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Un kā tu gatavosies šiem svētkiem? Kaut ko 
mainīsi tradīcijās vai pieturēsies pie pārbaudītām 
vērtībām? Tas lai paliek tavā ziņā. Mēs katrs pats 
veidojam savus svētkus. Un, kamēr tu domā 
par saviem svētkiem, es pastāstīšu, kā plānošu 
savus svētkus – šoreiz no ēdienu gatavošanas 
skatpunkta.

Es, tāpat kā vairums Latvijas iedzīvotāju, svētkus 
svinēšu kopā ar ģimeni un draugiem. Tāpēc, lai 
nerastos situācija, ka ēdiena ir tik daudz, ka to 
vienkārši nav iespējams apēst, vai arī tas ir ļoti 
vienveidīgs, mēs plānojam darbus. Nezinu, kā 
bija senākos laikos, bet mūsdienās tas ir pat ļoti 
vienkārši – izveido domubiedru grupu, un viss 
notiek!

Man, tāpat kā daudziem latviešiem, šajos svētkos 
goda vietā ir ķimeņu siers. Mēdzam to siet gan 
paši, gan iegādāties no zināmiem šī amata 
pratējiem. Ja plānojat siet sieru paši, ieteiktu 
neaprobežoties tikai ar ķimenēm, bet pievienot 
vēl kādu sev īpašu un tīkamu garšu. Tieši tā 
rodas labākās atmiņas par svētku dienu un 
neaizmirstamu garšas baudījumu!  

Arī šogad es noteikti marinēšu tradicionālo šašliku 
dažādos veidos, bet, kas zina, varbūt ielikšu arī 
kādu daļu sojšlika. Nevar noliegt, ka pasaule 
mainās un kļūst arvien daudzveidīgāka! 

Viens no maniem top ēdieniem ir grilēti dārzeņi. 
Tos gatavot ir patiesi viegli, lai arī ne visi tā domā. 
Un tomēr – viss, kas vajadzīgs, ir baklažāni, 
paprika, cukīni, ķiršu tomāti un šalotes sīpoli. 
Visu sagriez palielos gabalos, piemēram, sīpolu 
uz pusēm, papriku sešās daļās. Liec marinādē, 
kuras sastāvā ir bazilika pesto, balzametiķis, 
ķiploks un medus. Vēl pievieno sastāvdaļas pēc 
saviem ieskatiem, ļaujies garšas eksperimentiem! 
Ieteikums – ļauj dārzeņiem pacepties nedaudz 
ilgāk! 

Ja reiz siers, gaļa un dārzeņi jau ir, jāpagatavo 
arī salāti. Mūsu lokā iemīļoti ir gan garšām un 
sastāvdaļām bagāti, gan gaisīgāki salātu veidi. 
Viegliem salātiem iesaku jaukt visas sezonā 
sastopamās lapas ar plucinātu mocarellas 
sieru, tomātiem un zemenēm. Mērci gan uzreiz 
nepievieno, bet noliec to līdzās, lai pieliktu tad,  

kad gatavojies tos baudīt. Šo ieteikumu ņem 
vērā, gatavojot jebkādu veidu lapu salātus. No 
bagātīgākiem salātiem dodam priekšroku pupiņu 
un rudzu grauzdiņu salātiem. 

Desertā es labprāt baudītu kādu krēma kūku – nu 
vienu reizi gadā jau var! Tomēr zinu, ka lielākā daļa 
viesu labprāt ēstu zemenes ar dažādiem krēmiem. 
Un arī bērni priekšroku dod saldējuma kokteilim 
vai ogām tieši no dobes.
Jā, te nu es esmu – dažādu paaudžu pašā vidū, 
starp veco laiku un mūsdienu ēdienkarti. Liekas 
neticami, bet tā vienmēr ir bijis un vienmēr būs. 
Pasaule kustas uz priekšu, un mums visiem jāiet 
tai līdzi!

Iesaku arī tev šajos saulgriežos atrast vidusceļu 
starp pagātni un nākotni. Lai izdodas radīt 
piemērotāko ēdienu savam svētku galdam. Un 
neaizmirsti veltīt laiku, lai pagatavotu arī kādu 
īpašu ēdienu, kas tev lieliski padodas! Cilvēki 
novērtē gardus ēdienus. 

Novēlu tev, tavai ģimenei un draugu kompānijai 
patiesi gardus un prieka pilnus svētkus!
Līgo, līgo!

VASARA UN 
GATAVOŠANĀS LĪGO
Un nemanot atkal ir pienākusi vasara. Visapkārt tik daudz smaržu. Dobēs un 
uz palodzēm zaļo garšaugi. Rīta modinātāja vietā skan putnu dziesmas. Jā, šajā 
gadalaikā ir kaut kas patiesi brīnumains. Runā, ka priecīgiem cilvēkiem laiks rit 
straujāk! Nezinu, vai tā patiesi ir, bet to, ka arī šogad svinēsim, manuprāt, gada 
gaidītākos svētkus Līgo, tas nu gan ir fakts.

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Iedvesmojies jaunām receptēm rimi.lv
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

400 g mencas filejas Rimi;
1/2 buntīte diļļu;
1 ķiploka daiviņa;
1 laims;
3-4 ēd. k. rīvmaizes;
50 g plāni sagriezta kūpinātā 
bekona;
Sāls un pipari pēc garšas;

Mērce pasniegšanai:
60 ml pirmā spieduma
olīveļļas;
1 laims;
1 tējk. rupja maluma jūras sāls 
pārslas;

25 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

MENCAS KEBABA IESMIŅI

PAGATAVOŠANA
Ar asu nazi sakapā mencas filejas. Pievieno rīvmaizi, sāli 
un piparus. Pierīvē laima mizu un pielej sulu. Sakapā dilles, 
pievieno masai.

Sadali masu četrās vienādās porcijās, liec uz iesmiem un veido 
kebabus. Kebabus ietin bekonā un liec gatavoties uz karstām 
grila oglēm. Cep, līdz gatavs.
 
No laima sulas un sāls pārslām pagatavo mērci. Pasniedz 
kebaba iesmiņus ar iecienītākajām piedevām. Pirms katra 
kumosa iemērc kebabu laima un sāls mērcē un izbaudi garšu.

200 g halloumi siera;
1/2 tējk. eļļas;
2 ēd. k. saldās barbekjū 
mērces;
2 šķēles olīvu maizes Mani 
Gardumi;

2 saujas salātu, pēc izvēles;
1-2 redīsi;
1 laims;
Asākai garšai šriračas 
majonēze ICA.

15 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

HALLOUMI SIERS UZ 
IESMA

PAGATAVOŠANA
Sagriez halloumi sieru mazākos gabaliņos un saspraud uz 
iesmiem. Nosusini sieru un ierīvē ar eļļu.

Apcep sieru no visām pusēm uz grila restēm. Kad siers 
apcepies, apsmērē to ar barbekjū mērci, izmantojot otu, un 
ļauj karamelizēties.

Apgrilē maizes šķēles un pasniedz tās kopā ar lapu 
salātiem, redīsiem un grilēto sieru. 
Pēc vēlēšanās visu pārlej ar svaigu laima sulu un šriračas 
majonēzi.



700 g melno pupiņu;
800 g kukurūzas;
400 g sarkano 
pupiņu;
1 sarkanais sīpols, sīki 
sakapāts; 
1 sarkana paprika, 
sagriezta kubiņos;
1 dzeltena paprika, 
sagriezta kubiņos; 
1 buntīte kinzas, 
sakapāta;

2 avokado, sagriezti 
kubiņos;
1 halapenjo pipars, 
sakapāts, sēkliņas 
izņemtas;
75 ml olīveļļas;
Sula no viena laima; 
1 tējk. medus ;
1 tējk. čili pulvera; 
1 tējk. kumīna;
Sāls un pipari pēc 
garšas.

30 min, 9 pers.SASTĀVDAĻAS

MELNO PUPIŅU 
UN KUKURŪZAS 
SALĀTI MEKSIKĀŅU 
GAUMĒ

PAGATAVOŠANA

2 kg cāļa pusspārnu;
150 ml olīveļļas; 
2 ēd. k. sāls; 
Pipari; 
600 ml BBQ mērces;

4 ķiploka daiviņas, 
izspiestas caur 
ķiplokspiedi; 
100 ml ūdens.

60 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

KRĀSNĪ CEPTI 
CĀĻA PUSSPĀRNIŅI 
BBQ MĒRCĒ ASV 
GAUMĒ

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

ILZE AUZERE 
LATVISKĀS GARŠAS

Nokās pupiņas un kukurūzu un liec lielā bļodā. 
Pievieno sīpolu, papriku, avokado un halapenjo 
piparu. Mazā bļodiņā samaisi kinzu, eļļu, laima 
sulu, medu, čili pulveri, kumīnu, sāli un piparus. 
Pārlej mērci salātiem un viegli samaisi.

Sakarsē cepeškrāsni līdz 225 grādiem. Gaļu, 
eļļu, sāli un piparus liec bļodā un ar rokām visu 
apviļā.

Kārto pannā un cep 20 minūtes. Apgriez gaļu 
uz otru pusi un turpini cept vēl 20 minūtes.

Samaisa bļodā BBQ mērci, ķiplokus un ūdeni. 
Spārniņus izņem no krāsns, liec bļodā ar mērci 
un apviļā, pēc tam pārcel atpakaļ pannā un 
pacep vēl 10 minūtes. 



