savu nelaimīgo
reisu 1986. gadā piedzīvoja tieši vienā no jūras šaurumiem
Mārlboro teritorijā. Nu re, – tā aizrāvos ar Mārlboro piesaistes
objektiem, ka gandrīz aizmirsu pašu slavenāko – vīnu!
Ar savu salīdzinoši vēso, bet ļoti saulaino klimatu un vīnogulājiem
ideālo vidēji ražīgo augsni, pagājušā gadsimta beigās Mārlboro
pēkšņi uz pasaules vīna skatuves parādījās ar saviem izcilajiem
un eksotiskajiem Sauvignon Blanc vīniem. Protams, tā nebija

nejaušība – vairākas desmitgades cītīgi, rūpīgi un neatlaidīgi
vīndari, enologi un selekcionāri meklēja ideālāko, tieši šim klimatam
piemērotāko vīnogu šķirni. Viņu izpēte un atklājums ir padarījusi
Jaunzēlandi par vīna valsti ar vislielāko Sauvignon Blanc īpatsvaru.
Šķietami neatkārtojamas ir Mārlboro baltā Sauvignon īpašības,
kurā Francijas Luāras elegance savijas ar eksotiskām smaržām un
kraukšķīgi zaļu svaigumu. Taisnības labad jāatzīmē, ka Mārlboro,
kas sastāda gandrīz divas trešdaļas no valsts vīna ražības,
absolūti nav vienīgais Jaunzēlandes vīna reģions, kurā tiek darināti
slaveni Sauvignon Blanc vīni – tādi reģioni šajā valstī ir vismaz
septiņi. Tāpat jāpiemin, ka bez baltā Sauvignon, Mārlboro vīna
darītavas piedāvā plašu vīnogu šķirņu klāstu, sākot no izsmalcinātā
Pinot Noir, raksturīgiem Chardonnay, aromātiskajiem Riesling
un Gewürztraminer, īpašajiem Gruner Veltliner un Viognier,
un pat karstumu mīlošajiem Syrah un Tempranillo – katram
vīnam ir sava vieta Mārlboro vīna kultūrā. Trīs lielākie Mārlboro
vīna apgabali šeit ir Wairau, Awatere un Dienvidu (Southern)
ielejas – katra ar savu atšķirīgu mikroklimatu un vīnu stilu
iezīmēm. Daudzo vīnu ceļojumu piedāvājumā Mārlboro atklāsiet
desmitiem profesionālu, bet tai pat laikā tūristiem neparasti
draudzīgu un viesmīlīgu vīndarītavu. Papildus tam – lielā skaitā
no tām piedāvā arī ēdināšanu, kas savienojumā ar pašu ražotajiem
vīniem, plaši pieejamām jūras veltēm un nacionāli izplatītākā
lopkopības veida – aitkopības produktiem, padarīs vīndarītavas
vizīti par īstu gastronomisku piedzīvojumu. Tieši Mārlboro reģionā
plaši pieejamās svaigās jūras veltes ir kā magnēts prasmīgu
pavāru pulkiem, kas šeit veiksmīgi apliecinājuši gan sevi, gan
apgalvojumu – svaigās jūras veltes un īpašais Mārlboro baltais
Sauvignon ir nesavienojamas lietas ceļā uz maltītes harmoniju.
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Receptes

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

JĒRS
ROZMARĪNĀ
3 h 30 min 6 pers.
SASTĀVDAĻAS

1 kg jēra gaļas Rimi Irish
10 zariņi svaiga rozmarīna
2 ķiploki
2 ēd. k. olīveļļas
1 citrons
1 ēd. k. svaigi maltu piparu
300 ml vistas buljona
sāls pēc garšas
900 g Gardēžu kartupeļi Rimi

PAGATAVOŠANA

Jēra gaļu apcep uz pannas
olīveļļā, pievienojot daļu svaigā
rozmarīna. Gaļu liec cepeša
traukā. Pannā pielej buljonu,
pierīvē citrona miziņu, piespied
sulu. Buljonu lej cepamajā
traukā, pieliec pārējo rozmarīnu,
kā arī pārkaisi ar pipariem.
Cepamajam traukam uzliec
vāku vai pārklāj ar foliju. Liec
cepeškrāsnī 170 grādos uz 2 h
30 min. Noņem traukam vāku,
pievieno kartupeļus. Paaugstini
temperatūru līdz 190 grādiem
un cep vēl 30 minūtes, līdz
jēra gaļa apbrūnē un kartupeļi
gatavi. Pasniedz kopā ar gardiem
Jaunzēlandes vīniem.

