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LATVISKO GARŠU 
SVĒTKI – JĀŅI
“Pa gadskārtu Jānīts brauca” – vasaras smaržu un garšu pilnie svētki tuvojas! Šo 
svētku plānošana ir īpaši svarīga, lai Jānīti godam sagaidītu. Interesanti vērot, ka 
daudzviet Latvijā pieņemas spēkā tendence atgriezties pie senām tradīcijām, kas 
īpaši patīk bērniem un jauniešiem. Tas prasa lielāku svētku sagatavošanas darbu, 
bet rezultāts ir to vērts!

Lai cik cilvēku svinētu svētkus, pat ja tas notiek 
tikai šaurā ģimenes lokā, Jāņos parasti neizpaliek 
“dreskods”: tautastērps vai lina blūze/krekls un 
gari brunči/bikses ar tautisku  jostu. Namatēvs 
ar puišiem kārto ugunskuru un mucu, ko vēlāk 
iekurs. Meitenes pin vainagus sev un puišiem. 
Dārzs un nojume gadījumam, ja līs, tiek skaisti 
izrotāta. Šis ir īstais brīdis celt dienasgaismā 
visas māla vāzes! Bet iepriekš sagatavotas 
dziesmu grāmatas ļaus dziedāt pie ugunskura, 
neaprobežojoties tikai ar pirmo pantiņu. Man ir 
svarīgi Līgo vakarā dziedāt. Bez tā nevaru!

Ne mazāk svarīga ir ēdienkartes plānošana un 
maltītes gādāšana. Kopīga Jāņu siera gatavošana 
un pīrāgu cepšana var būt ļoti jauks pasākums, 
kas rada kopības sajūtu. Jāņu siera siešana ir 
viegla un ātra – siers ir gatavs jau pēc dažām 
stundām. Pīrāgiem ir nopērkama gan gatava 
mīkla, gan sagriezta gaļiņa, ja pietrūkst laika to 
visu izdarīt pašam. Galvenais ir svaigu pīrāgu 
smarža un prieks apēst pirmo gandrīz tieši no 
krāsns. 

Siers un pīrāgi ir svēta lieta – pārējos ēdienus 
katrs gatavo pēc savas gaumes un ģimenes 
tradīcijām. Gadu gaitā iegājies, ka es gatavoju 
kartupeļu salātus, mazas kotletītes vai gaļas 
bumbiņas, vistu spārniņus, cepu un marinēju 
reņģes, cepu ābolu, biezpiena vai rabarberu 
plātsmaizi. Ir svarīgi, lai ēdieni Līgo vakarā var 
stāvēt uz galda un mājinieki vai viesi vakara 
gaitā var ik pa brīdim uzēst. Tur tas Jāņu 
siera un pīrāgu noslēpums! Lieku uz galda arī 
marinējumus, kas vēl aizķērušies no pērnās 

ziemas – gurķus un sēnes. Tomēr obligāti ir 
jaunie mazsālītie gurķīši. Un zemenes, kuras Jāņu 
laikā ir tik garšīgas! Nevēlos uzspiest savu svētku 
variantu, jo gaumes ir dažādas. Ir mājas, kurās 
Līgo vakarā cep gaļu, un tas ir jauks process pats 
par sevi. 

Protams, Jāņos latvieši bauda alu. Pat ja parasti 
dodu priekšroku vīnam vai kokteiļiem, Līgo vakarā 
simbolisko alus glāzi izdzeru. Alus piedāvājums 
Latvijā ir vienreizējs – var pat rīkot degustācijas 
galdu Līgo vakarā, iegādājoties dažādus pašmāju 
brūveru darinātus  alus. 

Jāņu dienai cenšos pataupīt kādus ēdienus no 
Līgo vakara, bet vienmēr esmu jau sagatavojusi 
kādas citas valsts Jāņu ēdienu. Spāņiem un 
meksikāņiem vārds Jānis ir Juan. Jāņu dienā vēlās 
brokastīs pasniedzu gaspačo zupu – uz tomātu 
bāzes, ar svaigiem dārzeņiem un garšvielām, 
pikantu – tieši tādu, kādu prasās dienu pēc 
kārtīgas svinēšanas! Cepu arī omletes vai mafinus 
ar Jāņu sieru un mednieku desiņām. 