JAUNUMI
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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!
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS
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30 g sviesta;
6 olas;
20 ml saldā krējuma;
50 g siera ar baziliku vai 
pesto, smalki sarīvēta;

Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti pipari pēc 
garšas;
Zaļumi dekorēšanai, ja 
vēlies.

10 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

OLAS UN SIERA 
KULTENIS

PAGATAVOŠANA

400 g kūpināta siera 1 cm 
kubiņos;
40 g rukolas;
Maza sauja diļļu lapiņu;

2 ēd. k. sakapātu maurloku;
2 ēd. k. extra virgin olīveļļas;
Svaigi malti melnie piapri;
Pavisam nedaudz jūras sāls;

Sakarsē pannu bez eļļas; kad karsta, cep sieru uz vidējas 
liesmas no visām pusēm, līdz tas zeltains. Liec sieru traukā, 
uzber rukolu, zaļumus, uzlej eļļu un uzber sāli ar pipariem. 
Pasniedz siltu, bet derēs arī atdzisis.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPTS KŪPINĀTAIS 
SIERS AR ZAĻUMIEM

PAGATAVOŠANA
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Pannā uz vidējas liesmas izkausē sviestu. 

Ar dakšu samaisi olas ar saldu krējumu. Kad sviests 
izkusis, lej tajā olu masu un pievieno sieru. Visu laiku 
maisi, līdz ola lēnām sarecē un kļūst par ļoti sulīgu 
kulteni. Būs brīdis, kad tev gribēsies pasteidzināt 
procesu, bet nevajag, gatavo lēnām, līdz masa kļūst 
stingrāka. 

Liec traukā, uzber sāli, piparus un zaļumus un pasniedz.
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

400 g kartupeļu; 
2 lieli avokado;
1 tējk. smalki sakapāta 
bazilika;
1 tējk. smalki sakapāta 
pētersīļa;

4 ēd. k. extra virgin olīveļļas;
100 g siera bumbu, rupji 
sadrupinātu;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc 
garšas.

Katlā notvaicē kartupeļus un nedaudz atdzesē. Sagriez mazos 
gabaliņos, tikpat mazos sagriez arī avokado. Liec bļodā ar 
visām pārējām sastāvdaļām un samaisi. Liec lielā traukā vai 
mazos trauciņos, pasniedzot kā uzkodu.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KARTUPEĻU SALĀTI 
AR SIERA BUMBĀM

PAGATAVOŠANA

20 g sviesta;
1 ķiploka daiva, pārgriezta uz 
pusēm;
600 g jauno kartupeļu ļoti 
plānās šķēlēs;
2 ķiploka daiviņas, smalki 
sakapātas; 
250 ml saldā krējuma;

250 ml piena;
Malts muskatrieksts pēc 
garšas;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc 
garšas;
100 g siera ar lakšiem, šķēlēs.

Sakarsē krāsni 180 grādus karstu. Pārgriez uz pusēm vienu 
ķiploka daivu. Iesmērē 20 x 30 cm lielu keramisko pannu ar 
sviestu un tad ar ķiploka nogriezto daļu.

Katlā uzvāri pienu un saldu krējumu, līdz sāk mesties pirmais 
burbulis, pievieno plāni sagrieztus ķiplokus, sāli, piparus un 
muskatriekstu. 

Katlā ber kartupeļus un vāri 10 minūtes. Tad pārliec pusi 
kartupeļu ar sviestu ieziestā cepamajā veidnē, pāri kārto vienu 
kārtu siera un otru pusi kartupeļu. Pa virsu lej piena maisījumu, 
lai nosedz kartupeļus, kārto atlikušo sieru un cep 60 minūtes 
vienu līmeni zem vidējā, līdz kartupeļi kļūst zeltaini. 

Pasniedz šādi vai arī atdzesē pilnībā, tad sagriez mazos 
gabaliņos, krāsnī sakarsē, līdz tie zeltaini, un pasniedz kā 
uzkodu.

90 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

KARTUPEĻU UN 
SIERA SACEPUMS

PAGATAVOŠANA



GATAVOJOT SVĒTKU GALDU, NE MAZUMS LAIKA JĀPAVADA VIRTUVĒ, LAI 
TAPTU BAGĀTĪGS MIELASTS UN GALDI LĪDZ VĒLAM VAKARAM BŪTU PILNI. 

PAVADI MAZĀK LAIKA VIRTUVĒ, BET VAIRĀK AR SAVIEM MĪĻAJIEM, UN DAĻU 
SVĒTKU MALTĪTES SAGATAVOŠANAS UZTICI MANI GARDUMI PAVĀRIEM! 

VEIKALOS ATRODAMI PĒC GADU DESMITIEM IECIENĪTĀM RECEPTĒM GATAVOTI 
ĒDIENI, KAS IK DIENU PIEEJAMI SILTI UN SVAIGI. ŠEIT ATRADĪSI LIELU 

SMALKMAIZĪŠU PIEDĀVĀJUMU, KLASISKOS PĪRĀDZIŅUS UN PĪRĀGUS AR 
NEIERASTĀKIEM PILDĪJUMIEM, KĀ ARĪ DAŽĀDAS KŪKAS UN KŪCIŅAS, KAS 

PIEŠĶIRS DAUDZVEIDĪBU TAVAM SVĒTKU GALDAM.
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LAI GAĻA IZDOTOS LIELISKI
Cepot gaļu, ir svarīgi, kā un cik ilgi to gatavo. Gaļa būs gardāka, ja pirms 
gatavošanas tā būs istabas temperatūrā.

Pirms cepšanas, nosusini gaļu un apkaisi ar sāli. Izkausē sviestu un cep tajā gaļu, 
līdz tā ir skaisti brūna. Gaļu var cept arī sviestā kopā ar eļļu. Neliec uz pannas 
daudz gaļas, jo gaļa zaudē šķidrumu un sāk vārīties, nevis cepas. Piparus 
pievieno pirms pasniegšanas.

Ja izmanto gāzes grilu ar čuguna restēm, cep gaļu tāpat kā uz pannas. Bet, ja 
gatavo uz oglēm, galvenais, lai nav atklāta uguns liesma un gaļa nesadegtu. 
Iesmus cepot apgrozi. Ja vēlies pilnīgāku garšu, ik pa laikam apsmērē gaļu ar 
marinādi. Nepārcep gaļu! Izmanto gaļas termometru, ja neesi par sevi drošs. 

Gaļas gatavību vari novērtēt, arī piespiežot ar pirkstu: ja gaļa ir jēla, tā ir aptuveni 
tik mīksta kā tavs vaigs, vidēji cepta – kā degungals, bet labi cepta – kā piere. 

Neaizmirsti, ka gaļa turpina gatavoties arī pēc noņemšanas no uguns, tāpēc 
nepārcep to un baudi pēc iespējas ātrāk.

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

1 neliela palija vai 2 jūras 
karūsas; 
50 g sviesta istabas 
temperatūrā;
20 ml olīveļļas;

1 buntīte zaļumu;
1 ķiploka daiviņa;
1/2 tējk. sāls;
1 citrons.

Izķidā zivi, nogriez asti un galvu. Sagriez zivi nelielos steika 
gabaliņos. Nosusini ar papīra salveti, lai zivs steiki būtu pilnībā 
sausi. 

Sajauc sviestu ar eļļu, pievieno sakapātus zaļumus, ķiplokus, 
rīvētu citrona miziņu un sāli. Ierīvē zivs filejas un cep uz 
sakarsētām grila oglēm 15-17 minūtes. 
Pārlej ar svaigu citrona sulu un pasniedz.

No zivs pārpalikumiem uzvāri zivs buljonu.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

ZIVS STEIKS AR 
ĶIPLOKU SVIESTU

PAGATAVOŠANA

250 g Rimi laša filejas bez 
ādas; 
1 ēd. k. miso pastas;
1 tējk. citrona sulas;
1 ķiploka daiviņa;
1 tējk. sezama eļļas;
2 ēd. k. ūdens;

Pasniegšanai:
2 mīkstās tako maizītes 
Rimi Planet;
1 mazs gurķis;
3 redīsi;
1 sauja lapu salātu;
2 ēd. k. marinētu sarkano 
sīpolu;
2 ēd. k. olīveļļas.

Sagriez laša fileju palielos gabalos. Pagatavo marinādi un 
pārlej ar to lasi. Atstāj lasi marinēties 30 minūtes.
 
Kad lasis iemarinējies, saspraud to uz iesmiem un cep uz 
grila, ik pa laikam grozot un apslakot ar papildu marinādi. 
Cep ne ilgāk kā 10 minūtes.

Gatavu lasi pasniedz mīkstā tako maizītē kopā ar lapu 
salātiem un plānās šķēlēs sagrieztiem dārzeņiem.

50 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

MISO LAŠA IESMIŅI

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

200 g kūpinātas sviesta 
zivs;
150 g svaigā siera;
1 ēd. k. mārrutku;
Miziņa un sula no puses 
citrona;
2 cieti vārītas olas, 
sarīvētas;

2 ēd. k. sakapātu diļļu;
2 ēd. k. sakapātu loku;
Piecu piparu maisījums un 
sāls;
Salātu lapas;
Saldskāba maize;
Krekeri servēšanai;
Diedzēti graudi dekorēšanai.