www.rimi.lv/receptes

Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Jaunzēlandes vīni
BALTVĪNS FOGGY RIVER
SAUVIGNON BLANC, 12,5%, 0,75 L,
9,32 €/L

6

99

9.69 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

BALTVĪNS MOKO SAUVIGNON
BLANC, 12,5%, 0,75 L,
13,32 €/L

9

99

13.09 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

Dzīvīgs un atspirdzinoši zaļoksnējs vīns
ar svaigu un pietiekami izteiksmīgu
citronzāles un eksotisko marakujas
aromātu kopumu, svaigu un augļainu
garšu ar labi sabalansētu spilgtu skābumu.
Gastronomisks baltvīns, kam ēdienu
saderība atradīsies plašā zivju, baltās gaļas,
putnu gaļas, pastas, svaigo salātu un jūras
produktu ēdienkartē.

Atspirdzinošs vīns ar spilgtu citrusaugļu,
ērkšķogu un aprikožu aromātu kopumu,
sabalansētu citrusaugļu garšas eksploziju
un pārsteidzoši patīkamu tīru pēcgaršu.
Šis svaigumu izstarojošais Sauvignon
Blanc perfekti saderēs ar plašu jūras
izcelsmes produktu ēdienkarti, sākot
ar delikātām svaigām zivīm, līdz pat
sātīgām tīģergarnelēm.

SARKANVĪNS MOKO PINOT
NOIR, 12,5%, 0,75 L,
13,32 €/L

9

99

13.15 €

SAUSS, MAIGS 12-150 C

Vīnu caurstrāvo vēsā jūras klimata ietekme
it visā – tam piemīt izteiktas sarkano ogu
- dzērveņu un aveņu, un pat šokolādes
nianses. Tieši tik labs un pilnvērtīgs vīns,
lai to baudītu vienu pašu vai savienībā ar
delikātiem un aromātiskiem ēdieniem, kā
piemēram Pekinas pīles karstām receptēm,
fritētiem dārzeņiem vai Āzijas salātiem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.

www.rimi.lv/vina-darzs

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME

www.rimi.lv/vina-darzs
/ Pavasaris 2020
2021
26 VĪNU KATALOGS
ALKOHOLISKO
DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA

NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
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BALTVĪNS KIM
CRAWFORD SAUVIGNON
BLANC, 12,5%, 0,75 L,
21,32 €/L

15

99

18.79 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

Baltvīns ir gatavots no
Sauvignon Blanc vīnogām, kas
aug Mārlboro. Vīnu raksturo
gaiši dzeltenā krāsa un izteikts,
bet elegants aromāts, kurā
atklājas ērkšķogu, jāņogu
un citronu miziņu notis. Tas
ir vidēja brieduma vīns ar
svaigu garšu, kas ir piepildīta
ar tropu augļu un citrusaugļu
iezīmēm. Ieteicams pasniegt kā
aperitīvu, pie jūras veltēm vai
augļu desertiem.

www.rimi.lv/vina-darzs

SARKANVĪNS KIM
CRAWFORD PINOT
NOIR., 13,5%, 0,75 L,
26,65 €/L
SAUSS, MAIGS

19

Jaunzēlandes vīni
99

26.09 €

12-150 C

Sauso sarkanvīnu no Pinot
Noir vīnogām raksturo tumši
sarkanā krāsa un piesātināts
aromāts, kurā mijas tumšo
ķiršu, melno plūmju un sarkano
jāņogu notis. Tās papildina
liegas ozolkoka un dūmu
iezīmes. Vīnam ir bagātīga
garša ar vieglām tanīna, tumšo
ogu un ozolkoka notīm. Lieliski
sader ar izturētiem sieriem,
risoto, sarkanās gaļas un
kūpinātiem ēdieniem.

