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KAD BEZRŪPĪGU PRIEKU 
NOMAINA IZSMALCINĀTAS 
BAUDAS

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

Simbolizējot vasaras beigas, tumšāku laiku un 
vairāk darba, rudens tomēr nav tikai tas sliktais, 
kas pielavās nemanot. Tas ir laiks, kad mainās 
mūsu ēšanas paradumi un dzīves ritms. Rudenim 
piestāv jēra kājas cepeša, ilgi sautētas vistas, 
krēmīga siera un treknu maskarpones desertu 
(lasīt – tiramisu) smarža. Vieglo baltvīnu nomaina 
krēmīgāks, un arvien biežāk baltvīna vietā glāzē 
ielīst sarkanvīns, vieglajam Pinot Noir pamazām 
dodot vietu tumīgajam Merlot un tanīniem 
bagātajam Cabernet Sauvignon. 

Ja no malas paskatās uz dzīvi, grūti pateikt, kurā 
brīdī organisms dabiski pārslēdzas no vasaras 
režīma uz rudeni. Bet tas notiek. Viens gadalaiks 
nomaina otru, un arī mēs maināmies tam līdzi. 
Skriešanu ārā kādam nomaina skriešana pa 
skrejceliņu. Ilgās pastaigas kļūst īsākas. Kafijas 
pauzes ar draugiem terasē kļūst par retumu, 
pieejamas tikai tad, kad lietus paiet garām un 
mugurā ir siltas drēbes. Kādam ledus kafiju, kas 
bijusi labākais draugs +30 grādos, jau nomainījusi 
melna kafija vai kapučīno, kas silda ķermeni un 
dāvā īpašu mirkli, kad apstāties un pabūt šajā 
vietā un laikā.

Man patīk rudens par spīti tam, ka sāk pietrūkt 
gaismas un siltuma. Jā, vairs nevar skriet plikām 
kājām pa pagalmu, bet var iekurināt kamīnu, 
uzvārīt tēju un ieritināties zem segas. Man patīk, 
ka brokastu maizītes ar tomātiem, gurķiem 
vai krēmsieru nomaina rupjmaize ar sviestu 
un riekstaino Ementāles vai Gruyere sieru, bet 
vieglu brokastu vietā smaržo auzu pārslu putra 
ar apelsīnu džemu un ceptas olas ar bekonu vai 
karotīti sarkano ikru. 

Uzkodu platē sevi piesaka marinēts gurķis, 
saulē kaltēts tomāts eļļā, vītināta spāņu vai itāļu 
desa un krēmīgs kamambērs vai pikants Grana 
Padano. Maltītes no dārza terases pārceļas 
iekšā pie lielā galda, kur gaisu pilda visu dienu 
vīnā sautēta cāļa smarža. Tā vietā, lai uz grila 
ātri apceptu steiku, krāsns darbojas vairāku 
stundu režīmā, no gaļas gabala ar kaulu uzburot 
perfekti maigu sautējumu. Dienas neviļus kļūst 
lēnākas, jo vairs nav jāskrien uz peldi pludmalē. 
Var palikt mājās un nodoties lasīšanai, kafijas 
baudīšanai un cepšanai. Svaigi ceptas maizes 
aromāts pārņem māju, liekot cerēt, ka, tiklīdz tā 
būs gatava, varēs ķerties pie ēšanas, un kūkas uz 
galda parādās arvien biežāk. Starp citu, tieši kūkas 
un citi saldumi ir tie, kas visvairāk nodod rudens 
ierašanos. Vieglie ogu deserti pazūd kā nebijuši, 
un virtuve sāk smaržot pēc ceptiem āboliem 
ar kanēli, pēc sviesta, cukura, miltiem, vaniļas, 
tonkas pupiņām, ingvera un medus. Netīšām 
uz galda, ievilkusies un sulīga, parādās medus 
kūka, kas it kā tiek cepta tikai Ziemassvētkos. 
Saldējumu nomaina 70% šokolāde, un gaisīgo 
bezē vietā stājas sviestainie franču cepumi, kuros 
nekas nav pažēlots. Daudz biežāk nekā vasarā 
tiek nospiesta tējkannas vārīšanās poga, lai 
pagatavotu labu mao feng, senčas vai zālīšu tēju. 

Rudens ir maģisks. Šķiet, ka viss beidzas, bet 
patiesībā daudz kas tikai sākas. Sākas jauns laiks, 
kuru it kā negaidām, bet kuru, kad tas pienācis, ir 
tik patīkami baudīt ar garšīgu ēdienu, labu kafiju 
un izcilu vīnu lieliskā kompānijā!

Ir agrs rīts, apmēram 7.00 no rīta. Ārā spīd saule, kas ir retums pēc lietainas 
nedēļas. Pūš spēcīgs vējš un caur atvērto logu mājā ienes rudeni. Karsto vasaras 
svelmi, kad siltumnīcas durvis pat pa nakti varēja nevērt ciet, nomainījušas 
dzestras rudens vēsmas. Vasara ir bijusi izcila, tomēr arī rudens sola daudz. 
Tas dāvās tik iemīļotos gardumus – ķirbjus, bietes, ķiplokus, kartupeļus, ābolus, 
bumbierus un plūmes, kam lēnām pievienosies cigoriņi, mangolds, dažādie keili, 
cima di rapa, mango, vīnogas, apelsīnu un citu citrusu raža.



Humosam:
480 g konservētu balto 
pupiņu;
60–100 ml konservēto 
pupiņu šķidruma;
2 ēd. k. tahini;
1 neliela bio citrona miza, 
smalki sarīvēta;
2 ēd. k. citrona sulas;
2 nelielas ķiploka daiviņas;
3 ēd. k. extra virgin 
olīveļļas;

Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti pipari pēc 
garšas; 
 
Pasniegšanai:
8 artišoki eļļā;
20 Kalamata olīvas;
30 g grauzdētu ciedru 
riekstu;
Sauja bazilika;
Saujiņa piparmētru;
20 ml extra virgin olīveļļas.

Visas humosa sastāvdaļas liec blenderī un sablendē, 
iegūstot krēmīgu masu. No sākuma gan pielej tikai pusi 
šķidruma un tad, ja nepieciešams, pārējo. Liec lēzenā traukā 
izsmērējot pa pamatni, un virsū kārto artišokus, olīvas, 
riekstus, zaļumus. Apslaki ar eļļu.

20 min, 5 pers.SASTĀVDAĻAS

PUPIŅU HUMOSS 
AR PIEDEVĀM

PAGATAVOŠANA

120 g sviesta;
1 rozmarīna zariņš, 
sakapātas lapiņas;
3 ķiploka daiviņas ļoti 
plānās šķēlēs;
500 g njoku;
20 jēlas, notīrītas 
tīģergarneles;

1/2 smalki sarīvētas bio 
citrona mizas; 
4 tējk. sarkano ikru I Love 
Eco;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas.

Katliņā liec sviestu un kausē 15–20 minūtes, līdz sviests 
karamelizējas (pamatne kļūst brūna un sviests smaržo pēc 
karameles). Nokās. 

Lej 4 ēdamkarotes karamelizētā sviesta pannā, pievieno 
ķiploku, rozmarīnu un garneles. Cep no abām pusēm uz 
vidēji lielas liesmas, līdz garneles gatavas (apmēram 4 
minūtes).

Vienlaikus katlā uzvāri ūdeni ar sāli. Ber katlā njokus tajā 
pašā brīdī, kad liec pannā garneles. Vāri dažas minūtes, līdz 
gatavi, un nokās, iemaisi gatavajās garnelēs. Liec četros 
porciju traukos, pārlej ar sviestu, uzliec pa lielai tējkarotei 
ikru, uzrīvē citronu un uzber piparus. Pasniedz uzreiz.

40 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

NJOKI AR 
GARNELĒM UN 
IKRIEM

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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Pasaulē ir nedaudz vairāk par 1800 siera šķirnēm, vairāk nekā 400 Francijā vien. Tie nav tikai viena 
veida trīspadsmit paveidi, bet gan dažādas šķirnes, kas gatavotas no dažādiem pieniem (govs, kazas, 
bifeļa, aitas) pēc dažādām receptēm, neskaitot vienas šķirnes sierus, kas tapuši no pavasara, vasaras, 
rudens vai visa gada slaukuma piena, padarot katru sieru atšķirīgu.

Siera dzīves cikls sākas dienā, kad dzīvnieks apēd 
tam piedāvāto barību, pēc tam dodot pienu, un 
beidzas ar pēdējo apēsto kumosu. Tas mirklis 
var pienākt dažas dienas pēc pagatavošanas 
kā mocarellai, maskarponei vai buratai, bet var 
arī sekot vairākus gadus vēlāk kā mimoletei 
vai parmezānam. Pat tad, ja siera recepte ir 
bijusi laimīga nejaušība, tās atkārtošana prasa 
sierdara meistarību un zināšanas, pareizu 
klimatu, temepratūru, laiku. Piemēram, slavenais 
Roquefort siers tiek izturēts tikai īpašās alās, 
kurās sastopamā sēnīte piešķir tam unikālo 
zilo krāsu un izteikto garšu. Neviens siers, kas 
gatavots ārpus šīs vietas, nedrīkst saukties par 

rokforu. Tas pats sakāms par visiem izcilajiem 
sieriem. Tos aizsargā ar AOC, AOP, IGT, DOP, DOC 
un citām izcelsmi aizsargājošām zīmēm, jo ne 
viens vien vēlas gatavot ko līdzīgu un nosaukt 
tāpat, bet tas vairs nav iespējams – vecās 
receptes tiek aizsargātas aiz cieņas pret vēsturi, 
sierdariem, reģionu un valsti. 

Tāpēc siers ir stāsts par evolūciju, cilvēkiem, 
leģendām un galvenokārt zināšanām. Tas ir 
ceļojums. Nākamreiz, kad roka stiepjas pēc ierastā 
zīmola siera, paskaties apkārt un paņem citu. Ļauj 
garšai vest tevi ceļojumā!

PREMIUM SIERI: VALSTS, REĢIONA 
UN ĢIMENES STĀSTS
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NAV NEKĀ VIEGLĀKA, KĀ SALIKT 
SIERA PLATI, BET TIKAI TAD, JA 

PIEEJAMI LABI SIERI.

KLASIKA. Ja gribas iet klasisko 
ceļu, siera platei jāsastāv no 
mīkstā (Camembert, Saint 
Germain, Brie, Munster u. c.),        
zilā (Fourme d’Ambert, 
Roquefort, Stilton, Gorgonzola 
u. c.), puscietā (Emmentaler, 
Gruyère, Beaufoort, Comte  
u. c.), kazas, aitas (Manchego, 
Pecorino u. c.) un cietā siera 
(Grana Padano, Parmesan  
u. c.), tos papildinot ar vienu vai 
vairākiem džemiem (apelsīnu 
un vīģu būs vislabāk), kādu 
krekeri un riekstu.

ZILO SIERU PLATE. Ja tev un 
viesiem ļoti garšo zilais 
siers, var veidot siera plati, 
piemēram, tikai no zilajiem 
sieriem. Izvēlies Roquefort, 
Stilton, Fourme d’Ambert, 
Gorgonzola, Castello Black vai 
Blue, IGT Danshi Blue vai citus 
sierus. Te vislabāk piestāvēs 
ūdens krekeri, valrieksti un 
apelsīnu džems.
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30 ml extra virgin 
olīveļļas; 
300 g šampinjonu 
šķēlēs;
4 ķiploka daiviņas, 
plāni sagrieztas;
40 g sakapātu šalotes 
sīpolu;
1 ēd. k. sakapātu 
pētersīļu;

4 lielas vai 8 nelielas 
šķēles kviešu 
saldskābmaizes;
200 g Ementāles 
siera;
8 vārītā šķiņķa šķēles;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie 
pipari pēc garšas.

Uz vidējas liesmas sakarsē pannu, pielej eļļu, 
liec tajā sēnes, ķiplokus, sīpolus, sāli un piparus. 
Samaisi un cep, kamēr sēnes mīkstas. Uzgriez 
lielāku liesmu un apcep, līdz tās kļūst zeltainas, 
un noņem no uguns. 
 