30 min, 6 pers.SASTĀVDAĻAS

KŪPINĀTAS ZIVS 
PASTĒTE

PAGATAVOŠANA

250 g kūpināta laša;
500 g vārītu kartupeļu, 
saspaidītu;
4 ēd. k. sakapātu loku;
4 ēd. k. sakapātu pētersīļu;
50 g kausēta sviesta;
2 olas;
Miziņa no pusotra citrona, 
sarīvēta;
Sula no puses citrona;

 1/2 tējk. sāls;
 1/2 tējk. piecu piparu 
maisījuma;
5 ēd. k. miltu;
Eļļa vai sviests cepšanai;
100 ml majonēzes;
3 ēd. k. grieķu jogurta;
3 ēd. k. kaperu;
Rukola.

50 min, 6 pers.SASTĀVDAĻAS

KŪPINĀTA LAŠA 
KOTLETĪTES AR 
CITRONU UN KAPERU 
MĒRCI

PAGATAVOŠANA

ILZE AUZERE  
LATVISKĀS GARŠAS

Saplucini zivi mazos gabaliņos. Samaisi ar sieru, olām, 
mārrutkiem, citrona sulu un miziņu, dillēm un lokiem. 
Pievieno sāli un piparus pēc garšas. 

Servē salātu lapu laiviņās, krekeru laiviņās un uz saldskābas 
maizes.

Sakarsē cepeškrāsni līdz 50 grādiem. Saplucini zivi un 
lielā bļodā samaisi ar kartupeļiem, lokiem, pētersīļiem, olu, 
miziņu no viena citrona, kausēto sviestu, sāli, pipariem un 
miltiem. Izveido kotletītes. 

Sakarsē eļļu vai sviestu un cep kotletītes pa porcijām. 
Izceptās turi siltas krāsnī. 

Samaisi majonēzi, jogurtu, kaperus, miziņu un sulu no 
puses citrona. Servē kotletītes ar mērci un rukolas lapiņām.



LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

2 rudzu rikas ar diedzētiem graudiem;
4 šķēles kūpinātas cūkgaļas  
karbonādes;
2 šķēles tomāta;
2 šķēles Jāņu siera;
50 g svaigā siera Rasa;
25 g saldā krējuma;
25 g saulē kaltētu tomātu, smalcināti;
Dīgsti dekoram;
Sāls, pipari, mārrutki pēc garšas.

SASTĀVDAĻAS

LĪGO SPĒKA 
RIKA

Apgrauzdē maizīti. 

Pagatavo krēmu:  sakul svaigo sieru ar 
saldo krējumu, pievieno saulē kaltētus 
tomātus, garšvielas. Smērē siera krēmu 
uz maizītes.  

Uz pannas apcep siera šķēles no abām 
pusēm.  

Uz siera krēma liec dīgstus,  gaļas šķēli, 
tomātu. Pa virsu liec  karsto sieru.
Pasniedz.

PAGATAVOŠANA

30 min, 2 pers.



25Nr. 3 / 2022



26 Nr. 3 / 2022



27Nr. 3 / 2022



28 Nr. 3 / 2022

Neatkarīgi no tā, vai spīd saule un tu ēd vakariņas ārā, vai smidzina lietus un 
debesis ir apmākušās, viens ir skaidrs – šķīvis svaigu vai uz uguns ceptu dārzeņu, 
sēņu vai tofu noteikti liks tev justies vasarīgi. Tieši tādu es iztēlojos savu vasaru un 
Līgo galdu.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

VEGĀNU VASARA 
UN LĪGO GALDS

Vegāniskam Jāņu galdam nevajag neko sarežģītu, taču ir jāpadomā par vienu ļoti svarīgu lietu – sāta 
sajūtu. Ar dārzeņiem vien netiksi cauri, tapēc palīgā jāņem pākšaugi, sēnes, rieksti, dažādu veidu sojas 
desiņas vai augu valsts šniceles. Es visu daru vienkārši: dārzeņus apsmērēju ar eļļu un sāli, bet tofu 
parasti iegādājos jau ar garšu, lai ēdiena gatavošana prasītu pēc iespējas mazāk laika un atliktu vairāk 
laika sarunām un alus dzeršanai. 

Mans noslēpums labam Līgo galdam ir dažādība. Tā vietā, lai nokrāmētu galdu ar pieciem kilogramiem 
ceptas gaļas un gurķu kaudzi, es izvēlos mazāk produktu, taču lielāku dažādību. Tā katrs viesis var 
izvēlēties sev tīkamo dārzeni, mērci vai citu vegānisko produktu. Pievienojot galdam vēl pa bļodiņai 
kraukšķīgu uzkodu – čipsus, grauzdētus zemesriekstus vai svaigus augļus, tavs galds izskatīsies tā, it 
kā tu būtu daudzas stundas pavadījis gatavojot, lai gan tikai vajadzēja visu sagriezt un uzmaisīt dažas 
mērces. Jāņi noteikti nav augstas klases ēdienu baudīšanas pasākums, bet gan laba ģimenes un 
draugu kopā būšana un jautrība, tāpēc nav jāiespringst!

1 paciņa vegāniskā cepeša 
Sojalita Grill 2x70 g;
Buntīte maurloku;
500 g dažādu dārzeņu 
grilēšanai;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas;

Ķiploku mērcei:
100 g Indijas riekstu;
1 citrons;
1–2 ēd. k. galda etiķa; 
2 ēd. k. vegāniskas 
majonēzes;
1–2 ķiploka daiviņas;
2 tējk. kaltētu diļļu;
Sāls pēc garšas.

Pagatavo ķiploku mērci. Indijas riekstus liec katliņā, pārlej ar 
ūdeni un uzvāri. Atstāj ūdenī mērcēties, kamēr tie atdziest.

Riekstus nokās, noskalo zem auksta tekoša ūdens un liec 
blenderī. Pievieno 120 ml ūdens un blendē, līdz izveidojas 
mērce skābā krējuma konsistencē. Pievieno citronu sulu, 
etiķi un sāli pēc garšas. Kārtīgi samaisi ar majonēzi, smalki 
sarīvētu ķiploku un kaltētām dillēm. 

Dārzeņus un cepeti cep uz grila, līdz gatavi, un pasniedz ar 
mērci un sakapātiem maurlokiem.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

TOFU CEPETIS AR 
ĶIPLOKU MĒRCI 
UN GRILĒTIEM 
DĀRZEŅIEM

PAGATAVOŠANA
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EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

1 paciņa sojas strēmelīšu 
Like Meat BBQ BIO 160 g;
2 lielā izmēra tortiljas ;
1 burkāns;
1/2 garā gurķa;

4 romiešu salātu lapas;
4 ēd. k. vegāniskās 
majonēzes;
1–2 tējk. sriračas mērces;
Sāls pēc garšas. 

Uzkarsē pannu, pievieno nedaudz eļļas un liec cepties sojas 
strēmelītes, līdz tās vietām apcepušās brūnas. Pa to laiku 
sagriez burkānu un gurķi smalkos stienīšos. 

Bļodiņā samaisi majonēzi ar sriračas mērci un pievieno 
sāli pēc garšas. Uz tortiljām uzsmērē mērci, kārto sojas 
gabaliņus, salātu lapas un dārzeņus. Aizloki tortiljas ciet un 
apcep sausā pannā no visām pusēm, līdz tās vietām zeltaini 
brūnas.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

KEBABS AR BBQ 
SOJAS GAĻU UN 
SRIRAČAS MĒRCI

PAGATAVOŠANA

1 bloks zīda tofu;
100 g tumšās šokolādes 
RED Ekstra 60%;
2 ēd. k. zeltainā sīrupa.
200 g dažādu ogu;

Zemeņu mērcei:
100 g dateļu;
300 g svaigu vai saldētu 
zemeņu;
1 ēd. k. zeltainā sīrupa.

Šokolādes tāfelīti salauz mazākos gabalos un liec bļodā. 
Bļodu liec uz katliņa ar siltu ūdeni, lai šokolāde izkūst. Noliec 
šokolādi malā, lai atdziest līdz istabas temperatūrai. 

Liec tofu un sīrupu blenderī un blendē, līdz izveidojas 
krēmīga masa. Vienmērīgi pievieno šokolādi un sablendē. 
Liec masu ledusskapī dzesēties uz vismaz 1 stundu. 

Mērces sastāvdaļas sablendē un pasniedz ar šokolādes 
musu un ogām.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

TUMŠĀS 
ŠOKOLĀDES MUSS 
AR ZEMEŅU MĒRCI

PAGATAVOŠANA
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

JA PLĀNO AVOKADO BLENDĒT, TAD VISLABĀK 
TO BŪTU SAGRIEZT GARENISKI UZ PUSĒM, 
IZŅEMT KAULIŅU UN AR ĒDAMKAROTI 
IZGREBT NO MIZAS.

LAI PĒC IESPĒJAS ĀTRĀK NOGATAVINĀTU 
ZAĻUS AVOKADO, IESAKU TOS IEVIETOT 
RIMI PAPĪRA MAISIŅĀ KOPĀ AR BANĀNIEM UN 
ĀBOLIEM. GAN BANĀNI, GAN ĀBOLI IZDALA 
GĀZES, KAS AVOKADO AUGLIM ĻAUJ 
NOGATAVOTIES ĀTRĀK.

AVOKADO VASARA
AVOKADO IR AUGLIS, KAS SATUR LABOS, VĒRTĪGOS TAUKUS. TO 
VAR ĒRTI LIETOT SVIESTA VIETĀ, PIEMĒRAM, SMĒRĒJOT TIEŠI UZ 
GRAUZDĒTAS MAIZĪTES. TOMĒR IR VĒRTS ATCERĒTIES – TAUKI PALIEK 
TAUKI, TĀPĒC ŠO AUGLI ĒST KATRU DIENU NOTEIKTI NEVAJADZĒTU.