Ticējums vēsta – tur, kur līgotāji Jāņu naktī 
ejot pa pļavām, labāk augot zāle. Līgo nakts ir 
neparasti skaista, un tāds rīts kā Jāņu dienā ir 
negulēto stundu vērts. Lai vieglāk rītu sagaidīt, 
vajag iet pa pļavām papardes ziedu meklēt! Var 
arī darīt, kā pēdējos gados dara mūsu mājās: 
esam piesaistījuši folkloras grupu ar vadītāju, 
kas ierosina gan rotaļas, gan dejas un dažādus 
rituālus. Ja mazā kompānijā un kaimiņi ir 
pazīstami, ir jauki aiziet viņus aplīgot, ņemot līdzi 
kādu cienastu. Pārsteigums sagādā prieku. Lai 
mums visiem skaisti svētki! Lai līgo!

ILZE JURKĀNE  
LATVISKĀS GARŠAS

Iedvesmojies jaunām receptēm rimi.lv
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MŪSDIENU LATVIJAS GARŠA: JĀŅI 
UN LĪGO SENĀK UN ŠODIEN
JĀŅU UN LĪGO SVĒTKU TRADĪCIJAS, PROTAMS, LAIKA GAITĀ IR MAINĪJUŠĀS, UN TAM IR 
DAUDZ SKAIDROJUMU. PADOMJU LAIKI DARĪJA SAVU; TAGAD, GLOBALIZĒTAJĀ PASAULĒ, 
KURĀ IEKĻĀVUSIES ARĪ LATVIJA UN LATVIEŠI, RODAS JAUNAS IZMAIŅAS. TOMĒR AR PRIEKU 
KONSTATĒJU, KA VĒLME TURĒTIES PIE SENĀM TRADĪCIJĀM IR LIELA. 
Interesanti, ka populāri kļuvuši arī vasaras 
saulgrieži 21. jūnijā, kas gadu simteņiem atzīmēti 
ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā. Folkloras 
cienītāji šos svētkus svin gan Brīvdabas muzejā, 
gan visā Latvijā – pilsētās un pie dabas. Sanāk 
svinēt divreiz – vasaras saulgriežus un Līgo! 
Trimdas latvieši visus šos gadus ir svinējuši arī 
Jāņus. Lielākā daļa cilvēku tos tiecas svinēt dabā 
vai laukos. Daudzi vēlas attiecīgi saposties – 
dāmas kleitās, stilizētos vai īstos tautastērpos, un 
arī vīrieši īpaši pacenšas. 

Tikmēr Līgo vakara un Jāņu dienas galds un 
ēdieni lielā mērā turpina senās tradīcijas. Protams, 
mūsdienās šašliks un džins ar toniku gozējas 
uz galda līdzās Jāņu sieram un alum, bet fīlingu 
tas nemaina! Pašu siets, tirgū vai veikalā pirkts, 
saulgriežu simbols – siers kā saulīte – neizpaliek 
nevienā svētku galdā. Jaunie kartupelīši ar 
sviestu, speķi vai gaileņu mērci (ja ir laimējies 
dabūt šīs pirmās sēnītes) vai kartupeļu salātu 
veidolā vienmēr ir klātesoši svētku maltītē, 
tāpat kā pīrāgi. Izvēle veikalos un maiznīcās ir 
varena – visām gaumēm, arī veģetāriešiem – ar 
spinātiem, olu, sieru. Var pat nopirkt saldētus 
pīrāgus un smalkmaizītes – patiešām gardas, 
atliek vien izcept krāsnī. Labs modernās pasaules 
pienesums!