Sakārto maizes, liekot vienu pret otru tās, kuras 
būs tosta pārī. Daļu siera liec uz apakšējās šķēles, 
tad kārto sēnes, gaļu un pārpalikušo sieru. Uzliec 
otru maizes šķēli un liec cepties panīni pannā 
vai uz pannas, uzliekot virsū slogu (es izmantoju 
kūkas pannas pamatni un piestu). Cep uz mazas 
liesmas no abām pusēm, līdz maizes gatavas. Ja 
cepsi uz lielas liesmas, garoza apdegs, bet vidus 
neizkusīs.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

SĒŅU TOSTS AR 
EMENTĀLES 
SIERU

PAGATAVOŠANA

400 g saplucinātu 
romiešu salātu;
80 g dateļu gabalos;
2 gatavi avokado lielos 
gabalos;
40 g sakapātu 
grauzdētu mandeļu; 
 

Mērcei:
120 g Stiltonas siera;
1 tējk. Dižonas sinepju;
1 maza ķiploka 
daiviņa, izspiesta caur 
ķiplokspiedi;
150 g paniņu;
Svaigi malti melnie 
pipari pēc garšas.

Blenderī liec visas mērces sastāvdaļas un 
sablendē. Sāli un piparus pievieno pēc garšas. 

Traukā liec salātus un avokado, pārlej ar mērci. 
Pa virsu kārto dateles un riekstus un pasniedz.

15 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

SALĀTLAPAS 
AR STILTONAS 
SIERA MĒRCI

PAGATAVOŠANA
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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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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

KĀ MĀJĀS PAGATAVOT 
PERFEKTU STEIKU
PAVĀRMĀKSLĀ PERFEKTI NOZĪMĒ GARŠĪGI! LAI MĀJAS APSTĀKĻOS 
PAGATAVOTU GARDU LIELLOPA STEIKU, NAV JĀBŪT PAVĀRAM. NAV 
VAJADZĪGA DĀRGA PANNA, GRILS VAI CITAS GLAUNAS IERĪCES. GALVENAIS 
IR LABS, NOGATAVINĀTS STEIKA GABALS UN VĒLME GATAVOT.

Nogatavināta liellopa gaļa atšķiras no citām 
ne tikai ar krāsu, bet arī ar garšas intensitāti. 
Briedināšanas procesā gaļa kļūst maigāka, bet 
garša – bagātīgāka. Briedinot liellopa gaļu, tā 
gaisa ietekmē zaudē mitrumu un iegūst savu īsto 
garšu. Garša ir koncentrētāka, cepot gaļa nesulo, 
to ir samērā viegli un ātri pagatavot – dažkārt 
pietiek vien ar dažām minūtēm, lai uzceptu 
perfektu steiku. Tāpēc es iesaku izvēlēties 
briedinātu liellopa gaļu. 

Rimi veikalos pieejams plašs steika gabalu 
klāsts. Paskaties uz iepakojuma, cik garš ir bijis 
briedināšanas laiks – tas var būt no 14 līdz 28 
dienām un pat ilgāk. Jo gaļa ilgāk briedināta, jo 
tās garša būs izteiksmīgāka, un, jā, šāda gaļa 
arī maksās dārgāk. Salīdzinot, piemēram, ar 
bērzu sulas sīrupu, – lai iegūtu 100 ml sīrupa, 
ir nepieciešami 10 l sulas, ļoti daudz laika un 
pacietības. Taču garša ir pūļu vērta. Līdzīgi ir ar 
gaļu.

Veikalos pieejami dažādi gabali – antrekots, 
rumpsteiks u. c. Šī nav reize, kad lūkoties pēc 
liesākā gabala. Tauku slānītis cepšanas laikā kusīs 
un padarīs gaļu sulīgāku.
 

briedinātu gaļu nevajag marinēt, bet to, protams, 
var darīt. Pirms cepšanas iesaku to izņemt no 
iepakojuma, ietīt sausā dvielī, lai nosusinātu 
lieko mitrumu, un ļaut sasilt vismaz 20 minūtes 
istabas temperatūrā. Sālīt gaļu ieteicams tikai pēc 
pagatavošanas. 

Uzkarsē pannu, vislabāk ar biezu pamatni, bet, 
protams, derēs jebkura panna vai karstas grila 
restes. Gaļu pavisam viegli ierīvē ar eļļu un liec 
karstā pannā. 200 gramus smags steiks jācep 
vidēji 3–6 minūtes, tas atkarīgs no gaļas biezuma. 
Cept vari divos veidos. Pirmais: cep 2–3 minūtes 
no vienas un tad tikpat daudz no otras puses, 
pārkaisi ar sāli un pipariem un ļauj atpūsties 
vismaz 3 minūtes. Otrais: grozi steika gabalu ik 
pēc 20–30 sekundēm, kopā cepot 5–6 minūtes. 
Arī šādi cepot, gaļai pēc pagatavošanas jāļauj 
atpūsties. Nekādā gadījumā negriez to uzreiz! 
Iedomājies, tu sakrati bundžu ar gāzētu ūdeni un 
to atver. Kas notiek? Tieši tas pats notiks ar steiku 
– sula iztecēs. Ja ļausi tam atpūsties, viss labums 
paliks steikā. Ja baidies, ka steiks atdzisīs, ietin to 
folijā, taču tad iesaku cept minūti mazāk, jo tas 
folijā turpinās gatavoties. Ideāli pagatavota steika 
temperatūrai gaļas gabala viducī jābūt 55–70 
grādiem. 

Ļaujies eksperimentiem virtuvē un izmēģini 
jaunas garšas, lai arī cik sarežģīta pirmajā brīdī 
šķistu pagatavošana. Esi gardēdis un cieni ēdienu!

JA TU VĒL NEZINI, KĀDAS GATAVĪBAS PAKĀPES 
STEIKS TEV GARŠO VISLABĀK, IZVĒLIES VIDĒJI 
GATAVOTU STEIKU.

VISS, KAS TEV JĀZINA PAR STEIKA GATAVOŠANU:







80 g Fuet desas;
2 ēd. k. olīveļļas;
1 šalotes sīpols;
2 ķiploka daiviņas; 
300 g smalcinātu 
tomātu;
1 ēd. k. saldās paprikas 
pulvera;

400 ml vistas gaļas 
buljona;
2 saujas sakapātu 
svaigu bazilika lapiņu;
300 g Pennoni pastas; 
Selection by Rimi;
1 ēd. k. maskarpones 
siera.

Lielā pannā lej olīveļļu un uz vidēja karstuma 
cep desas šķēlītes, līdz tās kraukšķ. Pievieno 
smalki sagrieztu sīpolu un ķiploku, saldās 
paprikas pulveri un tomātus, pusi buljona. Kad 
viss sāk vārīties, liec klāt pastu. Maisot ik pa 
laikam pievieno buljonu, līdz pasta novārījusies. 
Pievieno baziliku un krēmīgumam maskarponi, 
pasniedz siltu.

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

VIENAS PANNAS 
PASTA

PAGATAVOŠANA

Apakškārtai:
60 g auksti kūpinātas 
desas;
2 ēd. k. eļļas apcepšanai;
100 g maltas liellopa 
gaļas;
2 ķiploka daiviņas; 
1 tējk. tomātu pastas;
250 ml liellopa gaļas 
buljona;

1/2 tējk. Kajēnas piparu;
1/2 tējk. cukura; 

Augškārtai:
300 g kartupeļu;
Šķipsna sāls;
60 ml piena;
2 ēd. k. sviesta.

Pannā sakarsē eļļu un apcep desas šķēles, 
līdz tās kļūst kraukšķīgas. Pievieno malto gaļu 
un rīvētu ķiploku. Pieliec tomātu pastu, viegli 
apdedzini un pielej buljonu ar cukuru un 
Kajēnas pipariem. Novāri līdz pusei un liec 
cepamtraukā. Paralēli novāri kartupeļus, 
nokās. Pievieno siltu pienu un sāli, saspied 
ar stampu un ar putojamo slotiņu uzputo, 
liekot klāt sviestu. 

Biezeni liec virs gaļas kārtas un cep 20 
minūtes cepeškrāsnī 200 grādos.

55 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

GAĻAS PĪRĀGS

PAGATAVOŠANA
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ASC (Aquaculture Stewardship Council) jeb Akvakultūras uzraudzības padome sertificē 
ilgtspējīgus zivju un jūras velšu audzētājus. Iegādājoties produktus ar ASC marķējumu, tu atbalsti 
pozitīvas pārmaiņas vidē un sabiedrībā: mazāk piesārņojuma, ekosistēmu saglabāšanu, kā arī 
labus darba apstākļus audzētavās strādājošajiem. Sertificētu akvakultūru darbinieki saņem 
pienācīgu atalgojumu, strādā drošos apstākļos, netiek diskriminēti, un tajās ir aizliegta bērnu 
nodarbināšana.

MSC (Marine Stewardship Council) jeb Jūras uzraudzības padome ir bezpeļņas organizācija, kas 
sertificē ilgtspējīgus zvejas uzņēmumus. Iegādājoties produktus ar MSC marķējumu, tu atbalsti 
savvaļas zivju resursu saglabāšanu dabiskā līmenī, ekosistēmas saglabāšanu, kā arī uzņēmumus, 
kas ar savu darbību mazina nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Organizācijas izstrādātie standarti veicina 
arī piezvejas samazināšanu. Piezveja ir bruņurupuču, delfīnu un citu dzīvnieku ieraušana zvejas 
tīklos, tā apdraudot ekosistēmu.

14 Nr. 4 / 2021
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1 iepakojums garneļu 
sālsūdenī;
1/2 violetā sīpola; 
50 g kaperu ziedu sālījumā;
50 g kaltētu tomātu eļļā;
3 svaigu pētersīļu stiebri;
3 svaiga koriandra stiebri;

30 ml gaišā balzametiķa;
50 ml pirmā spieduma 
olīveļļas;
7 drupināti melno piparu 
graudi; 
20 g pūdercukura vai kļavu 
sīrupa.

Gaišo balzametiķi sakul ar pūdercukuru un olīveļļu. 
Garneles nosusini, liec marinādē un ievieto ledusskapī. 
Violeto sīpolu smalki sagriez, pievieno nosusinātus kaperu 
ziedus un smalki sagrieztus kaltētos tomātus. Sasmalcini 
zaļumus. Visas sastāvdaļas sajauc un liec ledusskapī uz 
pusstundu ievilkties. Pasniedz uz maizes vai kā piedevu 
zivs ēdieniem. Dažreiz mēdzu pasniegt arī kā salātus vai 
atsevišķu uzkodu.

45 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

ZIEMEĻJŪRAS 
GARNELES AR 
KAPERU UN 
TOMĀTU SALSU

PAGATAVOŠANA

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS

10 garneles;
3 svaiga timiāna zariņi;
1 ķiploka daiviņas, izlobītas, 
uz pusēm pārgrieztas; 
5 melno piparu graudi; 

1 šķipsna pārslu sāls; 
1/2 citrona sula un miza; 
50 g sviesta;
20 ml pirmā spieduma 
olīveļļas.

Sausu pannu uzkarsē līdz 100 grādiem. Uz pannas liec 
timiānu, citrona mizas, ķiplokus, piparu graudus un maisot 
ļauj apgrauzdēties. Pievieno nosusinātas garneles un 
intensīvi maisi. Pēc 1 minūtes pievieno olīveļļu un pārstāj 
maisīt uz 3 minūtēm. Tad intensīvi samaisi,  pievieno 
sviestu. Pasniedz ar izveidojušos mērci un gardajiem 
ceptajiem ķiplokiem. Apslaki ar citronu sulu un pārslu sāli. 
Klāt iesaku grauzdētu maizi, kuru laužot, uzsūcināt mērci.

20 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

SVAIGAS 
GARNELES À LA 
ISTABA

PAGATAVOŠANA
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1 burciņa marinētu mīdiju; 
200 g gaileņu;
1 svaiga lauru lapa; 
100 ml saldā krējuma; 

50 g marinētu kaperu ziedu;
30 g sviesta;
Sāls;
5 melno piparu graudi.