LAI AVOKADO NEOKSIDĒTOS, NEKĻŪTU 
BRŪNS UN BŪTU ĒDAMS ARĪ PĒC 
SAGRIEŠANAS, IETEICAMS TO APSLACĪT AR 
CITRONA SULU UN UZGLABĀT LEDUSSKAPĪ.

KĀ NOSKAIDROT, VAI AVOKADO IR GATAVS
Pirmkārt, lai arī tas šķiet ierasti un tā dara 
daudzi, avokado nevajag spaidīt. Jā, daļēji 
tas tiešām ļauj noprast, ka auglis ir nobriedis, 
tomēr šāda pieeja nesniedz pilnīgu garantiju.

Labākais veids, kā pārliecināties par avokado 
gatavību, ir novērtēt to pēc kātiņa – noņemot 
to un pārbaudot krāsu. Ja kātiņu nevar 
viegli noņemt, avokado vēl nav gatavs. 
Šādu augli ieteicams iegādāties, ja tas būs 
nepieciešams pēc trim vai četrām dienām, kad 
tas būs nogatavojies. Šāda izvēle noteikti būs 
piemērota tiem, kas iepērkas reizi nedēļā.

Ja avokado kāts nonāk nost viegli un ir 
redzama gaiši zaļa krāsa, tas nozīmē, ka 
avokado ir ideāls lietošanai. Ja krāsa ir 
duļķaini brūna, visticamāk, avokado jau ir 
pārgatavojies.

Tādējādi tie būs gatavi ēšanai jau divu dienu 
laikā, nevis pēc četrām, piecām dienām, kā tas 
būtu dabiskā veidā.

IETEIKUMI AVOKADO MIZOŠANAI UN 
GRIEŠANAI
Kad avokado ir gatavs ēšanai, tas ir jānotīra un 
jāsadala. Mans ieteikums ir pirms mizošanas 
to nomazgāt tekošā ūdenī, lai uz mizas esošās 
baktērijas nenonāktu ēdiena traukā.

Šādā veidā vari avokado ērti sagriezt arī 
salātiem – pēc kauliņa izņemšanas ar 
nazi sagriez avokado mīkstumu līdz mizai 
nepieciešamā lieluma kubiņos, izņem tos ar 
karoti un kārto salātos. 

Vēl viens ērts veids, kā nomizot un sagriezt 
avokado, ir griezt to aplīšos – sāc no avokado 
šaurākās daļas un turpini uz centru. Katram 
aplītim nomizo mizu un sagriez vajadzīgā 
lieluma gabaliņos. Šāds avokado griezums 
ir ieteicams arī tiem, kuri vēlas to sadalīt 
lietošanai vairākām dienām. 

IDEJAS AVOKADO LIETOŠANAI UZTURĀ
Avokado ir lielisks sviesta, kā arī majonēzes 
aizstājējs – samal to, pievieno etiķi, sāli, 
garšvielas. 

Gatavojot pastu, aizstāj olas ar avokado. 
Te gan jābūt mazliet pacietīgam un gana 
precīzam, bet tā noteikti izdosies lieliska, 
turklāt ļaus atklāt jaunas garšas. 

Avokado lieti iederēsies, ja dažādus augļu 
vai ogu kokteiļus vai smūtijus vēlies padarīt 
krēmīgus.
Iesaku arī izmēģināt avokado panēt Panko 
rīvmaizē un cept cepeškrāsnī, uz pannas vai 
eļļā.
Pamēģini pildīt avokado ar dažādiem 
pildījumiem un cept uz grila vai cepeškrāsnī.

Pievieno avokado salātiem, gatavo salsas, 
mērces, aizvieto neveselīgās mērces ar pašu 
gatavotu avokado majonēzi. 

Lai tev garšu pilna avokado vasara!



33Nr. 3 / 2022



34 Nr. 3 / 2022 Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

1 liels avokado;
2 tomāti;
150 g cietā tofu;
Sauja bazilika lapu;
Šķipsna rupjā sāls;

Mērcei:
Bunte pētersīļu lapu;
300 g rafinētas olīveļļas;
2 ēd. k. rauga pārslu.

Pētersīļu lapas liec blenderī, pievieno olīveļļu un sablendē, 
līdz izveidojas viendabīga mērce. Pievieno rauga pārslas, 
sāli pēc garšas un vēlreiz sablendē.

Tomātus, avokado un tofu sagriez plānās šķēlītēs un kārto 
uz šķīvja. Pievieno bazilika lapiņas, uzkaisi šķipsnu sāls un 
pārlej ar mērci.

15 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

AVOKADO SALĀTI 
AR TOFU UN 
PĒTERSĪĻU MĒRCI

PAGATAVOŠANA

Pamatnei:
2 ēd. k. kokosrieksta 
skaidiņu;
100 g sasmalcinātu 
mandeļu;
1 tējk. zeltainā sīrupa;
1 ēd. k. nerafinētas 
kokosriekstu eļļas;

Avokado masai:
2 vidēja lieluma avokado;
1 laims;
5 piparmētru lapiņas;
2–3 ēd. k. zeltainā sīrupa;
1/2 vaniļas pāksts.

Gatavo pamatni: visas sastāvdaļas liec bļodiņā un kārtīgi 
samīci kopā. No iegūtās masas veido pamatni mazā kūkas 
formiņā (12 cm diametrā). Liec pamatni saldētavā uz 20 
minūtēm. 

Norīvē no laima miziņu un izspied sulu. Visas avokado 
masas sastāvdaļas liec blenderī un blendē līdz viendabīgai 
masai. Avokado masu pārlej kūkas pamatnei un atstāj 
saldētavā vismaz uz 4 stundām. 

Pirms pasniegšanas paturi 15–20 minūtes istabas 
temperatūrā.

4 h, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

MINI AVOKADO-
MOHITO KŪKA

PAGATAVOŠANA



35Nr. 3 / 2022

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

4 avokado;
2 mazi gurķi; 
1 liels sīpols;
2 ķiploka daiviņas ;
750 ml dārzeņu vai vistas 
buljona;
1 bumbieris;
25 g sviesta;

6 mazi sparģeļi; 
Nedaudz citrona sulas;
Šķipsniņa čili pipara;
Sāls un pipari pēc garšas;
Parmezāna siers 
dekorēšanai;
Olīveļļa cepšanai;
Dīgsti dekorēšanai.

Apcep olīveļļā sīpolu un ķiploku. Nomizo bumbieri un apcep 
kopā ar sīpolu. Pievieno garšvielas un sasmalcinātu čili.

Nomizo 3 avokado, sasmalcini un pievieno buljonam, 
nedaudz pavāri. Sablendē un atdzesē. 

Nomizo un sagriez 1 avokado kubiņos, apslaki ar citronu 
sulu, sagriez gurķi kubiņos.  Apcep sviestā mazos 
sparģeļus. 
 
Pasniedz zupu aukstu vai uzsildītu, šķīvī liekot sasmalcinātu 
avokado, gurķi un apceptus sparģeļus. 
Pa virsu pārkaisi parmezāna sieru un dīgstus. 

40 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

AVOKADO ZUPA

PAGATAVOŠANA

3 lieli avokado;
2 laimi;
300 g zemeņu;
50 g agaves sīrupa;
100 g Indijas riekstu;
100 g kokosa piena;
30 g agara;
50 g ūdens;
Zemenes dekoram; 

Kūkas pamatnei:
60 g žāvētu aprikožu;
60 g žāvētu dateļu;
120 g grauzdētu mandeļu.

Pirms kūkas gatavošanas izmērcē Indijas riekstus karstā 
ūdenī vismaz 3 h.

Sablendē aprikozes, dateles un mandeles, kārto kūkas 
pamatnē. 

Pagatavo krēmu: Indijas riekstiem nolej ūdeni un sablendē 
ar kokosa pienu. Pievieno avokado, zemenes, laima sulu, 
agaves sīrupu, sablendē. 

Aplej agaru ar ūdeni, pēc 10 min sajauc ar nelielu 
daudzumu krēma un karsē, maisot aptuveni 2-4 min, tad 
pievieno atlikušajam krēmam, samaisi un lej uz pamatnes. 
Liec aukstumā, lai sacietē. Dekorē ar zemenēm.

60 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

AVOKADO-ZEMEŅU 
KŪKA

PAGATAVOŠANA
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400 g liellopu rumpsteika;
430 g vārītu kartupeļu ar 
rozmarīnu;
30 g barbekjū mērces;

30 ml vīnogu kauliņu eļļas; 
1/2 tējk. citronpiparu; 
50 g sīpolloku.

Sagriez steiku kubiņos. Pārlej ar eļļu un pārkaisi ar 
citronpipariem. Sagriez lokus nelielos, garenos gabalos. 

Uz sakarsētas pannas maisot cep steika gabaliņus 2 
minūtes. Pārliec steika gabaliņus no pannas bļodā. 
Uz tās pašas pannas ber kartupeļus un cep, līdz tie izsilst. Ja 
nepieciešams, pievieno vēl eļļu. 

Kad kartupeļi izsiluši, pievieno steika gabaliņus, sīpollokus 
un barbekjū mērci. Apmaisi un pasniedz siltu.