BALTVĪNS VILLA
MARIA SAUVIGNON
BLANC, 13,5%,
0,75 L, 14,65 €/L

10

99

13.09 €

SARKANVĪNS VILLA
MARIA PINOT NOIR,
12,5%, 0,75 L,
15,99 €/L

11

99

13.55 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, MAIGS 12-150 C

Svaigs baltvīns, kurš tiek radīts
no Sauvignon Blanc vīnogām,
kas tiek novāktas Mārlboro
provincē, Jaunzēlandē. Aromātā
būs jūtamas jasmīnu, līču,
upeņu lapu, ananasu, balto
jāņogu un balto ziedu notis.
Garšā tas būs ļoti svaigs ar
patīkami sabalansētu skābuma
līmeni. Lieliski baudāms pie
sālsūdens zivīm, kazas siera un
svaigiem salātiem.

Jaunzēlandes Mārlboro reģiona
sausais sarkanvīns no 100%
Pinot Noir vīnogām, kura
aromātā jūtamas tumšo ķiršu,
lāceņu un maigu garšvielu
notis. Eleganta garša ar lieliski
sabalansētu skābuma līmeni
un maigiem tanīniem. Lieliski
sader kopā ar gaļas ēdieniem,
grilētu lasi un vidēji intensīviem
sieriem. Iesakām šo vīnu
pasniegt nedaudz atdzesētu.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Ceļojuma stāsts

MĀRCIS MITREVICS

VĪNA GARŠU SADERĪBA

VĪNU CEĻOJUMS UZ TOSKĀNU
Es te tā parēķināju, ka būtu vajadzīgi vismaz trīs šādi katalogi, lai apceļotu visus Itālijas skaistākos
tūrisma galamērķus, kas izvietojušies svarīgākajos Itālijas vīnu reģionos. Šajā katalogā, mēģinot
ievērot zināmu līdzsvaru, vēlos ar jums kopā apmeklēt vien tikai divus, manā skatījumā visspilgtākos.
Tā nu mēs dodamies uz Toskānu. Toskāna izvietojusies Itālijai tieši pa vidu – Apenīnu kalnu
apskauta no ziemeļiem un austrumiem, Tirēnu jūras (tā sauc konkrēto Vidusjūras daļu) apskalota no
rietumiem, bet Umbrijas un Lacio Romas galvaspilsētnieku siltās elpas (lasi dienvidu vēju) appūsta

no dienvidiem. Ceļa un transporta līdzekļu izvēle uz Toskānu ir
gana plaša – starptautiskās lidostas ir gan Florencē, gan Pizā.
Augsti attīstīta ir arī vilcienu satiksme – Tu vari izvēlieties ērtā
ātrvilcienā (Frecciarosa vai Frecciargento) ierasties Santa Maria
Novella stacijā gan no Romas, gan Milānas. Interesanti, ka Itālijā
paralēli dzelzceļa valsts uzņēmumam ir attīstījusies arī privātā
zemo cenu ātrvilcienu satiksme – meklējiet labākos savienojumus
mājas lapā www.italotreno.it. Sacīkšu lielvalstī Itālijā autosatiksme
ir tik augstu attīstīta ar savu visaptverošo tīklu un ātrgaitas
šosejām, ka tā salīdzināma tikai ar vareno Vāciju. Der gan zināt, ka
lielās autostrādes Itālijā ir par maksu, kas ir pietiekami liela, toties tā
garantē iespējami labāko servisu. Saprotams, ka var izvēlēties gan
reģionālo - ne-ātrvilcienu, kā arī reģionālo - ne-ātrgaitas šoseju un
doties uz Toskānu nesteidzīgāk.
Apmeklējamās vietas Toskānā. Tūrisma iekārotākais un pasaulē
zināmākais apskates objekts ir šķībais Pizas tornis. Tas patiešām
ir iespaidīgs un tikpat iespaidīgs ir viss parks ar Doma katedrāli un
augsto mūru apjozto parku, kas noteikti būtu obligāti apskatāmo
objektu saraksta augšgalā. Pirms ieraudzīt šo pasaules brīnumu,
lūdzu sagatavojieties ne pārāk pārdomātai viesu uzņemšanas
infrastruktūrai, jo atcerieties, ka šeit, kā jebkur citur Itālijā, dzīve
nestāv uz vietas un vietējie pie šī objekta varenības ir pieraduši.
Sjēna (Siena) – otra varenākā Toskānas viduslaiku pilsēta, kura
noteikti ir jāapmeklē, lai saprastu, ko nozīmē klasiska itāliešu
vecpilsēta ar visu tās burvību – arhitektūru, ielām un pilsētas
laukumu, ko joprojām izmanto zirgu skriešanās sacīkstēm.
Atminies kadrus no Bonda grāvēja Mierinājuma Kvants – zirgu
sacīkstes nelielā, bez norobežojumiem iekārtotā laukumā un
pūli visapkārt? Tie ir kadri no Sjēnas pilsētas svētkiem. Noteikti
apmeklējamo objektu sarakstā ietilpst par viduslaiku Manhetenu
dēvētā, pilsētiņa San Gimiano – tās siluetu veido daudzie, savulaik