Rasols aizvien ir cieņā, bet papildināts ar grieķu, 
itāliešu, spāņu un pat Taizemes garšām. Lielo 
salātu izvēli nosaka uzsvars uz veselīgu ēdienu, 
kurā ir mazāk kaloriju. Tāpēc arī Jāņu repertuārā 
parādās daudz vistas un zivs ēdienu. Ja agrāk 
latviešu salāti tika gatavoti ar skābu krējumu, 
tagad pieejamas dažādas mērces: Jāņu galdā bieži 

redzēsim tomātus ar pesto vai tortiljas čipsus ar 
gvakamoles mērci, kuras pamatā ir avokado, – 
tas tagad ir vasaras ēdiens gandrīz katrās mājās. 
Runājot par čipsiem, nevienas dārza viesības 
nav iedomājamas bez tiem. Un ko tikai latvieši 
nav izgudrojuši! Ne tikai desmitiem dažādu garšu 
čipsu no kartupeļiem, bet arī fritētus burkānus, 
bietes un kale lapas!

Kotlešu vietā es gatavoju gaļas bumbiņas dažādās 
mērcēs. Daudzus gadus man bija māja pie jūras, 
tāpēc Jāņos iecienīju zivis – tās pašas reņģes var 
būt ļoti gardas. Tā kā mūsdienās ir pieejamas arī 
citas jūras veltes, tad arī garneles nokļūst uz Jāņu 
galda, un ne tikai manās mājās vien.
 
Ēdiena garša ir svarīga, taču ne mazāka nozīme 
ir tā pasniegšanai. Katriem svētkiem ir sava 
noskaņa. Jāņos tā ir īpaša, jo svinam skaistāko 
gada laiku. Te nu ir tas prieks galdu klāt ar lina 
galdautiem, salikt lauku puķes māla vāzēs, 
sagriezt kalmes, ozolu lapas, papardes, jasmīnus 
un izkaisīt pa grīdu vai terasi, lai smaržo un raisa 
īpašās Līgo vakara izjūtas! Tad arī sarūpētais 
ēdiens garšo labāk un autentiskāk. Viss, ko ceļam 
galdā, pieder pie mūsdienu Latvijas garšas!

Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienu Silmačos” 
tradīcijas nedrīkst pazust. Tāpēc: 
       “Lai iedzeram, lai svinam
       Šai Jāņu vakarā,
       Jo rītu skaidri zinām,
       Būs sukas tā vai tā!”

Lai skaisti svētki! 
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1 kg maltas cūkgaļas;
3–4 šķēles baltmaizes;
2 sīpoli;
2 olas;
5 ķiploku daiviņas;
480 g jeb 400 ml Barbecue 
mērces;

1 ēd. k. Vidusjūras 
garšvielas;
1 ēd. k. sāls;
1/2 tējk. čili pārslu; 
1 l ūdens.

Izmērcē maizi ūdenī 5 minūtes. Mazā virtuves kombainā 
sasmalcini sīpolus, ķiplokus un maizi. Bļodā liec gaļu, 
garšvielas, olas un kombainā sasmalcināto masu. Ar rokām 
visu kārtīgi samīci. Katlā lej BBQ mērci un ūdeni un uzvāri. 

Tikmēr izveido mazas 2–3 cm bumbiņas – ne lielākas, 
jo tad tās uzpūtīsies. Kad mērce sāk vārīties, ieliec daļu 
bumbiņu katlā un vāri 8 minūtes. Izņem no katla ar  putu 
karoti un liec bļodā. 

Pievieno katlā nākamo porciju. Ja vajadzīgs, pielej vēl 
ūdeni. Kad pēdējā porcija gatava, pievieno tai katlā iepriekš 
izvārītās bumbiņas un pasniedz karstas. 

60 min, 16 pers.SASTĀVDAĻAS

CŪKGAĻAS 
BUMBIŅAS BBQ 
MĒRCĒ

PAGATAVOŠANA

1 kg reņģu liemeņu vai citu 
mazu zivtiņu, piemēram, 
salaku; 
30–40 g miltu panēšanai; 
Sāls pēc garšas;
Piecu piparu maisījums pēc 
garšas;
100–150  ml eļļas;
2 lieli sīpoli;

2 burkāni;
1 tējk. Provansas garšvielas;
1/2 tējk. čili pārslu;
1/2 tējk. cukura;
1 ēd. k. ābolu etiķa;
250 ml ūdens;
0,7 l tomātu mērces ar 
baziliku – ideāli, ja mērcē ir 
mazi tomātu gabaliņi. 