15 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

RUMPSTEIKA SILTIE 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA

400 g kartupeļu vakuumā, 
novārīti; 
100 g marinētu gurķu;
100 g marinētu sarkano 
sīpolu;
150 lapu salātu (pēc izvēles);
50 g sīpolloku;
100 g Švarcvaldes bekona 
Selection by Rimi;

Salātu mērcei:
60 ml pirmā spieduma 
olīveļļas;
Sula no 1/2-1 citrona vai 
laima; 
1 tējk. Dižonas sinepju;
Sāls un pipari pēc garšas.

Uz pannas vai cepeškrāsnī apcep bekonu, līdz tas kļūst 
kraukšķīgs.
 
Saplucini salātu lapas un sagriez sīpollokus. Sajauc kopā 
kartupeļus, sīpollokus, marinējumus un salātlapas. 

Pagatavo salātu mērci un pārlej salātiem.

Pa virsu pārdrupini kraukšķīgo bekonu.

15 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

KARTUPEĻU 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS
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EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

1 paciņa Naturli sojas dārzeņu 
bumbiņu;
400 g kartupeļu, gatavu 
lietošanai;
Buntīte maurlociņu;

Mērcei:
300 g skābētu kāpostu;
200 g dzērveņu ievārījuma;
150 g tomātu mērces;
100 g brūnā cukura.

Visas mērces sastāvdaļas liec katlā un, ik pa laikam apmaisot, 
sautē, līdz mērce karamelizējusies. 

Dārzeņu bumbiņas atkausē un kopā ar kartupeļiem apcep uz 
pannas. Pasniedz ar smalki sakapātiem maurlociņiem.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

VEGĀNĀS BUMBIŅAS 
SKĀBĒTU KĀPOSTU 
UN DZĒRVEŅU MĒRCĒ

PAGATAVOŠANA

240 g vārītu turku zirņu;
2 ēd. k. terijaki mērces;
1 ēd. k. olīveļļas;
200 g burkānu salātu ar 
ķirbju sēklām;
60 g dažādu salātu lapu;
2 mazie lauku gurķīši; 
Sauja ķiršu tomātiņu;
Sāls;

Mērcei:
20 g sojas mērces;
20 g olīveļļas;
20 g grauzdētu sezama 
sēklu eļļas;
20 g cukura;
20 g ābolu etiķa.

Turku zirņus nokās un samaisi ar terijaki mērci un 
olīveļļu. Pievieno šķipsnu sāls un uz 20 minūtēm 
liec cepties uzkarsētā krāsnī 180 grādos, līdz mērce 
karamelizējusies.

Gurķus, salātu lapas un tomātus sagriez smalkākos 
gabaliņos un kārto uz šķīvja, pievieno burkānu salātus 
un ceptos zirņus. 

Pārlej ar mērci, kuru pagatavo, visas sastāvdaļas liekot 
bļodiņā un maisot, līdz cukurs izšķīdis.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

SALĀTI AR TURKU 
ZIRŅIEM TERIJAKI 
MĒRCĒ

PAGATAVOŠANA
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LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

100 g svaigā siera;
25 g saldā krējuma; 
1/2 tējk. mārrutku;
50 g marinēta sarkanā sīpola;
150 g tunča savā sulā;
300 g vārītas pupiņas Rimi;
1/2 citrona sula;

3 ēd. k. olīveļļas;
50 g pētersīļu;
1/4 čilli pipara;
Grauzdēta maizīte 
pasniegšanai; 
Dīgsti dekoram;
Sāls un pipari pēc garšas.

Svaigo sieru sajauc ar nedaudz saldā krējuma, 
pievieno sāli, čilli piparus, mārrutkus. Kārto uz 
grauzdētas maizītes.
 
Pupiņas sajauc ar olīveļļu, citronu sulu, sāli, 
pipariem. Sasmalcini pētersīļus, tunci, sīpolus, 
pievieno pupiņām un samaisi.

Gatavo masu kārto uz krēma, dekorē ar dīgstiem.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PUPIŅU SALĀTI 
AR MARINĒTIEM 
SĪPOLIEM UN TUNCI

PAGATAVOŠANA

300 g vārītu biešu;
1 daiviņa ķiploka;
1/2 sarkanā sīpola;
1 apelsīns;
75 g grauzdētu 
valriekstu;
100 g fetas siera;
2 saujas salātu lapu;
Rozmarīns; 
Dīgsti; 
Sāls un pipari pēc 
garšas;

Mērcei:
1/2 ēd. k. medus;
1 ēd. k. balzāmetiķa;
2 ēd. k. olīveļļa;
Šķipsniņa sāls;
Šķipsiņa balto piparu.

Sagriez bietes daiviņās, sasmalcini ķiploku, 
rozmarīnu, apslaki ar olīveļļu, sāli, pipariem, visu 
apcep uz pannas.

Nomizo apelsīnu, izfilē un sagriez kubiņos. Sagriez 
kubiņos fetas sieru. Sagriez ripiņās sīpolu.
 
Pagatavo mērci: sablendē visas sastāvdaļas līdz 
viendabīgai konsistencei.

Kārto šķīvī salātu lapas, pārslaki mērci, liec bietes, 
apelsīnus, sīpolus, fetas sieru, riekstus, dīgstus.

40 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

BIEŠU SALĀTI AR 
FETAS SIERU

PAGATAVOŠANA
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Extra virgin olīveļļa pēc visiem standartiem ir 
pilnīgākā, augstvērtīgākā un arī universālākā, ja 
gribas pagatavot mērci uz sinepju vai citas bāzes 
(sinepju bāzes mērce ir klasika franču un visās 
pasaules virtuvēs). Olīveļļas garša var būt no 
maigi samtainas un riekstainas līdz pikanti asai. 
Salātiem piemērotāka būs maiga garša. Jā, olīveļļa 
ir karaliene – dažāda, izteikta, kas vienlaikus 
ļauj izcelties arī citām sastāvdaļām. Salātos var 
izmantot arī citas eļļas – vienas pašas vai kopā ar 
olīveļļu.  

KURAS EĻĻAS IZMANTOT SALĀTOS UN 
KURAS LABĀK NĒ
JĀ
OLĪVEĻĻA. Viena no populārākajām eļļām. 
Salātiem izmanto tikai extra virgin, bet konkrētā 
eļļa jāizvēlas pēc garšas, jo atšķiras ne tikai eļļas, 
bet arī mūsu garšas palete. 
 

SEZAMA SĒKLU EĻĻA. Unikāla sezama garša 
ar bagātīgām lazdu riekstu niansēm. Ideāla 
cepšanai un izcila arī svaigā veidā salātos (īpaši 
Āzijas virtuvē). Sajauc gurķus, eļļu, sāli, piparus 
un pasniedz vai pievieno, piemēram, burratu.  
 

ĶIRBJU SĒKLU EĻĻA. Neatkārtojama ne tikai ar 
skaisto, izteikti tumšo krāsu, bet arī ar ļoti īpašo 
ķirbju sēklu garšu. Pietiek pāris pilienu uz svaigā 
siera, lai iegūtu citas garšas notis. Noteikti var 
pievienot salātiem, kas gatavoti no ķirbja, cukīni, 
gurķiem, kartupeļiem vai/un avokado. 

LAZDU RIEKSTU EĻĻA. Garšo tāpat kā lazdu 
rieksti. To var izmantot tikai un vienīgi svaigā 
veidā un vislabāk salātos. Pievieno eļļu tomātiem, 
pieliec avokado, sāli, piparus un baudi citu garšu 
pasauli. 

AVOKADO EĻĻA. Izteikti maiga un pat samtaina 
avokado garša, tādēļ lieliski iederas teju visos 

ēdienos. Nedaudz atšķiras no olīveļļas, bet salāti 
iegūst īpašu, vārdos neaprakstāmu garšu.

LINSĒKLU EĻĻA. Rekordliels vērtīgo vielu 
daudzums, tomēr tai ir izteikta garša, kas 
piemērota ne visiem ēdieniem un ne visiem 
garšo. Pievieno ēdieniem, kuros iederas 
linsēklas: salātlapām ar svaigo sieru, tomātiem ar 
kartupeļiem vai kartupeļiem vieniem pašiem un 
arī ar avokado un garšaugiem. Rada lielisku garšu, 
pievienojot salātiem, kuru sastāvā ir vārītas olas 
un avokado. 

MAKADĀMIJAS RIEKSTU EĻĻA. Vismaigākā 
un samtainākā no visām šeit minētajām 
eļļām.  Ieteicama maigos salātos, pie burratas 
vai ēdienos, kur nav daudz izteiktas garšas 
sastāvdaļu vai kur negribas just riekstu eļļas 
garšu.

NĒ 
 

RAPŠU EĻĻA. Lai kuru eļļu izvēlētos, tās garša 
tomēr ir tik spēcīga, ka parasti salātu un svaigo 
ēdienu pagatavošanai to neizvēlētos.  
 

SAULESPUĶU EĻĻA. Labāk neizmantot, jo 
izteiktā garša bieži vien pārņem citas garšas. Lieto 
tikai nerafinētā veidā salātos ar svaigo sieru un 
sēklām.   

KOKOSRIEKSTU EĻĻA. Slavena un vegānu 
iecienīta eļļa, bet ne salātos. Vismaz es neieteiktu, 
jo ēdiens izteikti garšos pēc kokosriekstiem.