Mērču pannā dzidrini sviestu, pievieno laurlapu un piparu 
graudus. Notīri un saplūkā gailenes, apcep 4 minūtes, līdz 
tās kļūst zeltainas. Mīdijas nokās un caurdurī noskalo, ļauj, 
lai notekas. Gailenēm pievieno kaperu ziedus un mīdijas, 
sutini 4 minūtes. Pievieno saldo krējumu un novāri līdz 
mērces konsistencei. Pasniedz ar jaunajiem kartupeļiem vai 
svaigiem lapu salātiem.

25 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

MARINĒTAS MĪDIJAS 
UN GAILENES

PAGATAVOŠANA

1 burciņa foreles kaviāra;
1 vistas ola; 
20 g baltvīna etiķa; 
4 jūraszāles ar vasabi;

75 g svaigā siera;
1/3 citrona sula;
30 g mārrutku.

Jūraszāles ar šķērēm sagriez četrās daļās. Mērču pannā vai 
lēzenā katlā liec sāli un etiķi, sakarsē līdz 80 grādiem, tad 
ievirpini ūdeni un iesit vistas olu, ar putu karoti olas baltumu 
pievieno dzeltenumam un vāri 3–4 minūtes. Ar putu karoti 
izcel olu no ūdens un liec notecēties uz sieta. 

Mārrutkus sajauc ar citronu sulu un krēmsieru, labi sakuļot. 
Kārto uz šķīvja jūraszāles, mārrutku krēmsieru, virsū 
plaucēto olu un sarkano foreļu kaviāru. Brīnišķīgs brokastu 
ēdiens, kas labi sader ar dzirkstošu vīnu un tam sekojošo 
brīvdienu!

20 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PLAUCĒTA OLA AR 
JŪRASZĀLĒM UN 
KAVIĀRU

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes 17Nr. 4 / 2021
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VEGĀNU RESTORĀNS MĀJĀS

Lai gatavotu kā restorānā, dažiem produktiem 
krājumos jābūt vienmēr. Viens no augu valsts 
garšas pamatiem ir rauga pārslas, kas ēdienam 
un īpaši mērcēm dod sieraino, riekstaino umami 
garšu. Pa rokai noteikti jāglabā vismaz viena 
Indijas riekstu paciņa. No Indijas riekstiem var 
pagatavot krēmu, kas līdzīgs vienai no galvenajām 
sastāvdaļām latviešu virtuvē – krējumam, vai 
apcept un pievienot, piemēram, stir-fry ēdieniem, 
iegūstot patīkamu, maigu garšu. Čili pārslas ir 
viena no svarīgākajām garšvielām manā virtuvē 
– tās pievienoju gandrīz katram ēdienam. Pat ja 
neesi asu ēdienu cienītājs, šķipsniņa čili pārslu 
dos patīkamu siltumu un pastiprinās garšas. 
Esmu iecienījis arī burkānus, papriku, cukīni un 
sīpolus. Tas ir perfekts kombo tortiljām, dārzeņu 
sacepumiem vai stir-fry ēdieniem. 

Augstas klases restorānos ar labiem produktiem 
bieži neko daudz nedara. Garšīgam produktam, 
kas nācis no pašu zemes, daudz garšvielu 
nevajag. Arī gatavojot mājās, iesaku pēc iespējas 
meklēt vietējos produktus vai audzēt tos pašam. 
Produktam jābūt kvalitatīvam, svaigam, tad ne 
tikai garšas būs labākas, bet arī samazināsies 
darba laiks virtuvē. 

CILVĒKS ĒD ARĪ “AR ACĪM”, tāpēc labos 
restorānos ēdiens tiek pasniegts interesantos 
traukos vai neparasti garnēts. Lai gan es piekrītu, 
ka ēdienam ir jāizskatās labi, tomēr neieteiktu 
pārāk satraukties par tā noformēšanu. Ja ēdiens 
ir garšīgs un labi pagatavots, tas būs skaists 
pats par sevi. Ja tomēr vēlies palutināt viesus ar 
garnētu cienastu, iesaku rotājumus pagatavot 
no tām pašām sastāvdaļām, no kurām gatavots 
ēdiens, lai garšas harmoniski savienotos.  

Man tās ir sojas vinegreta mērce salātiem, kāda 
pesto veida mērce zupām vai ceptiem dārzeņiem 
un sriracha asumiņam. Mērce, manuprāt, ir 
galvenā ēdiena sastāvdaļa, jo ar labu mērci var 
apēst pat zābaku. Eļļas mērces var uzglabāt 
ledusskapī vairākas nedēļas. Siltās mērces var 
sasaldēt un atkausēt, kad nepieciešams. Lai 
ietaupītu laiku, mērces var pagatavot iepriekš no 
produktiem, kas tajā brīdī ir raksturīgi sezonai, un, 
kad pienāk svētku diena, varēsi bez steigas un 
stresa celt galdā perfektu maltīti.

UN, PROTAMS, MĒRCES. LEDUSSKAPĪ BEZ KEČUPA UN 
MAJONĒZES VIENMĒR JĀBŪT VISMAZ TRIM DAŽĀDĀM 
MĒRCĒM.

JEBKURAS GARŠAS NOSLĒPUMS IR PATS PRODUKTS.

EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

Gatavošana mājās atšķiras no gatavošanas restorānā, taču tas nenozīmē, ka 
gatavot restorānā ir grūtāk – patiesībā pat vieglāk. Restorāni apkalpo simtiem 
cilvēku dienā, un katrai ēdiena porcijai jābūt svaigai, garšīgai un ātri gatavai. Viss 
noslēpums ir sagatavēs: restorānā ēdiens tiek likts kopā kā no Lego klucīšiem. 
Ienākot pasūtījumam, pavāram ir tikai jāuzsilda mērce un iepriekš pagatavotās 
piedevas vai jāuzcep galvenā sastāvdaļa – zivs gabaliņš vai kāda kotlete, un ēdiens 
ir gatavs 15 minūtēs. Mājās iesaku darīt tāpat – gatavot jau divas dienas iepriekš, 
nevis visu uzreiz trīs stundas, pirms ierodas viesi, un pēc tam tikpat ilgi uzkopt 
virtuvi, kas izskatās pēc karalauka.



2 baklažāni;
2 cukīni;
2 Spilva grilētas, marinētas 
paprikas;
4 burkāni;

2 ēd. k. kaperu;
Sauja ķirštomātiņu;
Sauja olīvu Kalamata;
Sauja marinētu šampinjonu;
Humoss pēc izvēles.

Baklažānus un cukīni sagriez plānās šķēlēs, izmantojot 
mandolīnu. Apcep cukīni un baklažānu šķēles uz grilpannas, 
līdz tās zeltaini brūnas no abām pusēm. Burkānus apcep uz 
grilpannas, līdz mīksti, bet vēl kraukšķīgi. Papriku un visas 
dārzeņu šķēles kārto uz šķīvja, pievieno kaperus, olīvas, 
ķirštomātiņus un sēnes. Uzrīvē citrona miziņu, pievieno sāli un 
piparus pēc garšas. Pasniedz ar humosu.

60 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

ANTIPASTI – UZKODU 
PLATE AR HUMOSU

PAGATAVOŠANA

Šokolādes mērcei:
300 g tumšās 
šokolādes;
400 ml kokospiena;

Platei:
1 kg augļu un ogu 
pēc izvēles (vīnogas, 
zemenes, arbūzs, 
kivi, mango u. c.).

Pagatavo šokolādes mērci: šokolādi sadrupini 
mazos gabaliņos un liec bļodā. Uzvāri 
kokospienu un pārlej pāri šokolādei. Kārtīgi 
samaisi un atstāj, lai atdziest. 

Augļus un ogas sagriez palielos gabalos un 
pasniedz svaigus.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

AUGĻU PLATE 
AR ŠOKOLĀDES 
MĒRCI

PAGATAVOŠANA
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500 g kartupeļu njoki 
Rimi;
1 sīpols;
3 ķiploka daiviņas;
1 puravs; 

500 ml sojas kulinārijas 
krēma Alpro;
1/2 citrona;
Buntīte svaigu diļļu;
Šķipsna sāls.

Sīpolu un puravu sagriez smalkākos gabalos, ķiploku 
daiviņas sarīvē uz smalkās rīves. Pannā uzkarsē 
nedaudz eļļas un liec sautēties sīpolus 2–3 minūtes, 
līdz tie mīksti. 
 
Pievieno puravus, ķiplokus un sautē vēl 2 minūtes. 
Pievieno sojas krēmu, citrona sulu un sakapātas 
dilles. Vāri mērci uz lēnas uguns 4–5 minūtes, līdz tā 
nedaudz sabiezē. Pievieno sāli pēc garšas. 

Tikmēr uzvāri njoki, kā norādīts uz iepakojuma, un 
pasniedz ar mērci.

20 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

NJOKI (GNOCCHI) 
AR PURAVU-
DIĻĻU MĒRCI

PAGATAVOŠANA

400 g iepriekš 
sagatavota Risotto;
300 g smalkās 
rīvmaizes;
300 g rafinētas rapšu 
eļļas;

Miltu mīklai:
120 g kviešu miltu;
200 g ūdens;
1 tējk. cepamā pulvera;
Šķipsna sāls.

Miltu mīkla: visas sastāvdaļas liec bļodā un kārtīgi 
samaisi ar putojamo slotiņu, līdz izveidojas 
pankūku masai līdzīga konsistence. 
 
No auksta risoto veido nelielas bumbiņas. 
Apmērcē tās miltu mīklā un apviļā rīvmaizē. 
Uzkarsē katliņā 300 g rapšu eļļas līdz 190 
grādiem. Liec cepties bumbiņas pa vienai, 
līdz rīvmaize apkārt ir sacepusies brūna un 
kraukšķīga. Nosusini virtuves dvielī. Pirms 
pasniegšanas bumbiņas vari uzsildīt krāsnī 
180 grādos 6–8 minūtes. Pasniedz ar svaigiem 
salātiem pēc izvēles.

60 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

ARANČĪNĪ

PAGATAVOŠANA
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Mērcei:
4 ēd. k. vegāniskās 
majonēzes;
1 ēd. k. kaperu;
1 tējk. Dižonas sinepju;
1 maza ķiploka daiviņa;
Bunte svaigu pētersīļu;
Sāls pec garšas;
 

Salātiem:
1 romiešu salātu galviņa;
8 jaunie kartupeļi;
500 g zaļo pākšu pupiņu;
280 g marinētu artišoku;
150 g cietā tofu;
250 g ķirštomātu;
75 g melno olīvu;
2 ēd. k. olīveļļas;
Šķipsna sāls.

Kaperus, ķiplokus un pētersīļus smalki sakapā. Visas 
mērces sastāvdaļas sajauc kopā un pievieno sāli pēc 
garšas. 

Kartupeļus novāri un atdzesē. Zaļās pupiņas blanšē 
verdošā ūdenī 3–5 minūtes, tad atdzesē zem auksta 
tekoša ūdens. Salātu lapas un tofu sagriez mazākos 
gabalos. Kārto salātu sastāvdaļas uz šķīvja, uzber 
nedaudz sāls, apslaki ar olīveļļu un pievieno dažas 
tējkarotes mērces.

30 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

FRANČU SALĀTI 
NICAS GAUMĒ 
(NIÇOISE)

PAGATAVOŠANA

200 g cietā tofu bez 
piedevām;
5 ēd. k. sojas jogurta bez 
piedevām;
Citronu sula pēc garšas;
Sāls pēc garšas;
1 ēd. k. sasmalcinātu 

maurlociņu; 
4 kārtainās mīklas 
plāksnes,
2 ēd. k. kokosa tauku;
500 g svaigu dārzeņu pēc 
izvēles (cukīni, sparģeļi, 
paprika, burkāni u. c.).

Tofu sadrupini smalkos gabaliņos, iemaisi jogurtu, 
maurlociņus un pievieno citrona sulu un sāli pēc garšas.