Ja ir laimējies dabūt reņģu liemeņus, tie nav jātīra. Ja nē, norauj 
reņģēm galvas un izķidā. Ja to dara pareizi, ķidas var izņemt 
kopā ar galvu. Tīrās zivtiņas nomazgā un apber ar sāli, apviļā 
miltos, kam pievienots piecu piparu maisījums. Pannā sakarsē 
eļļu un apcep zivtiņas 3–4 minūtes no katrus puses. Liec 
zivtiņas uz šķīvja. Sagriez sīpolus 3 cm strēmelītēs un sarīvē 
burkānus, apcep eļļā apmēram 5 minūtes. Pievieno garšvielas, 
etiķi, cukuru un ūdeni un pasautē 10 minūtes. Pievieno tomātu 
mērci un pasautē vēl 5 minūtes. 

Servējamā traukā ielej nedaudz marinādes un liec zivtiņas 
vienā kārtā. Aplej ar marinādi un liec nākamo zivtiņu kārtu, 
un tā uz priekšu! Nobeidz ar marinādi. Gatavas ēšanai pēc 
pāris stundām, bet var droši gatavot iepriekšējā dienā un turēt 
aukstumā.

60 min, 10 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPTAS ZIVTIŅAS 
DĀRZEŅU MARINĀDĒ

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes



LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

175 g miltu;
30 g vīnogu kauliņu 
eļļas;
1 olas dzeltenums;
50 g ūdens;
Sāls;
400 g mizotu 
rabarberu;

40 g baltā cukura;
35 g brūnā cukura;
50 g rīvmaizes;
75 g sviesta;
1 tējk. kanēļa;
Pūdercukurs 
pārkaisīšanai.

Miltus izsijā bļodā, pievieno olu dzeltenumus, 
sāli un lēnām pievieno tik daudz ūdens, 
lai sanāktu viendabīga masa. Piemīci eļļu, 
atstājot nedaudz mīklas apsmērēšanai. No 
kārtīgi samīcītas mīklas izveido bumbiņu, 
apsmērē ar eļļu, ietin pārtikas plēvē un liec 
ledusskapī vismaz uz 30 minūtēm.

Nomizo un sasmalcini rabarberus, liec bļodā 
un sajauc ar cukuriem un kanēli.

Mīklu izrullē uz galda, pārliec uz dvieļa, stiep 
uz visām pusēm, lai veidojas vienmērīgs 
taisnstūris. Tad mīklu pārsmērē ar 
izkausētu sviestu, pārkaisi ar rīvmaizi (var 
to apgrauzdēt, lai tā ir sausa) un virsū liec 
sagrieztos rabarberus. Izmantojot dvieli, 
mīklu sarullē, tad to pārsmērē ar sviestu, liec 
uz ietaukotas pannas un cep 180–190 grādos. 
Kad strūdele sāk brūnēt, to atkal apsmērē 
ar sviestu. Cep aptuveni stundu, tad izņem 
no krāsns, pārsmērē ar sviestu un atdzesē. 
Aukstu pārkaisi ar pūdercukuru. Pasniedz ar 
saldējumu vai sorbetu.

120 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

RABARBERU 
STRŪDELE

PAGATAVOŠANA

300 g šokolādes cepumu Selga;
120 g mīksta sviesta;
500 g biezpiena;
300 g saldā krējuma;
80  g pūdercukura;

1 ola;
5 olu dzeltenumi;
1 citrons;
Ogas dekoram.

90 min, 10 pers.SASTĀVDAĻAS

LĪGO SIERA KŪKA

Sasmalcini pulverī cepumus, piejauc mīkstu sviestu, samīci viendabīgā 
masā. Ņem apaļu kūkas formu, izlīdzini cepumu masu pamatnē un sānu 
daļā, veidojot groziņa tipa pamatu. Cep iepriekš sakarsētā krāsnī 180 grādos 
aptuveni 10 minūtes, pēc tam atdzesē.