JĀ UN NĒ 

VĪNOGU KAULIŅU EĻĻA. Neitrālās garšas un 
aromāta dēļ vislabāk derēs majonēzē vai aioli 
(majonēzes mērce ar ķiploku). Var lietot vienu 
pašu vai sajaukt ar nelielu daudzumu (tiešām 
mazliet!) maigas olīveļļas. 

EĻĻAS MĒRCES – VIEGLI 
PAGATAVOJAMAS UN AR 
PIESĀTINĀTU GARŠU
Tuvojoties vasarai, uz mūsu galda biežāk parādās salātlapas un dārzeņi. Un 
vispiemērotākais ir tos apslacīt ar eļļu vai eļļas mērci un pasniegt visā to skaistumā 
un svaigumā. Salāti ar eļļas mērci ir labākais, ko varam baudīt vasaras laikā. 
Kāpēc? Atbilde ir pavisam vienkārša – labai eļļas mērcei ir piesātināta garša, 
augstvērtīgs sastāvs un tā ir ļoti viegli pagatavojama. Ja eļļas garša ir īpaši izteikta 
(kā sezama vai avokado eļļai), pietiek to pievienot salātiem, uzbērt piparus, sāli, 
garšaugus un baudīt vasaras krāšņumu.

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS



ATCERIETIES, KA DAŽĀDU 
VEIDU FILTRĒTĀS EĻĻAS 
GLABĀJAS DIVUS GADUS, 

BET TĀS IETEICAMS 
UZGLABĀT VĒSĀ, TUMŠĀ 

VIETĀ (NE LEDUSSKAPĪ, BET 
PIELIEKAMAJĀ VAI SKAPJA 
VĒSĀKAJĀ VIETĀ). PĒC 

ATVĒRŠANAS EĻĻA JĀIZLIETO 
PĒC IESPĒJAS ĀTRĀK, 

UZGLABĀJOT TUMŠĀ VIETĀ 
ISTABAS TEMPERATŪRĀ.
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

1/2 tējk. Dižonas 
sinepju;
1 tējk. citronu 
sulas;
1/3 tējk. medus;
1 ķiploka daiviņa, 
izspiesta caur 
ķiplokspiedi;

20 ml extra virgin 
olīveļļas;
Jūras sāls pēc 
garšas;
Svaigi malti 
melnie pipari pēc 
garšas.

Bļodiņā liec visas mērces sastāvdaļas, 
izņemot eļļu, un samaisi ar karotīti. 
Pēc tam, visu laiku maisot, lēnām lej 
klāt eļļu, līdz veidojas emulsijai līdzīga 
mērce. Ja pieliesi par ātru, mērce 
sadalīsies un nebūs krēmīga.

5 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KLASISKĀ 
FRANČU 
MĒRCE

PAGATAVOŠANA

1 olas dzeltenums;
1 tējk. Dižonas 
sinepju;
2 vidējas ķiploka 
daiviņas, 
izspiestas caur 
ķiplokspiedi;
Jūras sāls pēc 
garšas;
Svaigi malti pipari 
pēc garšas;

1 tējk. citrona 
sulas;
1/2 citrona mizas, 
smalki sarīvētas;
1 tējk. paprikas 
pulvera;
1/5 tējk. kumīna 
pulvera;
80-100 ml vīnogu 
kauliņu eļļas.

Blenderī vai bļodā liec olas dzeltenumu, 
sinepes, ķiplokus, sāli, piparus, citrona 
mizu, garšvielas un citronu sulu un 
sakul ar roku vai blenderī ar vidēju 
ātrumu. 

Tad, visu laiku maisot, lēnām pievieno 
eļļu, līdz visa eļļa ir iestrādāta un mērce 
sabiezē. Eļļu ir svarīgi pievienot lēnām, 
lai tā nesaiet ziedos. Tas, cik bieza būs 
mērce, atkarīgs no tā, cik daudz eļļas 
pievienosi. Jo mazāk, jo šķidrāka būs 
mērce.

10 min, 5 pers.SASTĀVDAĻAS

AIOLI MĒRCE

PAGATAVOŠANA

3 ēd. k. sezama 
sēklu;
2 ēd. k. rīsu etiķa;
2 ēd. k. sojas 
mērces;

2 tējk. Demerara 
cukura;
4 tējk. sezama 
sēklu eļļas;
Čili pārslas.

Bļodā liec visas sastāvdaļas un samaisi. 
Ja ir gana daudz laika, liec ledusskapī uz 
dažām stundām.

5 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

JAPĀŅU 
SEZAMA 
SĒKLU 
MĒRCE

PAGATAVOŠANA
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VASARAS SEZONA IR IERADUSIES ATNESOT ARĪ JAUNUMUS ATSPIRDZINOŠO 
DZĒRIENU PLAUKTOS, ŠIE JAUNUMI PALĪDZĒS TEV ATVĒLDZĒTIES KARSTĀ 
VASARAS DIENĀ! RIMI VEIKALOS ATRADĪSI ARĪ DAŽĀDUS LATVIJĀ RAŽOTUS 

DZĒRIENUS, KURI NOTEIKTI JĀIZMĒĢINA. 
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40–60 ml dubultā espreso vai stipras 
kafijas;
1 bumbiņa itāļu plombīra saldējuma 
(gelato);
Rīvēta tumšā šokolāde dekorācijai.

SASTĀVDAĻAS

AFFOGATO

Izvēlies krūzi, kurā gatavosi affogato, un 
ievieto to saldētavā. Kad krūze atdzisusi, 
liec tajā vienu saldējuma bumbiņu. 

Pagatavo espreso vai stipru kafiju tieši 
uz saldējuma vai atsevišķā traukā, no 
kura viegli to pārliet. 

Uzrīvē pa virsu šokolādi vai uzkaisi jau 
sarīvētu. Pasniedz ar tējkaroti.

PAGATAVOŠANA

40–60 ml dubultā espreso vai stipras 
kafijas;
200 ml piena vai augu dzēriena ar 
vaniļu;
10 ml cukura sīrupa;
Ledus.

SASTĀVDAĻAS

VANILLA 
FRAPPUCCINO

Piepildi 300 ml glāzi līdz pusei ar ledu, 
ļaujot tai atdzist. 

Mikserī vai šeikerī ievieto otru pusglāzi 
ledus, ielej kafiju, sīrupu, vaniļas pienu 
vai tā augu izcelsmes alternatīvu 
un visu sakul kopā. Tekstūrai jābūt 
putainai, un dzērienam jākļūst 
krēmīgam, pieaugot tilpumā. 

Pārlej visu glāzē un pasniedz ar dabai 
draudzīgu salmiņu.

PAGATAVOŠANA

Šeikeri piepildi līdz pusei ar ledu. Ielej 
šeikerī espreso, liķieri un degvīnu. 
Kārtīgi visu sakul – vizuāli tekstūrai 
jāatgādina putains krēms. 

Pārlej dzērienu no šeikera glāzē, 
izmantojot sietu vai streineri, lai atdalītu 
ledu no šķidruma. Iesaku coupe tipa 
glāzi, kas iepriekš atdzesēta. 

Dekorē ar 3 kafijas pupiņām, izkārtojot 
tās vienu pie otras.

PAGATAVOŠANA

30 ml espreso vai stipras kafijas;
20 ml liķiera Kahlua;
40 ml degvīna;
Ledus;
3 kafijas pupiņas dekorācijai.

SASTĀVDAĻAS

ESPRESSO 
MARTINI

RAIMONDS SELGA
KAFIJAS GARŠAS
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ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME

ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA
 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

Prieks, ka pēdējos gados ir krietni attīstījies arī 
craft jeb amatalus virziens un vairākas mazās 
darītavas gatavo dažādus IPA, APA, citrusīgus, 
augļainus un dažādus citus ļoti interesantus 
alus veidus, kas mūsdienu prasīgajam alus 
patērētājam krietni paplašina izbaudāmo alus 
garšu klāstu. 

GAIŠAIS ALUS jeb, kā man to patīk dēvēt, 
ikdienas alus ļoti labi sader ar asiem un sāļiem 
ēdieniem. Tas ir viegls un maigs, tādēļ labi 
sader ar pusdienu vai vakariņu ēdienkarti. Ar 
šo alu būs grūti “nošaut garām” ēdienu izvēlē, 
jo tas der arī pie jūras veltēm un amerikāņu 
stila BBQ ēdieniem. 

TUMŠAIS ALUS tiek gatavots, iesalu nedaudz 
apgrauzdējot, tādējādi tas iegūst tumīgo 
garšu un tumšo krāsu. Tas lieliski saderēs 
ar treknākiem ēdieniem – kūpinājumiem, 
grilētām zivīm, cūkgaļu, dažādām desām, 
grilētiem dārzeņiem vai ceptu sieru. Šo alus 
veidu var baudīt arī visai neierasti – pie 
deserta, piemēram, ar tumšo šokolādi vai kādu 
kūku.  

KVIEŠU ALU iesaku baudīt ar viegliem 
ēdieniem – salātiem, zivs uzkodām, vistu, 
tītaru vai jūras velšu pastu. Tas ir maigs, viegls 
un citrusīgs alus ar nedaudz zemāku alkohola 
saturu, kuru iespējams izdzert vairāk, jo tas ļoti 
labi remdē slāpes. 

PORTERA STILA ALUS ir ļoti populārs 
Lielbritānijā un citās angliski runājošās zemēs. 
To gatavo no viegli apgrauzdētiem miežiem, 
tas ir tumīgs un biezs, ļoti bagātīgs un mazliet 

ieskābens alus ar šokolādes notīm. Porteri var 
baudīt ar sātīgām zupām un gaļas ēdieniem 
vai piemeklēt kādu šokolādes desertu. 