Kārtainās mīklas plāksnītes pārgriez uz pusēm un ar 
nazi katrai pusītei ievelc pa vidu kvadrātu aptuveni 1 
cm attālumā no malām. Apzied plāksnītes ar kokosa 
taukiem un liec krāsnī uz aptuveni 10 minūtēm 
180 grādos. Izņem plāksnītes no krāsns. Katrai plāksnītei 
pa vidu kvadrātiņā liec 1–2 ēdamkartotes “biezpiena” un 
pa virsu kārto dārzeņus. Uzber šķipsnu sāls, nedaudz 
apslaki ar olīveļļu un liec cepties vēl uz 10 minūtēm, līdz 
dārzeņi un mīkla apcepusies brūna.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KĀRTAINĀ MĪKLA 
AR TOFU BIEZPIENU 
UN DĀRZEŅIEM

PAGATAVOŠANA
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300 g mango saldējuma 
Ekselence;
300 g ogu-vaniļas 
saldējuma Ekselence;

150 g musli; 
200 g dažādu ogu.

Kūkas formu (18 x 18 cm) izklāj ar pergamentu un foliju tā, 
lai droši var kārtot saldējuma kārtas. 
 
Pamatni nosedz ar musli. Nedaudz pakausē saldējumu, 
lai tas būtu ar karoti viegli kārtojams formā. Kārto tā, 
lai saglabājas skaists krāsu kontrasts. Nolīdzini virsmu,  
sasaldē un pasniedzot garnē ar ogām. 

60 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

SALDĒJUMA KŪKA 
AR MUSLI UN OGĀM

PAGATAVOŠANA

Cepumiem:
100 g kokosa eļļas;
50 g brūnā cukura;
50 g baltā cukura;
100 g griķu miltu;
50 g kokosa miltu;
2 ēd. k. kakao pulvera;
1 tējk. cepamā pulvera;

1/2 tējk. sāls;
1 ēd. k. kokosa piena; 
50 g šokolādes gabaliņu;

Pasniegšanai:
350 g vegāniskā šokolādes 
saldējuma Avenei.

Ņem silikona formas 12 cm diametrā. Maisi saldējumu, līdz 
to var iesmērēt formās, un liec saldētavā sasalt. 
 
Samīci visas cepumu sastāvdaļas viendabīgā masā. Iemaisi 
sasmalcinātu šokolādi. Sadali un izlīdzini pa 8 formiņām. 
Cep sakarsētā krāsnī 175 grādos aptuveni 15 minūtes. 
Atdzesē, ieteicams pat saldētavā. 
 
Liec kopā cepumus un vidū – saldējuma ripu. 

80 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

VEGĀNISKIE 
CEPUMI AR 
SALDĒJUMU

PAGATAVOŠANA
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LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS



UZTURS RUDENĪ:  
KO CELT GALDĀ?

Vasara mūs šogad ir krietni palutinājusi ar 
karstām dienām, siltu ūdeni un burvīgiem 
vakariem. Nu ir laiks vākt ražu, jo, kā saka, ziema 
ir tuvu. Rudenī varam izbaudīt vasarā izaugušās 
dabas veltes un pagatavot no tām visgardākos 
ēdienus.  

 

Vasarā, kā ierasts, ar to nav problēmu – labprāt 
ēdam tomātus, gurķus, kabačus, dažādus 
zaļumus, taču līdz ar rudens iestāšanos bieži vien 
krasi samazinām dārzeņu patēriņu ikdienā, un 
tā ir viena no izplatītākajām kļūdām. Rudens nav 
iemesls ēst mazāk dārzeņu, galvenais ir mācēt tos 
pagatavot! 
 
Sirsnīgi iesaku ieviest uzturā maksimāli daudz 
dažādu sakņu, piemēram, kāli, selerijas sakni, 
rāceņus un rutkus. Protams, daudz pierastāk 
ir uzvārīt vai sacept kartupeļus vakariņām, bet 
tikpat garšīgi un arī ļoti veselīgi būs, ja kopā 
ar kartupeļiem cepeškrāsnī liksi bieti, seleriju 
un burkānus ar oregano un olīveļļu, bagātinot 
savu un bērnu uzturu ar šķiedrvielām un 
mikroelementiem. Selerijas sakne ir bagāta 
ar kāliju, kalciju un magniju – svarīgiem 
mikroelementiem, lai nodrošinātu normālu 
sirds-asinsvadu sistēmas darbību, kā arī 
vērtīgām šķiedrvielām, kas mazina zema blīvuma 
holesterīna līmeni asinīs. Biete ir ne tikai nehēmas 
dzelzs avots, bet arī satur mangānu, varu, 
folskābi, beta-karotīnus. Lietojot dažādas saknes 
savā uzturā regulāri, tu nodrošini organismam 
nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un citas 
bioloģiski aktīvas vielas.  

Bagātini arī bērna ēdienkarti ar rudens ogām – 
ķirbi, dzērvenēm, brūklenēm. Ķirbi var pasniegt 
kopā ar saknēm, pievienot putrām, piemēram, 
pilngraudu mannas vai auzu putrai, gatavot 
plātsmaizes un pankūkas. Dzērvenes lieliski 
iederas dažādos siltos dzērienos, salātos vai kā 
uzkoda tīrā veidā. 

Rudenī ieteiktu pievērst uzmanību arī pietiekamai 
hidratācijai jeb šķidruma uzņemšanai. Ļoti bieži, 
konsultējot pacientus, dzirdu šādu teikumu: 

Pamanīsi, ka āda kļūst sausāka, un, lai saglabātu 
optimālu šūnu, t. sk. ādas šūnu hidratāciju, svarīgi 
uzņemt 30 ml ūdens uz kilogramu ķermeņa svara 
diennaktī. Ja ir grūti saņemties dzert istabas 
temperatūras ūdeni aukstā laikā, izmēģini siltu 
ūdeni ar citronu, kanēli, ābola šķēli vai kādu citu 
augli!  

Neaizmirsti ikdienas rudens steigā pievienot 
maltītei ne tikai dārzeņus un piedevas, bet arī 
olbaltumvielām bagātus produktus – gaļu, zivis, 
biezpienu, sieru, olas, pākšaugus. No putnu gaļas 
samērā reti izvēlamies tītaru, tāpēc pamēģini 
pagatavot kotletes no maltas tītara gaļas vai 
tītara gaļu ar saknēm cepeškrāsnī. Kolosāls 
palīgs virtuvē ir pākšaugi, jo tos var ātri pievienot 
graudaugiem, un dažu minūšu laikā ir  gatava 
pilnvērtīga un uzturvielām bagāta maltīte. 
Pupiņas vai turku zirņus apcep  kopā ar dažādām 
saknēm un pievieno kvinojai vai brūnajiem rīsiem. 
Neaizmirsti piepilināt tējkaroti olīveļļas, un garda, 
veselīga sezonālā maltīte ir gatava!

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS

GAN BĒRNIEM, GAN PIEAUGUŠAJIEM RUDENĪ IR 
SVARĪGI SAGLABĀT IERADUMU IKDIENAS UZTURĀ 
LIETOT PIETIEKAMI DAUDZ DĀRZEŅU. 

“VASARĀ GAN ŪDENI DZERU PIETIEKAMI, BET, KĀ 
NĀK VĒSĀKS RUDENS, ŪDENI NEMAZ NEGRIBAS.” 
LŪDZU, UZTURI BURVĪGO PARADUMU DZERT ŪDENI 
ARĪ RUDENĪ UN ZIEMĀ, IT ĪPAŠI SĀKOTIES APKURES 
SEZONAI.
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Mīklai:
200 g kviešu miltu + 
apkaisīšanai;
1 tējk. sāls; 
1 tējk. cukura ;
1 tējk. ātri briestošā 
rauga;
160 ml silta piena;
1 ēd. k. sviesta; 

Apcepšanai:
Olīveļļa pēc vajadzības; 
 

Krēmam:
150 g jogurta bez 
piedevām;
220 g maskarpones 
siera;
2 ēd. k. pūdercukura;
Šķipsna sāls; 

Ogām:
100 ml ūdens;
3 ēd. k. cukura;
1 tējk. citronskābes;
Sauja piparmētru;
500 g upeņu.

Sajauc mīklas sastāvdaļas, apklāj trauku ar 
plēvi un atstāj uzbriest 25 minūtes. Kad mīkla 
uzbriedusi, izrullē to 5 mm biezumā un apcep uz 
pannas olīveļļā. Cep 1-2 minūtes no katras puses.

Ogām pavāri ūdeni ar cukuru, citronskābi un 
piparmētrām 2-3 minūtes. Nedaudz atdzesē un, 
lejot caur sietu, pārlej upenēm.

Saputo krēmu, savienojot visas sastāvdaļas.
Pasniedz plakanmaizi ar krēmu un ogām sīrupā.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PLAKANMAIZE 
AR KRĒMU UN 
OGĀM

PAGATAVOŠANA

5 olu dzeltenumi;
2 ēd. k. pūdercukura;
240 g dažādu ogu; 

1 ēd. k. cukura;
1 tējk. citrona sulas.

Olu dzeltenumiem pievieno pūdercukuru un 
puto ar rokas mikseri, līdz iegūsti gaisīgu krēmu.
Ogām pārber cukuru, pielej citrona sulu un 
izmaisi, lai veidojas sīrups. Pasniedz kopā.

10 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

GOGELMOGELS 
AR OGĀM

PAGATAVOŠANA
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2 vidēji burkāni;
1/2 vidēja sīpola;
3 tomāti; 
1/4  vidēja cukīni;
1/5 vidēja kabača;
2 ķiploka daiviņas;
3 mazi selerijas kāti;
100 g konservētu balto 
pupiņu;

Sāls, pipari, oregano, čili 
pēc garšas;
1,5 l dārzeņu buljona (eko 
pulveris vai kubiņi);
100 g siera Parmesan;
25 g pētersīļu;
2 ēd. k. olīveļļas.

Uzvāri dārzeņu buljonu. Uz pannas sakarsētā eļļā apcep sīki 
sasmalcinātus sīpolus, ķiploku, selerijas kātus un burkānus. 
Pievieno buljonam. Sagriez mazos kubiņos cukīni, kabaci, 
tomātus, pievieno buljonam un pieber garšvielas pēc 
garšas. Pievieno zupai noskalotas konservētas pupiņas, 
pavāri aptuveni 20 minūtes. Ļauj nostāvēties vairākas 
stundas vai pat visu nakti, lai dārzeņi kārtīgi “sadzīvojas” 
kopā. Pasniedzot pārkaisi zaļumus un rīvētu parmezānu.

60 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

DĀRZEŅU 
MINESTRONE

PAGATAVOŠANA

5 vidēji kartupeļi;
1/2 vidēja sīpola;
1/2  maza zaļā cukīni;
1/2 maza kabača;
1/2 maza dzeltenā cukīni;
1 vidējs burkāns;
6 ēd. k. olīveļļas;
50 g sviesta;
Sāls, pipari, ķiploku pulveris pēc garšas;
2 olas;
100 g saldā krējuma;
50 g Čedaras siera; 
Zaļumi pārkaisīšanai.

Uz mandolīnas sagriez dārzeņus ļoti 
plānās šķēlītēs, pārkaisi garšvielas. Ņem 
karstumizturīgu trauku ar vāku, pārslaki eļļu, 
kārto dārzeņus pa apli tā, lai veidojas skaistas, 
krāsainas kārtas. Veido kā rozes ziedu. Pāri 
liec sviesta pikucīšus, pārslaki eļļu un cep 
cepeškrāsnī 170 grādos aptuveni pusotru 
stundu. 

Kad dārzeņi gandrīz mīksti, izņem trauku no 
krāsns. Sakul olas ar saldo krējumu un pārlej 
dārzeņiem. Pārkaisi sieru un cep, uzliekot 
vāku, vēl aptuveni 40 min. Pasniedzot pārkaisi 
zaļumus.

180 min, 5 pers.SASTĀVDAĻAS

SPĀŅU OMLETE LATVIEŠU STILĀ
PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

1 vidēja lieluma kāposts; 
 
Pildījumam:
300 g maltās gaļas;
150 g skābā krējuma;
1 tējk. ķimeņu;
1 ēd. k. kūpinātas paprikas 
pulvera; 

1/2 tējk. sāls vai pēc garšas;
1 ēd. k. sojas mērces; 

Apsmērēšanai:
2 ēd. k. sviesta.

Kāpostam izgriez kacenu un nedaudz paplašini iedobi 
pildījumam. 

Liec traukā ar vāku un pievieno 2 glāzes ūdens. Cep 
cepeškrāsnī 170 grādos 40 minūtes. 