patriciešu augstmaņu celtie, ģimenes labklājību apliecinošie,
augstie stūrainie torņi, kas pēc silueta atgādina debesskrāpjus.
Fotografēšanās uz pilsētiņas silueta fona lai neiztērē jūsu visu
paredzēto laiku – dodieties iekšā un atklājiet tās burvību arī no
iekšienes – bez pārsteidzošās arhitektūras šeit atradīsiet gan
suvenīrus, gan izslavēto vietējo ražoto safrānu, īpašu baltvīnu vai
piemēram divreiz par labāko pasaulē atzīto saldējuma kafejnīcu
Gelateria Dondoli. Īpašas vietas Toskānā ir atrodamas bez gala.
Noslēpušās tufā un smilšakmenī veidotās kalnu pilsētiņas
(piemēram, Pitigliano), karsto avotu (therme) centri (piemēram,
Montecattini), Florences pievārtes no māla (terracotta) darināto
lietu citadele Impruneta, Toskānas dažādās pludmales, Elbas salas
eksotika, pat slēpošanas kūrorti reģiona ziemeļos, un galu galā
Kjanti (Chianti) seno vīnu smaržas piesātināto pilsētiņu burvība, ar
vīnogulājiem, olīvkokiem, gleznainām naktsmītnēm un cipresēm
nosētiem pakalniem. Visiem aprakstiem šajā lapā vietas ir par
maz… Ir vietas, kuras Tevi pievelk tik ļoti, ka nav iespējams to
aizmirst un Tu pastāvīgi sapņo tur atgriezties. Man tāda vieta ir
Toskānā - Florencē. Pilsētu, par kuru jebkurš cilvēks ārpus Itālijas
izdzird vēstures, literatūras vai mākslas stundās, uzzinot par Danti,
Da Vinči, Mikelandželo, Džoto, Botičelli, Bokačo, Brunelleski vai
Galileo Galileju – šie ir tikai zināmākie no Florences un Toskānas
dēliem vai skolniekiem. Taču, kad nonāc Florences vēsturiskajā
centrā – pie Duomo, Svētā Krusta (Santa Croce) katedrāles,
Uffici galerijas, Sinjorijas laukumā, uz Vecā Tilta (Ponte Vecchio)
vai visbeidzot Mikelandželo laukumā, tie ir tikai latīniski vārdi
un uzvārdi. Laicīgās pasaules mantojums un elpa tajā brīdī Tevī
ieplūst caur visām maņām un porām, un Tu vienā mirklī kļūsti gan
apgarots, gan niecīgs, gan varens un mūžīgs.
Kā izvēlēties ēdienu un vīnu Toskānā? Aprakstam vajadzētu
vairākas lapas, vienā teikumā – uzticieties saimniekiem, prasiet pēc
vietējā ēdiena un palūdziet, lai iesaka arī, viņuprāt, piemērotu vīnu.
Pēc pieredzes zinu – nekļūdīsieties!
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Receptes

TRUŠA GAĻA AR PASTU FETTUCCINE
SASTĀVDAĻAS

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

1 trusis
2 selerijas kāti
1 burkāns
1 sīpols
3 daiviņas ķiploka
120 ml sarkanvīna
300 g tomātu savā sulā
3 ēd. k. olīveļļas
2 lauru lapas
300 ml vistas buljona
400 g pastas Fettuccine
30 g rīvēta cietā siera

2 h 4 pers.

PAGATAVOŠANA

Katlā lej olīveļļu un apcep smalki sagrieztu seleriju,
sīpolu, ķiploku un burkānus. Pievieno vīnu un
nedaudz notvaicē. Pievieno trusi, sagrieztu
mazākos gabalos, ar kauliem. Pieliec tomātus,
lauru lapas un buljonu. Vāri, līdz gaļa atdalās no
kauliem. Izņem gaļu no katla, attīri no kauliem un
liec atpakaļ katlā savārīties mērcē. Novāri pastu,
pievieno mērcei un pasniedz ar rīvētu sieru.