IPA jeb India Pale Ale ir viens no 
atpazīstamākajiem amatalus veidiem. Tā 
garšā dominē apiņi, citrusīgums un augļainās 
notis. Šis alus var šķist krietni rūgtāks par 
vairumu pārējo, jo tam pievieno vairāk apiņu. 
IPA var būt arī krietni citrusīgs un ar augstāku 
alkohola saturu nekā ierastie Lager un Pilsner 
stila ali. Tas sader ar BBQ stila ēdieniem, vistu 
vai uz uguns gatavotu steiku. 

Ļoti izteikmsīgs ir TRIPEL ALUS stils, kas ir ļoti 
populārs Beļģijā un Nīderlandē. Tā gatavošanā 
izmanto krietni vairāk iesala nekā Lager 
stila alum, tādējādi iegūstot tam raksturīgo 
citrusīgo un biezo garšu. Tas ir garšā ļoti 
bagātīgs, citrusīgs un sauss. Mūsu platuma 
grādu cilvēkam var būt mazliet grūti pierast 
pie šim alum raksturīgajām garšām, taču, 
padzīvojot Eiropas centrālajā daļā ilgāku laiku, 
tas var krietni iegaršoties, jo tā garšas buķete 
ir ārkārtīgi garšpilna un dažāda. To var lieliski 
baudīt pie jūras veltēm vai dažādiem maizes 
ēdieniem, piemēram, ar sieru bagātas picas. 

Kā jau minēju iepriekš – alum ir ļoti daudz 
veidu un dažādu stilu, tāpēc salikt to kopā ar 
attiecīgo ēdienu ir krietni aizraujošs notikums. 

Noslēgumā iesaku izbaudīt arī kādu 
neierastāku kombināciju – kādu tumšo 
vai porter stila alu ar šokolādi vai kādu citu 
desertu.

ALUS – KATRAM LATVIETIM 
ZINĀMS UN TOMĒR 
PĀRSTEIGUMU PILNS

ALUS VISBIEŽĀK LABI SADER AR GAĻAS UN 
GRILA ĒDIENIEM, TAČU, PAMEKLĒJOT DZIĻĀK 
ALUS STILOS, VAR ATRAST ARĪ TĀDUS, KURI 
LIELISKI BAGĀTINA VIEGLĀKUS ĒDIENUS VAI 
SALĀTUS.

PASAULĒ PASTĀV VAIRĀKI DESMITI 
TŪKSTOŠU ALUS ŠĶIRŅU UN VEIDU, TAČU 
VISPOPULĀRĀKIE UN SAPROTAMĀKIE LATVIJĀ IR 
GAIŠAIS UN TUMŠAIS.

ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

Alu gatavo jeb brūvē, izmantojot iesalu un pievienojot tam apiņus, lai iegūtu ierasto rūgto garšu. 
Apiņi jau izsenis ne tikai piešķīra alum raksturīgo garšu, bet arī nodrošināja tā derīguma termiņa 
pagarināšanu jeb, vienkārši runājot, darbojās kā konservants, kas neļāva šim burvīgajam 
dzērienam sabojāties, pirms tas nobaudīts. Visbiežāk brūvēšanā izmanto miežus, lai gan var 
izmantot arī kviešus, rudzus, kukurūzu un pat rīsus.
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ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA
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LĪGO VĪNS – 
VASARĪGAIS RĪZLINGS

Tāpēc labi, ka ir tik spēcīgas tradīcijas, kuru norisi 
mūsdienu mainīgā pasaule praktiski nespēj 
ietekmēt. Līgo vakars un Jāņi ir varenākās no 
tām. Ne tikai šīs divas dienas (jeb šogad četras, 
spriežot pēc kalendāra), bet arī gatavošanās 
tām mūsu zemē noris latviskuma un latvietības 
zīmē it visā, radot spēcīgu pašapliecināšanās 
auru. Latviska mūzika, apģērbs, svinēšanas 
tradīcijas jūnijā visus mūs padara latviskākus un 
patriotiskākus, bet tradicionālos Jāņu ēdienus 
– sieru, pīrāgus, rasolu, kūpinātu gaļu vai zivis – 
lieliski papildina alus.
 
Un tomēr mūsdienīga Līgo galda repertuārs ar to 
neaprobežojas – svētku sajūtas vairo gan svaigi, 
gan apstrādāti dažādu valstu izcelsmes ēdieni, 
tāpēc ar alu vien cauri netikt, vajadzēs arī Līgo un 
Jāņu vīnu. Ko izvēlēties? Nav nejaušība, ka Rimi 
Vīna dārza pirktāko vīnu sarakstā dominē rīzlingi!

To popularitātes skaidrojums meklējams 
mūsdienu ēšanas tradīcijās, arvien biežāk 
izvēloties vieglākas struktūras ēdienu, kas 
vairumā gadījumu labi sader ar svaigo, izteikti 
augļaino rīzlinga stilu. Šie vīni tiek darināti atklāti 
un bez liekām vīndaru slepenajām spēlītēm ar 
specifisku vīna raudzēšanu un izturēšanu mucās 
un/vai pudelēs. Tomēr viss nav arī tik vienkārši – 
vīndariem ir jāpieliek milzumdaudz pūļu, lai 
labākos rīzlingus izaudzētu pat vislabvēlīgākajos 
apstākļos, kas vairumā gadījumu nozīmē 
vīnogulājus stāvās upju ieleju nogāzēs. Jārēķinās 
arī ar dabas untumiem. 

Vispopulārākais ir aromātiskais un saldenais 
rīzlinga stils, bet Rimi Vīna dārza piedāvājumā 
atradīsiet arī īpaši saldus vīnus no vēlās un 
izteikti vēlās ražas un mazāk saldus rīzlingus, kas 

ir sevišķi piemēroti tādiem ēdieniem kā ceptas 
zivis, vista vai cūkgaļas pamatēdieni ar krēmīgām 
baltajām mērcēm un pat štovētiem kāpostiem. 

Saldie un īpaši saldie, kas baudāmi pa mazītiņam 
malciņam, prasīs attiecīgus ēdienus – ļoti saldus 
desertus, ļoti sāļu ēdienu vai intensīvus izturētus 
sierus.

Tajā pašā laikā rīzlings ir viens no baltvīnu 
retumiem, kas, pateicoties šīs vīnogas 
piesātinātajai skābuma struktūrai, lieliski ļaujas 
ilgstošai uzglabāšanai. Šī vīna nobriešanas laikā 
pudelē rīzlingam raksturīgā piesātinātā ziedu un 
augļu aromātu buķete nomainās uz sarežģītām, 
minerālu piesātinātām meža zemes un pat svaigu 
sēņu aromātu niansēm. Optimālā brieduma 
kondīcija ir atkarīga no milzumdaudz apstākļiem, 
kas šo laika periodu definē no sešiem gadiem līdz 
neierobežotam gadu skaitam.  

Starp īpašajiem jūnija vīnu izlases produktiem 
vēlos atzīmēt vienu vīnu no leģendāra vīna dārza 
un tikpat leģendāras vīndarītavas. Tas ir Mozeles 
pieteces – Rūveras upes ielejas Eitelsbahas 
dārza vīndara Bischofliche rīzlings, kas apburs 
jebkura šīs vīnogas un stila mīļotāja smaržas un 
garšas receptorus un liks priecāties par tā spēku, 
smalkumu un harmoniju. 

RUNĀ, KA VISVECĀKAIS VĪNS PASAULĒ, KURŠ 
MUCĀ ZEM STRASBŪRAS HOSPITĀĻA GUĻ JAU 
VAIRĀK NEKĀ PIECSIMT GADU, IR TIEŠI NO 
RĪZLINGU DZIMTAS.VISVĒRTĪGĀKIE RĪZLINGI IZDODAS, JA VĪNOGU 

NOGATAVINĀŠANAS PERIODS IR ILGS, MĒRENI SILTS 
UN SAUSS – NE KATRU GADU DABA SAGĀDĀ TIK 
LABVĒLĪGUS APSTĀKĻUS.

PUSSAUSIE RĪZLINGI IEDERĒSIES PIE SALDENI 
PIKANTIEM ĀZIJAS ĒDIENIEM, BET PUSSALDIE IR 
VIENS NO RETAJIEM VĪNA STILIEM, KAS IR TIK 
PATĪKAMS PATS PAR SEVI, KA ĪPAŠA ĒDIENKARTE 
TAM NAV VAJADZĪGA.

Šī gada satricinājumi nav gājuši secen arī vīna pasaulei. Dārgāki kļuvuši visi ar izejmateriālu (pudeles, 
etiķetes, aizdares) sagādi saistītie izdevumi, kuru dēļ ļoti sarežģītā situācijā nonākuši vīna ražotāji un 
piegādātāji. Savukārt dzīves izmaksu sadārdzinājuma dēļ daudzi, kam iepriekš vīns bijis neatņemams 
ideālās maltītes elements, šobrīd bez tā var arī iztikt, domājot par neparedzami bargajiem enerģijas 
rēķiniem.