Samaisi gaļas pildījumu un liec kāpostā. Uzliec vāku un cep 
vēl 40 minūtes. Noņem vāku, apsmērē kāpostu ar sviestu 
un cep vēl, līdz tas kļūst zeltaini brūns, – 20 minūtes 180 
grādos.

120 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

PILDĪTS KĀPOSTS

PAGATAVOŠANA

500 g burkānu;
2 ēd. k. sviesta;
2 ēd. k. olīveļļas;
1 ēd. k. medus;
1 tējk. laima sulas;

1-2 ķiploka daiviņas;
Šķipsna sāls;
30 ml ūdens;
5 timiāna zariņi.

Nomizo burkānus un sagriz vienāda biezuma gabalos, 
lai tie vienādi pagatavotos. Uz vidēja karstuma pannas 
izkausē sviestu ar eļļu un liec sautēt burkānus, ik pa laikam 
apmaisot. 

Samaisi medu ar rīvētu ķiploku, sāli, timiānu, laima sulu un 
ūdeni. 

Kad burkāni viegli karamelizējušies, pievieno medus 
mērci un sautē, līdz tie gatavi. Ja burkāni pēc mērces 
notvaicēšanās vēl ir cieti, pievieno vēl nedaudz ūdens un 
ļauj tam atkal iztvaikot. 

Pasniedz ar savām iecienītākajām piedevām, salātiem vai 
biezeņiem vai lieto kā piedevu zivīm vai putna gaļai.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

BURKĀNI AR MEDU 
UN ĶIPLOKU

PAGATAVOŠANA



SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

800 g maza izmēra 
burkānu;
30 ml maigas extra 
virgin olīveļļas;
1/3 tējk. ķimeņu;
30 g sezama sēklu;
40 g sakapātu 
mandeļu;
Paprikas pārslas pēc 
garšas;
Saujiņa bazilika un 
piparmētru lapiņu;

Jogurtam:
300 g turku jogurta;
1 smalki sarīvēta 
citrona miza;
2 nelielas ķiploka 
daiviņas, izspiestas 
caur ķiplokspiedi;
15 g medus;
Smalki sakapāts čili (ja 
garšo asi ēdieni).

Traukā sajauc visas jogurta sastāvdaļas un liec 
vēsumā (var sagatavot dienu iepriekš). Katlā 
liec burkānus – tvaicē uz tvaicējamā sieta vai 
novāri karstā ūdenī un nokās. Lej pannā eļļu, liec 
burkānus ar ķimenēm un sāli, cep zeltainus no 
visām pusēm. 

Traukā liec jogurtu, apkārt burkānus, pa virsu 
mandeles, sezamu, piparus, papriku un zaļumus 
un pasniedz.

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BURKĀNI 
AR PIKANTO 
JOGURTU

PAGATAVOŠANA

30 ml maigas olīveļļas;
20 g sviesta;
900 g nomizotu sīpolu 
plānās šķēlēs;
10 ķiploka daiviņas 
plānās šķēlēs;
1 ēd. k. timiāna lapiņu;
1/2 tējk. jūras sāls;
1 tējk. svaigi maltu 
melno piparu;

1 iepakojums 
atlaidinātas kārtainās 
mīklas Selection By 
Rimi;
100 g rupji sarīvēta 
Gruyere siera;
3 vidējas olas;
250 ml saldā krējuma;
Nedaudz svaigi rīvēta 
muskatrieksta.

Sakarsē pannu, liec tajā eļļu, sviestu, sīpolu un 
garšvielas un sautē, ik pa laikam apmaisot, uz ļoti 
mazas uguns apmēram 30 minūtes. Skaties, lai 
sīpoli nekļūst brūni. 
 
Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem. Saliec kopā 4 
mīklas plāksnes, izrullē nedaudz, lai turas kopā, 
un ieklāj formā, veidojot 5 cm augstu malu. 
Pārklāj ar cepamo papīru, nosedzot arī sānus, 
ieber rīsus vai pupiņas līdz vietai, kur beidzas 
mīkla (tas darbojas kā slogs), un liec krāsnī uz 15 
minūtēm. Tad noņem cepamo papīru un cep vēl 
10 minūtes. 

Sajauc sīpolus un sieru, pievieno saldo krējumu, 
olas, muskatriekstu un visu samaisi. Lej formā 
un liec krāsnī uz 35 minūtēm, samazinot 
temperatūru uz 180 grādiem. Kad gatavs, 
atdzesē 30 minūtes. Ja ēdīsi agrāk, var neizdoties 
skaisti sagriezt.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

SĪPOLU TARTE

PAGATAVOŠANA
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Forma 20 cm diametrā; 
 
Karamelei:
135 g brūnā cukura;
40 g ūdens;
45 g sviesta;

Vīnogām:
300 g dažādu vīnogu;
1/2 apelsīna miziņas;
1 ēd. k. brūnā cukura;

Mīklai:
260 g kviešu miltu;
1,5 tējk. cepamā pulvera;
1/2 tējk. sodas;
160 g brūnā cukura;
105 g baltā cukura;
1/2 tējk. sāls;
2 olas; 
280 g svaigā siera;
85 g sviesta.

Gatavo karameli: uz lēnas uguns kausē cukuru, līdz tas 
izkūst, tad lēnām pielej karstu ūdeni un iemaisi sviestu. 
Vīnogas apmaisi ar brūno cukuru un apelsīnu miziņu.
Uzkarsē krāsni līdz 175 grādiem. Saputo olas ar  cukuriem 
un svaigo sieru un piejauc mīkstu sviestu. Izsijā miltus ar 
sodu un cepamo pulveri, iemaisi pie olu masas. 
 
Kūkas formā kārto vīnogas, pārlej ar karameli, uzlej mīklu, 
izlīdzini un cep aptuveni pusotru stundu jeb kamēr, iedurot 
koka irbulīti, mīkla nelīp klāt. 
 
Kad kūka padzisusi, izgriez to no formas un apmet otrādi, lai 
vīnogas būtu virskārtā.

120 min, 10 pers.SASTĀVDAĻAS

VĪNOGU KŪKA

PAGATAVOŠANA

Vīnogu karamelei:
150 g vīnogu;
40 g ūdens;
75 g brūnā cukura;

Cepumu pamatnēm:
150 g rudzu cepumu Selga;

50 g sviesta;
2 olu dzeltenumi;

Pasniegšanai: 
180 g kazas siera ar miziņu;
Sauja Valeriana salātu.

Katliņā liec vīnogas, cukuru un ūdeni, karsē, līdz vīnogas 
mīkstas un veidojas karamele. Atdzesē. 

Sasmalcini pulverī cepumus, piejauc sviestu un olu 
dzeltenumus. Izlīdzini ietaukotās tartes formās un cep 175 
grādos aptuveni 10–15 minūtes, tad atdzesē.  

Kazas sieru sagriez šķēlēs un apcep uz pannas no abām 
pusēm, līdz siers mīksts. Kārto uzkodas: izceptā tartes 
formā liec dažus valeriana salātus, apcepto kazas sieru un 
pārlej vīnogu karameli. 

120 min, 8 gab.SASTĀVDAĻAS

VĪNOGU TARTE AR 
KAZAS SIERU

PAGATAVOŠANA

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS



NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS 150 g gaišo vīnogu;

150 g tumšo vīnogu;
100 g pekanriekstu;
1 ēd. k. skābā krējuma;
1 ēd. k. pūdercukura;
1,5 ēd. k. krēmsiera;
1/2-1 laima sula plus miza  
no viena laima.

Vīnogas noskalo, nosusini, pārgriez 
uz pusēm. Pievieno sadrumstalotus 
pekanriekstus. Pagatavo mērci, sajaucot  
krēmsieru ar krējumu, laima mizu, sulu 
un pūdercukuru un pasniedz visu kopā. 

5 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

KRĒMĪGIE 
VĪNOGU 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA

200 g dažādu veidu vīnogu;
1 neliels bumbieris;
1 neliels ābols;
2 seleriju kāti;
Sauja valriekstu;
1/3 tējk. malta kanēļa;
1 apelsīna sula un miza pēc garšas;
1/2 tējk. cukura;
20 ml pirmā spieduma olīveļļas;
Sāls un pipari pēc garšas;
4 šķēles kraukšķīgas maizes 
(čabatas vai bagetes).

Attīri ābolus un bumbierus no sēklām, ja 
vēlies, nomizo un sagriez nelielos kubiņos. 
Pārgriez uz pusēm vīnogas, selerijas kātu 
sagriez vienāda lieluma kubiņos. Pievieno 
valriekstus. 

Pierīvē apelsīna mizu, pieber kanēli, 
cukuru un sāli. Pielej apelsīna sulu un 
olīveļļu. Visu viegli iecilā un pasniedz ar 
kraukšķīgu maizi.

10 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

VĪNOGU UN 
SELERIJU 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

300 g gaišo vīnogu bez 
kauliņiem;
300 tumšo vīnogu bez 
kauliņiem;
4 ēd. k. extra virgin 
olīveļļas; 
1 tējk. rozmarīna lapiņu;
1 tējk. timiāna lapiņu;

Jūras sāls pēc garšas;
Nedaudz smalki maltu 
piparu pēc garšas;
8 tostermaizes šķēles;
200 g rikotas siera;
Maiga extra virgin olīveļļa 
apslacīšanai;
Nedaudz bazilika lapiņu.

Sakarsē krāsni 200 grādus karstu. Sadali gaišās un 
tumšās vīnogas katru savā pannas pusē. Pielej eļļu, 
pievieno rozmarīnu, sāli un piparus un samaisi. Liec 
cepties uz 15 minūtēm, tad nedaudz atdzesē.

Sakarsē pannu, liec tajā maizes šķēles un grilē no abām 
pusēm. Kārto traukā, uz katras liec lielu karoti siera, 
vīnogas, uzslaki eļļu un uzber baziliku. Pasniedz uzreiz.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPTU VĪNOGU UN 
RIKOTAS TOSTS

PAGATAVOŠANA

700 g tumšo vīnogu bez 
kauliņiem;
40 g gaiši brūnā cukura.
30 ml citrona sulas;
1/2 smalki sarīvētas bio 
citrona mizas;

1/3 vaniļas pāksts;
Šķipsniņa jūras sāls;
1 kardamona pāksts, ja 
vēlies.

Katlā liec visas sastāvdaļas un vāri uz vidēji karstas 
liesmas 20 minūtes, līdz vīnogas kļūst mīkstākas. 
Noņem no uguns un pasniedz uzreiz vai atdzesē un 
pasniedz aukstu. Var pasniegt atsevišķi, ar saldējumu 
vai biksvītu. 

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

VĪNOGU KOMPOTS 
VISAM

PAGATAVOŠANA
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MELNĀS KAFIJAS UN AUGU 
VALSTS PRODUKTU  
UZVARAS GĀJIENS

Tas parāda, ka tīras kafijas baudītāju klubiņš 
aug, un arvien vairāk baudītāju tiecas izjust 
kafijas garšas smalkās nianses. Otrkārt, jaunas 
tendences skārušas arī kafijas un piena dzērienus: 
aptuveni katrs piektais kapučīno, caffe latte vai 
flat white tiek pagatavots nevis ar govs pienu, bet 
ar alternatīvo “pienu” jeb, pareizāk sakot, ar augu 
izcelsmes piena dzērieniem. 

MELNĀ KAFIJA
Kaut arī daudzu valstu kultūrās tas ir jaunums, 
espreso dzimtenē Itālijā jau gadiem ilgi kafijas un 
piena dzēriens kapučīno tiek baudīts reizi dienā, 
no rīta, tradicionālajā izmērā, piena daudzumam 
nepārsniedzot vidēji 100–140 mililitru. Un svarīgi 
– ne vēlāk kā līdz plkst. 11.00. Pēc tam itāļi dzer 
tikai espreso.  

Espreso ir īss, koncentrēts dzēriens, piesātināts ar 
garšu, ar zemu kofeīna līmeni un mazu tilpumu, 
tādējādi ātri un efektīvi panākot vēlamo kafijas 
efektu. Līdz ar to itāļi jau sen “atkoduši”, ka no 
daudzajām ikdienas kafijas baudīšanas reizēm 
piena dzērienam vieta ir tikai vienā.