ANTIPASTI
SASTĀVDAĻAS

5 min 4 pers.

200 g siera Pecorino ICA
400 g dažādu sālītu olīvu
200 g marinētu artišoku
200 g saulē kaltēto tomātu
160 g prošuto šķiņķa
300 g pildītu piparu

100 g kaperu ziedu
1/2 -1 franču bagetes
olīveļļa pēc vajadzības
1 daiviņa ķiploka
1-2 zariņi rozmarīna

PAGATAVOŠANA

Ieslēdz cepeškrāsni grila režīmā 220
grādos. Restītes novieto augšējā
plauktā. Sagriez bageti sev tīkamās
plānās šķēlītēs. Apslaki ar eļļu un
pārber ar rozmarīnu. Nogrilē no katras
puses, līdz maizītes kļūst kraukšķīgas.
Ierīvē ar ķiploku. Sagriez vai sadrupini
sieru. Kārto antipasti, liekot visas
sastāvdaļas uz liela šķīvja, dēlīša vai
mazos trauciņos. Baudi ar gardo vīnu.

www.rimi.lv/receptes
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

Toskānas vīni
ROZĀ VĪNS SENSI
TUA ROSA ROSATO,
12,5%, 0,75 L,
13,32 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

9

99

14.09 €

9-110 C

Vīns gaišā krūmu rožu krāsā,
raudzēts un uzglabāts nerūsējoša
tērauda tvertnē, lai saglabātu
šis vīnogu šķirnes ogu un ziedu
aromātu smaržu buķetē. Smaržā
sajutīsiet greipfrūtu, zaļā citrona,
svaigu aromātisko garšvielu un
rožu nianses, bet garšā svaigumu,
delikātu augļu un ziedu aromātus,
persikus, saldās plūmes un
jāņogas. Labi kalpos kā aperitīvs,
gan ar ceptām jūras veltēm.

BALTVĪNS SENSI
MANDRIANO
VERMENTINO, 12,5%,
0,75 L, 13,32 €/L

9

99

15,29 €

SARKANVĪNS SENSI
VEGANTE CHIANTI,
13,5%, 0,75 L,
13,32 €/L

9

99

15.25 €

SARKANVĪNS CHIANTI
DOCG CAMPOLUCE
ORGANIC, 13,5%,
0,75 L, 14,65 €/L

10

99

18.79 €

SAUSS, SVAIGS 9-110 C

SAUSS, AUGĻAINS 16-180 C

SAUSS, AROMĀTISKS

Šī Vermentino īpašības radušās,
pateicoties tuvumā esošai jūrai
un tās tipiskajam Vidusjūras
klimatam. Ar kaļķakmens iezi
bagātā augsne piešķir šim vīnam
papildus eleganci, ko raksturo
klasiska minerālus atgādinošā
aromātu buķete, svaiga, rotaļīga
bumbieru un balto ziedu garša
un blāvi salmu dzeltenā krāsa.
Perfekts pavadonis jūras veltēm,
vēžveidīgajiem un zupām,
pagatavotām no tiem. Pasniegt
krietni atdzesētu.

No bioloģiski audzētām vīnogām
darināts vīns, kam ikvienā
ražošanas procesa etapā netiek
izmantoti dzīvnieku izcelsmes
produkti, tāpēc vīnam piešķirts
īpaši vegāniem draudzīgā
produkta sertifikāts. To var
dēvēt par ilgtspējīgu, videi
īpaši draudzīgu produktu –
pudeles korķis, etiķetes un pat
krāsas uz tām tiek radītas no
viegli pārstrādājamām, videi
nekaitīgām vielām.

Vīns tiek darināts respektējot
apkārtējo dabu. Vīnogu
nogatavošanās šim vīnam ir
norisinājusies pilnīgi dabiskā
veidā, bez cilvēka iejaukšanās, kas
šim vīndarim vienmēr ir bijis īpaši
svarīgi. Sertificēts, no organiski
audzētām vīnogām darināts vīns,
kuru raksturo rubīnsarkana krāsa,
patīkama sarkano ogu un augļu
aromātu buķete, delikāti svaiga un
sabalansēta garšas struktūra.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.