MĀRCIS MITREVICS
VĪNA GARŠU SADERĪBA
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PUSSAUSS BALTVĪNS JOHANN 
BRUNNER RIESLING MOSEL, VĀCIJA, 
9,5%, 0,75 L
Vīnam piemīt lielisks skābums un 
mineralitāte, aromātā jaušami dzelteni 
un zaļi āboli, ko papildina persiku un 
nektarīnu notis. Svaigs, ar patīkamu 
skābumu un lielisku augļu koncentrāciju 
– dzeltenie un zaļie āboli, cidonijas un 
melones. Vīns lieliski sader kopā ar 
Āzijas virtuvi, trekniem ēdieniem vai kā 
aperitīvs.

PUSSAUSS BALTVĪNS MOSELLAND 
RIESLING SPÄTLESE, 8,5%, 0,75 L
Šis vēlās ražas saldais baltvīns ir ļoti 
aromātisks, ar minerālu garšas niansēm, 
vieglu skābumu un izteiktu pēcgaršu. Šis 
vīns lieliski papildinās asus un pikantus 
ēdienus, desertus un tikpat labi baudāms 
kā aperitīvs. Pasniegt labi atdzesētu.

SAUSS BALTVĪNS J. FABER RIESLING 
MOSEL, VĀCIJA, 12%, 0,75 L
Šis vīns darināts īpašajā Mozeles vīna 
apgabalā. Aprikožu un zaļo ābolu 
aromāts vēl vairāk rosina vēlmi to 
nobaudīt. Garšas struktūrā izceļas 
patīkams skābums un augļu piesātināts 
garšas nobeigums. Iesakām to baudīt pie 
zivs vai cūkgaļas ēdieniem.

SAUSS BALTVĪNS JACOB’S CREEK RIESLING, AUSTRĀLIJA, 
11,5%, 0,75 L
Vīns gatavots no izmeklētām Riesling vīnogām, kas nāk no 
Austrālijas labākajiem vīnogu audzēšanas reģioniem. Trausls, 
elegants vīns ar svaigu augu buķeti, patīkamu laima un 
citrusaugļu garšu un smalku nobeigumu. Pasniedz atdzesētu kā 
aperitīvu vai ar mājputnu un baltās gaļas ēdieniem, jūras veltēm, 
salātiem, augļiem.

PUSSAUSS BALTVĪNS 
RUPPERTSBERGER HOFSTÜCK 
RIESLING PFALZ, VĀCIJA, 11,5%, 
0,75 L 
Modernā augļainā stila rīslings ar 
elegantu ziedu aromātu buķeti un 
minerāļu, citrusaugu piesātinātu garšu. 
Ideāls aperitīvs, labi sabalansētais 
svaigais skābums to padara par lielisku 
izvēli kopā ar dažādiem zivju, jūras 
produktu un vistas ēdieniem, iespējama 
saderība arī ar eksotisko un pikanto 
Āzijas virtuvi. 

BISCHÖFLICHE WEINGÜTER 
EITELSBACHER RIESLING 
QUALITÄTSWEIN, VĀCIJA, 12%, 0,75 L
Mozeles pietekā, Rūveras upes ielejā, top 
viselegantākie Riesling vīni ar slānekļa 
augsnes raksturu. Sarkanīgais māla 
slāneklis Eitelsbahā ir bagāts ar dzelzi, 
tāpēc Ruwer vīni ir sulīgi un harmoniski 
ar augsnes un maigi pikantiem garšvielu 
aromātiem. Brīnišķīgs pavadonis 
veģetāriem un zivju ēdieniem, jūras 
veltēm.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA

 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
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SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS SENSI 
PROSECCO 18K BRUT, VENETO, ITĀLIJA, 
11%, 0,75 L
Pārsteidzoši augļains, patīkami 
atsvaidzinošs un lieliski dzīvīgs dzirkstvīns 
ar perfekti sabalansētu tekstūru un 
dzirkstošu, krēmīgu burbuļu sajūtu. Plaša 
daudzpusība saderībā ar ēdienu – vīns 
visas maltītes garumā un perfekts jebkurām 
svinībām.

TOMMASI ADORATO BIANCO 
APPASSIONATO, 12,5%, 0,75 L
Darināts no vīnogām, kuru daļa pēc 
novākšanas tiek žāvēta, tādējādi tiek radīts 
Appassimento stila vīns. Tam piemīt zeltaini 
dzeltena krāsa, pikanti aromāti, kuros 
dominē tropisko augļu un medus toņi. Tīra 
garša, nobeigumā jaušamas mandeļu notis. 
Ieteicams pasniegt kopā ar risoto, zupām, 
zivs un baltās gaļas ēdieniem.

SAUSS ROZĀ VĪNS ZANTHO PINK, 
BURGENLAND, AUSTRIJA, 12%, 0,75 L
Vīns spilgti rozā krāsā ar tīkamu 
sarkano ogu un saldo ķiršu smaržu, ko 
rada Burgenlandes vīnogas un rūpīga 
vīndarīšana. Garšā pikantās ogu nianses 
viegli sapārotas ar atspirdzinošu skābumu. 
Lielisks ēdienu pavadonis, īpaši ar viegliem 
salātiem, lasi ar krēmsieru vai citām jūras 
produktu uzkodām, pastu vai picu.

CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER LA CUVEE BRUT, 12%, 0,75 L
Gatavots no Chardonnay, Pinot Noir, Meunier vīnogām, pievienojot 
ap 30% Reserva vīnu. Nogatavināts vismaz 4 gadus. Gaiši zeltains, 
izsmalcinātas citrusu, balto ziedu aromātu nianses, izcils līdzsvars starp 
svaigu un pilnīgu, krēmīgu garšu, eleganta pēcgarša. Lielisks aperitīvs, 
izcili sader ar jūras veltēm, putnu gaļu.

SAUSS BALTVĪNS LUIGINO GRIMALDI 
GAVI, PJEMONTA, ITĀLIJA, 12%, 0,75 L
Sauss baltvīns no autentiskajām Itālijas 
Cortese šķirnes vīnogām. Vīns salmu 
dzeltenā krāsā ar zaļganu atspulgu, ar 
ziedu un citrusaugļu aromātu, savvaļas ogu 
niansēm un atsvaidzinošu, noturīgu garšu. 
Lieliski kalpos kā aperitīvs, sader ar zaļumu 
pesto, balto zivju vai veģetāriem ēdieniem.

SAUSS ROZĀ VĪNS SENSI TUA ROSA 
ROSATO TOSCANA, ITĀLIJA, 12,5%, 1,5 L
Gaišā krūmu rožu krāsā, raudzēts un 
uzglabāts nerūsējoša tērauda tvertnēs, 
maksimāli saglabājot ogu un ziedu 
aromātu dominanci buķetē ar greipfrūtu, 
zaļā citrona, svaigu aromātisko garšvielu 
un rožu niansēm. Garša delikāta, atgādina 
persikus, dzērvenes un jāņogas. Labs 
aperitīvs vai pavadonis ceptām jūras 
veltēm.
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VASARAS KOKTEIĻU 
DVĒSELE – DŽINS
Pēdējo desmit gadu laikā īpaši populārs vasaras kokteiļu pagatavošanai kļuvis 
džins. Tam ir viegli rūgtena kadiķa garša, tādējādi kokteilis iegūst svaigumu un 
patīkamu rūgtenumu. Klasiskajam London Dry stila džinam pēc destilācijas nekas 
vairs netiek pievienots – tāds ir, piemēram, Beefeater. Tomēr mūsdienās ir daudz 
džinu ar dažādām garšām, piemēram, Hendricks, kam aromāta vārdā pievienotas 
rožu lapiņas, vai džini, kam pēc destilācijas tiek pievienoti augļu vai ogu ekstrakti 
vai arī džins tiek tajos macerēts, piemēram, Malfy. 

Izvēloties džinu, nevajadzētu aizmirst arī par toniku, ar kuru džins tiks jaukts, – arī 
tiem ir katram savs raksturs!

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS
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CYDONIA AND 
APPLE

50 ml Martini Fiero;
25 ml cidoniju sīrupa;
10 ml svaigi spiestas citronu sulas;
100 ml sausa ābolu sidra;
Ledus.

Garajā glāzē uz ledus salej visas 
sastāvdaļas, izņemot sidru. 

Papildini ar sidru un apmaisi. Vari 
dekorēt ar svaigu vai kaltētu cidoniju.

8 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

RASPBERRY 
SHANDY

150 ml gaišā alus;
150 ml gāzēta ūdens;
30 ml aveņu sīrupa;
15 ml svaigi spiestas citronu sulas;
Ledus.

Lielā glāzē uz ledus salej visas 
sastāvdaļas un apmaisi. 

Vari dekorē ar svaigām avenēm.

4 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

ARONIA 
SPARKLER

40 ml džina;
25 ml aroniju sīrupa;
15 ml svaigi spiestas citronu sulas;
100 ml dzirkstošā vīna;
Ledus.

Garajā glāzē uz ledus salej visas 
sastāvdaļas, izņemot dzirkstošo vīnu. 

Papildini ar dzirkstošo vīnu un apmaisi.  
Vari dekorēt ar citrona miziņu vai 
aronijām.

8 min, 1 pers.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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Rimi VĪNZINIS
Mārcis Mitrevics aicina –
ATKLĀJ  Rimi Vīna dārzu!
REĢISTRĒJIES WWW. RIMI. LV
UN KĻŪSTI PAR KLUBA BIEDRU.

Ieguvumi
•  iknedēļas atlaides vīniem
•  vīnziņa ieteikumi
•  vīna un ēdiena saderības ceļvedis
•  padomi vīnzinībā
•  ziņas par meistarklasēm
    un pasākumiem
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