AUGU IZCELSMES PIENA DZĒRIENI
Otrās tendences, kas saistīta ar augu izcelsmes 
piena dzērienu ienākšanu kafijas kultūrā, 
iemesli katram ir savi – veselība, pašsajūta, 
klimata ietekme vai vienkārši garša. Daudzās 
mājsaimniecībās liels daudzums piena tiek 
patērēts tieši kombinācijā ar kafiju. Sekojot 
tendencei, ražotājiem tas dod iemeslu radīt 
jaunus produktus – piena alternatīvas, lai kafijas 
baudītājiem pavērtu jaunas garšas. Šie produkti 
faktiski ir dzērieni – sojas, auzu, mandeļu, zirņu, 
kokosriekstu un kādi tik vēl ne. Izcelsmes ir daudz 
un dažādas, taču uzdevums visiem ir viens – 
tiem jābūt ar pienam līdzīgu tekstūru un ideālā 
gadījumā arī garšu. 

Te sākas lielie meklējumi – kurš labākais? 
Rimi plaukti ir pilni ar dažādu ražotāju un 

izcelsmju augu dzērieniem. Tas lielā mērā ir 
gaumes jautājums, jo vienam garšo, piemēram, 
kokosrieksti, bet citam – nē. Mans ieteikums ir 
šāds:  

Mans favorīts ir kokosriekstu dzēriens, bet 
daudziem vislabāk garšo mandeļu.

Bez garšas ir vēl viena nianse, kam pievērst 
uzmanību, izvēloties piena aizvietotāju.  
 

Tādēļ “barista” versijas ir stabilizētas – 
kombinācijā ar kafiju šie dzērieni neradīs 
nogulsnes un kunkuļus. Nogulsnes rodas, kad 
kafija ar skābu pH līmeni sastop dzērienu ar 
sārmainu pH līmeni – tas ir gluži kā saldā krējuma 
mērcei pievienot citrona sulu. Dzērieniem, 
kas paredzēti lietošanai ar kafiju, ir pievienoti 
stabilizatori, lai rīta kafijas krūzē neveidotos 
biezpienam līdzīga tekstūra.

Es melotu, ja teiktu, ka augu dzērieni radīs tādu 
pašu kafijas un piena garšas kombināciju kā 
govs piens. Taču gan manis paša, gan kafejnīcas 
viesu pieredze liecina, ka mums jāsāk pierast 
pie jaunām garšām.  Ja esi gatavs melnai kafijai, 
tagad ir lielisks laiks pārejai uz šādu dzērienu, jo 
pieejamās kafijas kvalitāte ir augusi it visur! Taču, 
ja kafiju redzi tikai sinerģijā ar pienu, baudi savu 
tradicionālo ikrīta kapučīno kā itālis – līdz plkst. 
11.00, bet pusdienās izvēlies kafiju ar kādu no 
augu izcelsmes dzērieniem.

RAIMONDS SELGA
KAFIJAS GARŠAS

KAFIJAS NOZARĒ IR STRAUJI UN PAMANĀMI PARĀDĪJUŠĀS DIVAS JAUNAS, INTERESANTAS 
TENDENCES, PAR KURĀM INFORMĀCIJU APKOPOJUŠI VAIRĀKI LIELI KAFEJNĪCU TĪKLI.  
PIRMKĀRT, TIEK ZIŅOTS, KA IR ĻOTI SAMAZINĀJIES PIENAINO KAFIJAS DZĒRIENU APJOMS UN 
UZVARAS GĀJIENĀ DODAS ESPRESO, AMERIKANO UN FILTRA KAFIJA.

NELIETOJOT KAFIJU AR PIENU PĒC PLKST. 11.00, TIEK 
MINIMIZĒTA GREMOŠANAS SLODZE UZ ORGANISMU 
UN KONTROLĒTA KOFEĪNA UZŅEMŠANA RĪTA CĒLIENĀ.

JA DZĒRIENU LIETOSI KOPĀ AR KAFIJU, VIENMĒR UZ 
IEPAKOJUMA MEKLĒ ATSLĒGAS VĀRDU “BARISTA”. 
ŠIE PRODUKTI IR PAREDZĒTI KAFEJNĪCĀM, KUR 
TIE TIKS PUTOTI UN LIETOTI KAFIJAS DZĒRIENU 
PAGATAVOŠANAI.

JA VĒLIES IZBAUDĪT GALVENOKĀRT KAFIJAS GARŠU, 
MEKLĒ MAKSIMĀLI NEITRĀLU PIENA ALTERNATĪVU, 
PIEMĒRAM, ZIRŅU VAI AUZU DZĒRIENU; BET ĪPAŠU 
RAKSTURU TAVAI KAFIJAI DOS AUGU DZĒRIENI AR 
IZTEIKTU GARŠU.



2 g matcha tējas
50 g karsta ūdens
200 ml kokosriekstu alternatīvā 
dzēriena kafijai

2 g cukura sīrupa
Ledus

Šajā aukstajā dzērienā herbālās un tējainās nianses no zaļās matcha 
tējas savienojas ar kokosrieksta saldenajām garšas niansēm un rada 
pilnmiesīgu, uzmundrinošu, gardu dzērienu.
 
Atrodi 300–350 ml lielu glāzi pašam dzērienam un nelielu keramikas 
krūzīti tējas pagatavošanai.Pagatavo matcha – ieber tēju krūzītē, uzlej 
50 gramus karsta ūdens un kārtīgi izmaisi. Iesaku izmantot bambusa 
putojamo slotiņu.

Pieliec glāzi pilnu ar ledu. Ielej tajā kokosriekstu dzērienu, pievieno 
cukura sīrupu un pārlej tajā pagatavoto tēju. Pasniedz ar salmiņu, 
pirms baudīšanas apmaisi.

5 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

LEDUS KOKOSRIEKSTU 
MATCHA

PAGATAVOŠANA

40 g dubultā espreso
10 g cukura sīrupa
Ledus

Ļoti konservatīvais sastāvdaļu daudzums 
varētu likt domāt, ka šis dzēriens nav nekas īpaši 
aizraujošs, taču tā nav – tehnika, izcila kafija un 
pareizs izpildījums ir tas, kas ļāvis šim dzērienam 
kļūt par pasaules klasiku kafijas bāros. Tas kalpo 
arī kā laba bāze tavam autorkokteilim, ja vēlies 
shakerato papildināt ar kādu iecienītu alkoholu 
vai citām sastāvdaļām. 

Ieliec skaistu coupe kokteiļglāzi vai baltvīna glāzi 
saldētavā, lai to kārtīgi atdzesētu. 

Pagatavo dubulto espreso kafijas automātā vai 
ar mokas kanniņu. Šeikerī ielej cukura sīrupu, 
piepildi to līdz augšai ar ledu. Ielej tajā dubulto 
espreso un kārtīgi sakrati, lai dzēriens samaisās, 
piesātinās ar gaisu un iegūst krēmīgu tekstūru. 
Pārlej atdzesētajā glāzē un baudi.

7 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

CAFFE 
SHAKERATO

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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Vārītajam krēmam:
250 g piena;
2 olu dzeltenumi;
2 ēd. k. miltu;
1/2 ēd. k. kukurūzas cietes;
50 g cukura;
1/4 citrona miziņas;
1 tējk. vaniļas cukura;
100 g sviesta;

Pasniegšanai:
15 apelsīnu cepumi Better;
150 g ogu dekoram.

Pagatavo vārīto krēmu: sajauc olu 
dzeltenumus ar cukuru un vaniļas 
cukuru, citrona miziņu, kukurūzas 
cieti, miltiem, pievieno 1/3 piena, 
samaisi. Karsē pienu līdz pirmajam 
burbulim, tad iemaisi olu — miltu 
maisījumu un strauji maisi, līdz krēms 
sāk mest burbuļus un sabiezē. Iemaisi 
sviestu un atdzesē. 

Uz šķīvja kārto cepumus, ar 
konditorejas tūtiņu uzspied pumpiņas, 
bagātīgi dekorē ar ogām.

80 min, 15 gab.
SASTĀVDAĻAS

APELSĪNU CEPUMI AR 
VĀRĪTO KRĒMU UN 
OGĀM

PAGATAVOŠANA

28 upeņu bezē cepumi;
200 g saldā krējuma;
100 g maskarpones 
siera;

50 g aveņu;
150 g ogu dekoram.

Saputo saldo krējumu un maskarpones sieru 
līdz krēmīgai konsistencei. Ņem stikla glāzītes, 
kārto tajās sadrupinātus bezē cepumus, 
avenes, maskarpones krēmu, atkal cepumus, 
avenes un vēlreiz krēmu. Rotā ar ogām.

35 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BEZĒ DESERTS 
AR OGĀM

PAGATAVOŠANA

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS
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MĀRCIS MITREVICS
VĪNA GARŠU SADERĪBA

JAUNUMI RIMI VĪNA DĀRZĀ
130 VĪNI – GAN DZIRKSTOŠIE, GAN MIERĪGIE, STIPRINĀTIE UN PAT 
BEZALKOHOLISKIE – TĀDS IR ŠĪ GADA RIMI VĪNA DĀRZA JAUNĀS RAŽAS 
APJOMS. JAUNĀ RAŽA IR VĪNI, KAS PARĀDĪJUŠIES RIMI SORTIMENTĀ PĒDĒJOS 
DIVPADSMIT MĒNEŠOS VAI PARĀDĪSIES TUVĀKĀ MĒNEŠA LAIKĀ.

Vīna dārzu papildina vīni no 16 valstīm, starp 
kurām ir gan tradicionāli plaši pārstāvētās vīnu 
zemes un populārākie reģioni, gan arī iepriekš 
mazāk zināmas vīna darīšanas vietas. Piemēram, 
Gruzijas vīnu sortimentu papildinām ar vairākiem 
jauniem baltvīniem, kas iepriekš netika uzskatīti 
par Gruzijas vizītkarti. To pašu var teikt par ļoti 
kvalitatīviem vīniem no Moldovas, kas visai 
nepelnīti tiek uzskatīta tikai par lēta saldā vīna 
izcelsmes vietu. Ņemot vērā Austrumeiropas 
un Balkānu valstu vīnu pastāvīgo kvalitātes 
un popularitātes kāpumu, noteikti arī turpmāk 
izvērtēsim piedāvājumu no šiem reģioniem. 

Atjaunotajā sortimentā atrodami “svaigi augļi” no 
pieciem kontinentiem. Interesantus jaunumus 
atradīsi pie stiprinātiem vīniem – slavenajiem 
portvīniem, papildināts arī bezalkoholisko vīnu 
sortiments, lai sniegtu lielākas izvēles iespējas šī 
segmenta dzērienu mīļotājiem. 

Starp dominējošajām dzirkstošo vīnu 
ražotājvalstīm – Itāliju, Franciju un 

Spāniju – savu vietu Rimi Vīna 
dārzā atraduši arī jauni burbuļi no 

Vācijas un Austrijas. Lai gan 
vispieprasītākais dzirkstošo 

vīnu kategorijā un attiecīgi 
arī Vīna dārza sortimentā 

ir itāliešu prosecco, mūsu jaunajā ražā atradīsi arī 
citus interesantus jaunumus no Itālijas. Līdzās 
lepnajiem Francijas šampaniešiem turpinām 
piedāvāt pēc tās pašas tradicionālās metodes 
gatavotus dzirkstošos vīnus par pieejamāku 
cenu no citiem reģioniem, tajā skaitā spāņu Cava 
dzirkstvīnus. 

Šajā Gardēdī īpaši vēlos izcelt tos Rimi Vīna dārza 
sortimenta jaunumus, kas būs pieejami tikai Rimi 
lielveikalos, tādējādi padarot mūsu Vīna dārza 
ainavu neatkārtojamu.  

52. lappusē iepazīstinu ar baltajām vīna 
pērlēm no Gruzijas – Umano Kisi un Umano 
Tsinandali. Cinandali (tieši tā to vajadzētu 
izrunāt) ir nacionālo gruzīnu vīnogu Rkatsiteli 
un Mtsvane maisījums. Tas bija viens no 
pirmajiem kvalitatīvajiem sausajiem baltvīniem, 
kas bija pieejams Latvijā noteiktā sabiedrībā 
vēl pirms neatkarības atjaunošanas un no laika 
gala tika uzskatīts par vienu no labākajiem 
PSRS ražotajiem baltvīniem. Kad pār mums 
sāka velties rietumvalstu vīnu zemju lavīna, 
veidojot jaunu, visaptverošu vīnu klāstu Latvijas 
veikalos, Tsinandali zaudēja savu nozīmi. Šobrīd, 
pateicoties augstiem kvalitātes standartiem un 
mūsdienīgai vīna un maltītes baudīšanas kultūrai, 
tam ir sava vieta un pircējs.  