16-180 C
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem ar Mans Rimi karti VISIEM VĪNIEM
- 40%, izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus. Piedāvājums spēkā
no 06.04.-19.04.2021. Atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

SARKANVĪNS
CASTELLANI CHIANTI
RISERVA, 12,5%, 0,75 L,
11,99 €/L
SAUSS, INTENSĪVS

8

99

10.29 €

16-180 C

Šis Riserva sarkanvīns tiek
gatavots no labākajām Chianti
vīna dārzu vīnogām. Vīns tiek
izturēts ozolkoka mucās vismaz
24 mēnešus, kas vīnu padara
smalkāku, maigāku un piešķir
tam vaniļas niansi. Tam piemīt
intensīva aromātu buķete ar
vijolīšu notīm, tumšo šokolādi
un tumšajiem ķiršiem. Ideāli
piemērots pie grilētiem gaļas un
pastas ēdieniem ar tomātu mērci.

www.rimi.lv/vina-darzs

SARKANVĪNS ZONIN
SANGIOVESE
MAREMMA TOSCANA,
13%, 0,75 L, 11,99 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

8

Toskānas vīni
99

13.35 €

16-180 C

Izcils sarkanvīns no Itālijas
slavenā Toskānas vīna reģiona
gaiši rubīnsarkanā krāsā.
Garšas paletē šis Sangiovese
ir ārkārtīgi maiga rakstura
un ar svaigu augļu notīm
nobeigumā. Labi papildinās
ne pārāk smagus Vidusjūras
gaļas ēdienus no teļa, cūkgaļas
vai jēra gaļas, kas papildināti
ar garšaugiem tomātu mērcē,
pie grilētas gaļas un vidēji
nobriedušiem sieriem.

SARKANVĪNS
BONACCHI CHIANTI
RISERVA, 12%, 0,75 L,
10,65 €/L
SAUSS, AUGĻAINS

7

99

9.95 €

16-180 C

Tradicionāls Toskānas Chianti,
kurš gatavots no Sangiovese
vīnogām. Sākotnēji izturēts
nerūsējošā tērauda tvertnēs
un tad 24 mēnešus ozolkoka
mucās. Aromātā jūtamas
ķiršu un ādas notis. Garša
sabalansēta, jūtams gan
maigums, gan vīnā esošie
tanīni. Šis ir nopietns Chianti un
lieliski sader ar steikiem, cepeša
gaļu un medījumiem.

SARKANVĪNS CASA
CHARLIZE CUVEE FORTE
TOSCANA, 13,5%,
0,75 L, 10,65 €/L
PUSSAUSS, AUGĻAINS

7

99

12.95 €

16-180 C

Pilnmiesīgs pussauss Itālijas
sarkanvīns, kas darināts no
rūpīgi atlasītām, ar rokām
novāktām Sangiovese,
Cabernet Sauvignon, Syrah
un Merlot vīnogām. Šim
vīnam piemīt bagātīgs
karamelizētu tumšo augļu
aromāts, kurā dominē ķirši.
Tas ir labi sabalansēts, ar
maigiem, elegantiem tanīniem.
Ieteicams pasniegt pie
sautējumiem, medījuma gaļas
un izturētiem sieriem.

Preču pamata cena un piedāvājums atšķirīgs veikalos, ar aktuālo preču pamata cenu un piedāvājumu aicinām iepazīties
veikalā. Preču pieejamība veikalos var atšķirties, ar aktuālo preču piedāvājumi aicinām iepazīties uz vietas veikalā.
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Rimi Vīna dārzs kluba biedriem
ar MANS RIMI karti

VISIEM VĪNIEM
-40%

Piedāvājums spēkā no 06.04. līdz 19.04.2021.
Izņemot šampanieti un dzirkstošos vīnus, atlaide neattiecas uz akcijas precēm.

PIESAKIES

PRIEKŠROCĪBAS

Rimi Vīna dārzs klubam savā Mans Rimi
profilā;

saņem katru nedēļu īpašus piedāvājumus
vīnam;

Mans Rimi profilu vari izveidot rimi.lv vai
Rimi lietotnē.

iepazīsti plašo Rimi vīnu sortimentu;
uzzini īpašos Rimi vīnziņa
Mārča Mitrevica ieteikumus labākajiem
vīniem;

www.rimi.lv/vina-darzs

saņem informāciju par gardēžu
pasākumiem un meistarklasēm.
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