51Nr. 4 / 2021

Otrs vīns, kas nosaukts vīnogu šķirnes vārdā Kisi, ir vēl 
noslēpumaināks.  

Pie mums Kisi ir nonācis pavisam nesen, un šobrīd ir atrodams 
gan senais – amforās ar vīnogu miziņām raudzētā vīna – stils, gan 
eiropeiskais – tīrais, sausais un sabalansētais baltvīns. 

Mums tik labi zināmajai Monte Zovo vīnu līnijai no Veronas ilgtspējīgi 
saimniekojošās Diego Cottini vīndarītavas pievienojam Stile Naturale 
(dabiskā stila) vīnus, kas ne tikai darināti no bioloģiskām vīnogām, 
vairāki pat bez sulfītiem, bet arī izceļas ar košu izskatu un vēl košāku 
garšu. Turpinām pērn aizsākto tradīciju, pārsteidzot Vīna dārza 
viesus ar vecu ražas gadu – nobriedušu Bordo vīnu piedāvājumu. 
Iepazīsties ar 2012. ražas gada Chateau Belrose Moncaillou – gatavu 
tūlītējai baudīšanai, nevis glabāšanai pagrabā vēl nākamos piecus 
gadus.

54. lappusē uzzināsi par vīnu no leģendāra vīna dārza – Eitelsbahas. 
Bischofliche vīndara sausais rīzlings apburs smaržas un garšas 
receptorus un liks priecāties par šī vīna spēku, smalkumu un 
harmoniju. Turpat atradīsi vēl vienu vīna kultūras etalonu –
Pjemontas reģiona vīndara Luidži Grimaldi Cortese vīnogu 
šedevru Gavi. Tāpat par prieku vīna baudītajiem esam sarūpējuši 
burbuļojošu pārsteigumu – dzirkstošo Gruner Veltliner “ķirzaku” 
Zantho no Burgenlandes. Visbeidzot, mūsu Vīna dārzu izdaiļos arī 
spilgtie, dzīvīgie un rotaļīgie “gulbīši” – Schwansee dzirkstvīni no 
Falcas. Priekā!

saņem katru nedēļu īpašus 
piedāvājumus vīnam; 

iepazīsti plašo Rimi vīnu 
sortimentu; 

uzzini īpašos Rimi vīnziņa 
Mārča Mitrevica ieteikumus 

labākajiem vīniem; 

saņem informāciju par 
gardēžu pasākumiem un 

meistarklasēm.

REĢISTRĒJIES 
www.gardezi.lv/vinadarzs

vai Rimi kioskā 
un baudi priekšrocības:

ATKLĀJ 
VĪNA BAUDĪŠANAS 
DAUDZVEIDĪBU 

RIMI VĪNA DĀRZĀ!

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

 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

KISI – TĀ IR RIETUMU PASAULĒ ĻOTI MAZ ZINĀMA VĪNOGU 
ŠĶIRNE, NO KURAS GRUZĪNI KOPŠ SENIEM LAIKIEM IEGŪST 
ĪPAŠI KONCENTRĒTU VĪNOGU SULU UN VĪNU, KAS TIEK 
ILGSTOŠI IZTURĒTS SENAJĀS GRUZIJAS AMFORĀS – KVEVROS.



52 Nr. 4 / 2021
ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME

ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA
 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

SAUSS BALTVĪNS UMANO KISI, KAHETIJA, 
GRUZIJA, 12,5%
Kisi ir viena no senākajām autentiskajām 
Gruzijas vīnogu šķirnēm, no kuras tiek gatavots 
šis līdzsvarotais un harmoniskais baltvīns 
salmu zeltainā nokrāsā, ar eksotisku ananasu, 
greipfrūta un melones aromātu kopumu un 
atsvaidzinošu, noturīgu augļu garšu. Pasniedz 
atdzesētu ar jūras veltēm vai neizturētiem 
sieriem.

SARKANVĪNS CHATEAU BELROSE MONCAILLOU 
BORDEAUX SUPERIEUR, 13%
2012. gada Francijas sarkanvīns no Bordo reģiona, 
kas šobrīd ir sasniedzis labāko brieduma pakāpi. 
Smaržu buķetē atklāsi nogatavojušos tumšo ogu, 
vaniļas, citu garšvielu un pat šokolādes nianses. 
Sabalansēta garša ar melleņu, plūmju un ozolkoka 
mucas garšvielu niansēm. Pasniedz ar liellopa 
gaļas ēdieniem.

SAUSS ROZĀ VĪNS COTTINI STILE NATURALE 
BARDOLINO CHIARETTO, ITĀLIJA, 13%
No bioloģiski audzētām vīnogām darināts vīns 
bez pievienotiem sulfītiem. Košs, dzīvīgs un ogu 
pārpilns sārtvīns. Perfekti saderēs ar dažādām 
vieglām uzkodām, jūras produktiem un picu. 
Pasniedz atdzesētu.

SAUSS BALTVĪNS COTTINI STILE NATURALE 
GRIGIO DELLE VENEZIE, ITĀLIJA, 13%
No bioloģiski audzētām vīnogām darināts vīns 
bez pievienotiem sulfītiem. Atsvaidzinošs, 
dzīvīgs baltvīns ar delikātu aromātu kopumu. 
Perfekti saderēs ar uzkodām, jūras produktiem un 
nenogatavinātu sieru. Pasniedz atdzesētu.

SAUSS SARKANVĪNS COTTINI STILE NATURALE 
ROSSO VERONESE, ITĀLIJA, 13%
No bioloģiski audzētām vīnogām darināts vīns. 
Intensīvas krāsas sarkanvīns ar sarkano ogu 
un ziedu smaržu buķeti ar delikātām garšvielu 
niansēm. Perfekti saderēs ar sātīgu pastu un uz 
oglēm vai krāsnī ceptu gaļu.

SAUSS BALTVĪNS UMANO TSINANDALI, 
KAHETIJA, GRUZIJA, 13%
Autentisko gruzīnu vīnogu šķirņu Rkatsiteli 
un Mtsvane vīnogu vīnu apvienojums, ko izceļ 
izteikts vasaras ziedu aromāts, citrusaugļu 
un tropisko augļu garša, labi sabalansēts, 
neuzbāzīgs skābums un nogatavojušos 
persiku pēcgarša. Pasniedz atdzesētu ar zivju 
priekšēdieniem, mājputniem un svaigiem 
dārzeņiem.
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SAUSS BALTVĪNS GRIMALDI GAVI, PJEMONTA, ITĀLIJA, 
12%
Darināts no autentiskajām itāliešu Cortese vīnogām, ar 
perfekti sabalansētu skābumu un neizzūdošu svaigumu. 
Vīns ar ziedu un citrusaugļu aromātu, savvaļas ogu 
aromātu niansēm un atsvaidzinošu, noturīgu garšu.  
Pasniegts atdzesēts, tas būs lielisks aperitīvs vai saderēs 
ar zaļumu pesto, balto zivju vai veģetāriem ēdieniem. 

SAUSS DZIRKSTOŠAIS BALTVĪNS SCHWANSEE CUVEE 
SEKT, VĀCIJA, 11%
Schwansee sauss dzirkstošais vīns – harmonisks Cuvee. 
Zinātāji novērtē tā maigo, pilnīgo garšu un smalko 
burbulīšu svaigo raksturu. Perfekts aperitīvs, dzēriens 
svētku tostam vai vieglām uzkodām. Pasniedz krietni 
atdzesētu.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS ZANTHO GRÜNER 
VELTLINER BRUT, AUSTRIJA, 12%
Šis dzirkstošais vīns (sekt) tiek ražots pēc tradicionālās 
metodes, otrreizējo rūgšanu veicot katrā vīna pudelē, 
izmantojot tikai īpašās Grüner Veltliner vīnogas un 
apvienojot svaigu augļu aromātu, svaiguma un garšvielu 
piesātinātu garšu ar krēmīgu burbuļu eleganci. Ideāls 
pavadonis īpašiem mirkļiem. Pasniedz atdzesētu.

SAUSS VĀCIJAS BALTVĪNS BISCHOFLICHE WEINGUTER 
RIESLING EITELSBACHER NO RUWER MOZELĒ, 12%
Rūvera ir Mozeles pieteka, kā arī vīnogulāju nosēta ieleja, 
kurā atrodas daudzi izslavēti vīna dārzi. Eitelsbaha ir viens 
no tādiem, kur autentisko šīfera augsnes sastāvu skaidri 
šķērso dzelzsrūdas dzīslas, kas šīs izcelsmes vīniem 
piešķir papildu spēku un enerģiju. Filigrāns Ruwer rīzlings 
ar unikālu un izturīgu raksturu.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS ROZĀ VĪNS SCHWANSEE CUVEE 
ROSE DE BLANC ET NOIR SEKT, 11%
Šis ir svaigs dzirkstošais vīns ar elegantu raksturu. 
Smalkais augļu raksturs, ko radījuši īpaši izvēlēti 
vislabākās izcelsmes vīnogulāji, garantē izcilu baudījumu, 
lietojot gan kā aperitīvu, gan saderībā ar svaigo sieru un 
augļu plati. Pasniedz krietni atdzesētu.
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PORTVĪNS GRAHAM’S TAWNY RESERVE 
20%, 0,75L
Šim portvīnam raksturīga piesātināta 
dzintara krāsa un lieliski sabalansēts 
aromāts, kurā mijas nobriedušo augļu, 
garšvielu un grauzdētu mandeļu nianses. 
Ilgstoša izturēšana ozolkoka mucās piešķir 
tam delikātu un maigu garšu ar žāvētu 
plūmju, vīģu, rozīņu, garšvielu un apelsīnu 
miziņu niansēm. Pasniedz atdzesētu.

BALTVĪNS EDNA VALLEY CHARDONNAY 
14%, 0,75L
Vīna aromātā dominē zaļo ābolu, citronu 
miziņas un krēma toņi. Garša izceļas ar 
persiku, nobriedušu ananasu un melones 
toņiem, papildinātiem ar vieglām aprikožu, 
ceptu ābolu un krēmīgām ozolkoka niansēm.

SARKANVĪNS EDNA VALLEY CABERNET 
SAUVIGNON 14%, 0,75L
Aromātā dominē nobriedušu kazeņu toņi, 
papildināti ar vieglām vaniļas un kakao 
notīm. Garša izceļas ar kazeņu, melleņu 
un sarkano ķiršu aromātiem, kas noapaļoti 
ar vieglām žāvēta oregano un melases 
niansēm. Sabalansēts skābums un labi 
strukturēti tanīni padara šo vīnu par labu 
partneri vairumam ēdieniem.

SARKANVĪNS MATUA VALLEY PINOT NOIR 
13%, 0,75L
Šī vīna aromātā jūtama sarkano ķiršu, 
aveņu, sarkano rožlapiņu un jāņogu notis. 
Garšā tas būs svaigs, ar maigiem tanīniem 
un izteikti augļainu pēcgaršu. Šis vīns 
ir lieliski baudāms pie maigiem gaļas 
ēdieniem, pīles gaļas, vidēji izturētiem 
sieriem, tunča. Ieteicamā pasniegšanas 
temperatūra 13–15 0C.

BALTVĪNS MATUA CHARDONNAY 13%, 
0,75L
Ļoti spilgts un aromātisks baltvīns. Aromātā 
jūtamas dzelteno ābolu, balto persiku, 
gatavu citronu notis. Garšā elegants, ar 
patīkami sabalansētu skābuma līmeni un 
augļainu pēcgaršu. Lieliski baudāms pie 
jūras veltēm, svaigiem sieriem, veģetāriem 
ēdieniem. Ieteicamā pasniegšanas 
temperatūra 9–11 0C.

PORTVĪNS GRAHAM’S FINE RUBY 19%, 0,75L
Šis portvīns tiek ražots no tradicionālām Douro ielejas 
vīnogu šķirnēm. Izturot portvīnu 3 gadus ozolkoka mucās, 
tā aromātā atklājas nobriedušu sarkano augļu nianses 
un izteiktajā, lieliski sabalansētajā garšā izceļas saldo 
ķiršu nianses. Pasniedz viegli atdzesētu pie siera platēm, 
šokolādes vai augļu desertiem.
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TOMMASI 
BACIOROSA 
APPASSIONATO

Baciorosa tulkojumā no itāļu 
valodas nozīmē rozes skūpsts. Tas 

izcili raksturo šo vīnu: elegants, 
deliktāts, maigi rozā nokrāsā ar florāliem 

aromātiem, ko papildina augļainas 
zemeņu, apelsīnu, mežrozīšu notis. Garša 
ir svaiga, sulīga, ar patīkamu un noturīgu 

kraukšķīgumu. Radīts no klasiskām 
Valpolicella reģiona vīnogām: Corvina, 

Rondinella un Molinara. Ieteicams pasniegt 
atdzesētu 10-12˚C temperatūrā kā 

aperitīvu, kā arī ar jūras veltēm vai gaļas 
uzkodām.

TOMMASI GRATICCIO 
APPASSIONATO
Šis vīns nosaukumu Graticcio guvis no vietējā 
apzīmējuma tradicionālajiem bambusa paklājiiem, 
kur vīnogas tiek izklātas un žāvētas pirms 
vinifikācijas, tādējādi nodrošinot, ka radītais vīns 
būs koncentrētāks un bagātīgāks. Darināts no 
Veneto reģionam raksturīgo vīnogu blenda – 
Corvina, Rondinella, Merlot – šis vīns 
pārsteidz ar intensīvu rubīnsarkanu toni un 
bagātīgi augļainu aromātu, kurā dominē 
ķiršu nianses. Vidēji pilnmiesīgs ar 
samtainu, taču viegli pikantu, garšu buķeti. 
Ieteicams pasniegt 16-18˚C temperatūrā 
pie baltās vai sarkanās gaļas ēdieniem, 
medījumiem, kā arī svaigiem un 
nogatavinātiem sieriem.

TOMMASI ADORATO 
APPASSIONATO
Adorato tulkojumā no itāļu valodas nozīmē 
dievināts. Šis vārds arī atgādina itāļu oro jeb 
zelts, kas izcili raksturo šī pievilcīgā vīna 
mirdzošo toni. Darināts no Chardonnay un 
Garganega vīnogām, no kurām daļa tiek 
žāvētas pirms vinifikācijas. Vīnam piemīt 
svaigs, tīrs un viegli pikants aromāts, ar 
tropisko augļu un medus notīm. Vidēji 
pilnmiesīgs, ar svaigu, kraukšķīgu garšu un 

mandeļu garšas niansēm pēcgaršā. Ieteicams 
pasniegt atdzesētu 10-12˚C temperatūrā 

pie risotto, dažādām 
zupām, zivs un baltās 

gaļas maltītēm.

TOMMASI 
ARELE ROSSO

Visa Tommasi ģimenes bagātīgā 
pieredze ir apslēpta šajā unikālajā un 
izteiksmīgajā vīnā. Tas meistarīgi 
apvieno vietējās un starptautiskās 
vīnogu šķirnes (Corvina, Rondinella, 

Oseleta, Merlot) caur Appassimento 
procesu, un savu nosaukumu aizgūst no 

koka un bambusa plauktiem, kur trešdaļa 
vīnogu tiek žāvētas vismaz 45 dienas. Vīns 12 

mēnešus izturēts Slavonijas ozolkoka mucās. 
Arele piemīt dziļa, intensīvi rubīnsarkana krāsa, 
izteiksmīgi nogatavojušos sarkano augļu – aveņu, 
ķiršu, plūmju – aromāti, ko papildina 
atsvaidzinošas un pikantas notis. Garša ir 
sabalansēta, noapaļota un bagātīga, ar noturīgu 
pēcgaršu un pievilcīgu asumu. Ieteicams pasniegt 
16-18˚C temperatūrā pie baltās un sarkanās gaļas 
maltītēm vai nogatavinātiem sieriem.

Tommasi Viticoltori atrodas Pedemonte – nelielā 
ciematiņā Valpolicella Classico reģiona sirdī. 
Cieņas un mīlestības vadīti pret itāļu vīnu un zemi, 
Tommasi ģimene ir darbojusies vīnkopībā kopš 
1902.gada, četru paaudžu garumā. 
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

Tie tiek diedzēti līdz brīdim, kad ar siltuma 
palīdzību šo procesu apstādina. Lai šo alkoholisko 
dzērienu drīkstētu dēvēt par viena iesala scotch, 
tam jābūt ražotam Skotijā, no miežiem un tikai 
vienā destilērijā jeb ražotnē, izmantojot pot still 
jeb pārtrauktās destilēšanas iekārtu. Viskijam 
jābūt noturētam ozolkoka mucās vismaz trīs 
gadus un vienu dienu. Parasti gan šāda veida 
viskijus mēdz izturēt ilgāk, un likums nosaka, 
ka drīkst jaukt kopā vairākus dažādu mucu 
un vecumu viskijus, bet uz etiķetes jānorāda 
jaunākais, ja ir paredzēts šo skaitli tur minēt. Ja 
visi šie nosacījumi izpildīti, likumiski šo spirtoto 
dzērienu drīkst saukt par Scotch Single Malt 
Whisky.  
 
Šis dzēriens ir milzīga Skotijas ekonomikas daļa 
– šajā industrijā strādā ap četrdesmit tūkstošiem 
darbinieku, un pienesums valstij ir vismaz pieci 
miljardi mārciņu gadā. Lielākā daļa viena iesala 
viskiju tiek eksportēti uz ASV, Franciju un arī 
Āziju.

Lieki piebilst, ka tieši neiejaukšanās ar blendēšanu 
(vairāku viskiju jaukšanu kopā) ļauj šim 
dzērienam saglabāt tā unikālo garšu, ko veido 
katra rūpnīca, attiecīgais Skotijas reģions, klimats, 
tradīcijas un zināšanas.  
 

Ļoti bieži kā sestais reģions tiek izcelts arī Islands 
jeb Skotijas salas, kur, neraugoties uz vienkāršo 
un skarbo klimatu, gatavo izcilus, garšpilnus 
viskijus.

  • HIGHLANDS reģiona viskiji ir garšpilni, bagātīgi, 
dūmakaini, ar nelielu saldenuma devu.

  • LOWLANDS garšas ir īriss, zaļa zāle, ingvers, 
kanēlis.

  • SPEYSIDE raksturo ābols, bumbieris, medus, 
vaniļa.

  • ISLAY ir kūdrains, dūmakains, eļļains un zālītēm 
pilns.

  • CAMPBELTOWN jūtamas sāls, žāvētu augļu, īrisa 
un vaniļas notis.
 

Viens no pasaulē zināmākajiem viena iesala 
viskijiem ir Glenmorangie no Highlands reģiona. 
To destilē aparātos ar visaugstāko “gulbja kaklu” 
Skotijā, tādējādi līdz gala produktam nokļūst tikai 
vistīrākās un patīkamākās lāsītes. Izcils viskijs – 
Glenmorangie D'Or – ir vairāk nekā desmit gadus 
nogatavināts mucās, kur iepriekš turēts burbons, 
un pēcāk vēl vismaz divus gadus bijušajās franču 
Sauternes desertvīna mucās, iegūstot izcilas 
medainas un saldenas garšas nianses.

Bieži gadās sastapt viskija cienītājus, kuri 
apmeklējuši kādu viskijam veltītu pasākumu vai 
meistarklasi un pagaršojuši kādu no kūdrainajiem 
viskijiem. Līdz ar šo brīdi visi skotu viena iesala 
viskiji saistās tikai ar šo specifisko, īpatnējo zālīšu 
skapja aromātu. Tas veidojas, jo graudi, no kā 
gatavo šo viskiju, tiek žāvēti ar kūdras palīdzību. 
Kūdra ir vienīgais derīgais kurināmais, kas 
pieejams uz salām (Islay), un, žāvējot graudus, 
karstums iespiež tajos šo īpašo reģionam 
raksturīgo garšu un aromātu. Šādi viskiji ir, 
piemēram, Laphroaig un Ardbeg.

Agrāk kūdru nācās iegūt, rokot ar lāpstām un 
žāvējot saulītē vairākas dienas. Mūsdienās 
daudzas šīs lietas ir automatizētas, un viskija 
ražotnes bieži vien var strādāt ar vienu cilvēku, 
kas pārrauga visu garo procesu no graudu 
diedzēšanas līdz destilācijai un pildīšanai mucās 
un pudelēs.

Tiktāl par skotu viena iesala viskiju, taču 
aplūkosim arī pārējo pasauli un tās ražojumus. 
Vairākas valstis izceļas ar izciliem viena iesala 
viskijiem, piemēram, Īrija, kas ir slavena ar 
blendētajiem jeb jauktajiem viskijiem, taču viena 
iesala kategorijā ne tuvu nav tik spēcīgi pārstāvēta 
sarežģītās vēstures dēļ. Taču arī īriem ir lieliski 
viena iesala viskiji, piemēram, Connemara.

Tāpat arī japāņu viena iesala viskijus mēdz atzīt 
par vieniem no labākajiem pasaulē. Slavenās  
Nikka destilērijas dibinātājs viskija darīšanu 
apguvis Skotijā. Mēdz  uzskatīt, ka japāņu viskijs ir 
vislīdzīgākais skotu viskijam.

Vēl viens interesants ar Āziju saistīts fakts – 
pasaules labākā viskija godu vairākkārt ir ieguvis 
Taivānas viskijs Kavalan. Tā garšas nianses ir 
ļoti ziedainas, var sagaršot vaniļu un mango. 
Šajā pasaules daļā viskija patēriņš strauji pieaug, 
tāpēc arī rodas jaunas, interesantas un spēcīgas 
destilērijas.

SCOTCH SINGLE MALT – 
VIENA IESALA VISKIJI

SKOTIJĀ PAVISAM IR PIECI OFICIĀLIE VISKIJA 
REĢIONI – HIGHLANDS, LOWLANDS, SPEYSIDE, 
ISLAY UN CAMPBELTOWN.

PASAULĒ IR VAIRĀKI VISKIJA VEIDI, IESKATĪSIMIES VIENĀ NO ZINĀMĀKAJĀM 
KATEGORIJĀM JEB SCOTCH SINGLE MALT. ANGĻU VALODĀ TĀ APZĪMĒ VIENA 
IESALA VISKIJUS – TĀDUS, KURU RAŽOŠANĀ IZMANTOTS VIENS GALVENAIS 
ELEMENTS, VISBIEŽĀK MIEŽU GRAUDI.
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ROB ROY

60 ml viskija
30 ml sarkanā vermuta
3 šļaksti Angostura apelsīnu bitera

Sastāvdaļas samaisi mix glāzē ar ledu. 
Pārlej viskija glāzē uz ledus un dekorē 
ar apelsīna miziņu.

4 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

JAPANESE SUMMER 
COCKTAIL

40 ml viskija;
30 ml zaļās tējas;
30 ml melnās tējas;
15 ml cukura sīrupa;
15 ml svaiga laima sulas;
40 ml gāzēta ūdens.

Sastāvdaļas, izņemot gāzēto ūdeni, lej garajā 
highball stila glāzē ar ledu. Apmaisi un papildini 
ar gāzētu ūdeni. Dekorē ar laima miziņu.

8 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

WHISKY SMASH

60 ml viskija;
20 ml cukura sīrupa;
25 ml svaigi spiestas citronu sulas;
4–5 svaigas piparmētras lapiņas.

Sastāvdaļas lej kokteiļu šeikerī un sakrati ar ledu. 
Pēc tam caur sietiņu pārlej viskija glāzē uz ledus. 
Dekorē ar piparmētru vai citrona miziņu.

8 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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TĀ nav �kai
Latvijas ŠOKOLĀDE
TĀS IR SALDĀKAS
VECUMDIENAS

Izvēlies vietējos produktus un
#AudzēLatviju

www.rimi.lv/audzelatviju