Sablendē biezpienu ar saldo krējumu un pūdercukuru, pa vienai pievieno 
olas un olu dzeltenumus, iemaisi citrona sulu un miziņu. Lej masu  formā 
uz izceptās pamatnes.  Cep iepriekš uzkarsētā krāsnī 150 grādos 35–40 
minūtes, Pēc tam temperatūru samazini līdz 120 grādiem un cep vēl aptuveni 
20–25 minūtes. Dekorē ar ogām.

PAGATAVOŠANA
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

800 g mazu jauno kartupeļu;
400 g redīsu;
6 cieti vārītas olas, rupji 
sadrupinātas;
3 ēd. k. sakapātu bazilika 
lapiņu;

1 tējk. sakapātu diļļu ;
4 ēd. k. extra virgin olīveļļas;
Kūpināta jūras sāls pēc 
garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc 
garšas.

Katlā liec tvaicējamo sietu un kartupeļus. Notvaicē, līdz tie 
gatavi (vari arī vārīt). Atdzesē vismaz nedaudz vai pilnībā. 

Traukā liec kartupeļus, redīsus, baziliku, dilles, olas un uzlej eļļu. 
Uzber sāli un piparus. Pasniedz siltus vai aukstus.

40 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

LĪGO KARTUPEĻU 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA

500 g dažādu ogu 
(svaigu vai atkausētu un 
notecinātu);

Mīklai:
35 g svaiga rauga;
100 g gaiši brūnā cukura;
450–500 g kviešu miltu;
250 ml silta piena;
100 g sviesta, izkausēta 
un atdzesēta;

Šķipsniņa jūras sāls;
1/3 vaniļas pāksts sēklu;

Drupačām:
100 g kviešu miltu;
100 g gaiši brūnā cukura 
(ja ir skābas ogas, tad 
120–130 g);
130 g auksta sviesta.

Bļodā samaisi raugu ar ēdamkaroti cukura līdz pastas 
konsistencei. Samaisi ar visām pārējām mīklas 
sastāvdaļām un mīci 4-5 minūtes. Ieliec traukā, pārklāj 
ar dvieli un raudzē, kamēr nedaudz paceļas. Šo var 
gatavot arī dienu iepriekš un ielikt ledusskapī uz 24 
stundām.

Citā bļodā liec miltus, vaniļu, cukuru un pierīvē sviestu 
uz rupjās rīves. Izveido drumstalas un liec ledusskapī. 
Arī šo vari sagatavot dienu iepriekš. 

Izrullē mīklu un ieklāj 25 cm diametra formā. Ļauj rūgt 
kādu pusstundu vai stundu, ja ir laiks. Ja nē, cep uzreiz. 

Sakarsē krāsni 200 grādus karstu. Uz pamatnes uzber 
ogas, drumstalas un liec cepties krāsns zemākajā līmenī 
30 minūtes. Tad pārcel vienu līmeni zem vidējā un cep, 
līdz zeltaina virsa, – apmēram 15 minūtes. Izņem no 
krāsns, nedaudz atdzesē un pasniedz. 

1 h. 10 min +, 7 pers.SASTĀVDAĻAS

LĪGO OGU KŪKA

PAGATAVOŠANA
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ILZE JURKĀNE  
LATVISKĀS GARŠAS

1 kg 9 % biezpiena;
5 litri trekna piena – 
vismaz 4 %;
0,5 l ūdens;
5 olas;

100 g sviesta;
50 g ķimeņu;
1 ēd. k. rupjās sāls;
1 citrons;
Marle.

Lej katlā ūdeni un pienu. Karsē, līdz gandrīz sāk 
vārīties. Maisot pievieno smalki sadrupinātu 
biezpienu. Pielej 20–30 pilītes citronu sulas. Vāri 
uz lēnas uguns apmēram 15 minūtes. 

Kad izveidojušies kunkuļi, masu nolej caurdurī, 
kurā ieklāta mitra marle. Izņem marli ar masu un 
ripini, lai notek sūkalas. (Es tās pataupu un dzeru, 
jo garšīgas un vērtīgas!) 

Katlā izkausē sviestu ar ķimenēm. Liec biezpiena 
masu atpakaļ katlā, pievieno sāli un sakultas olas, 
maisi karsējot, līdz veidojas viendabīga masa, 
kas veļas kunkulī. Ietin marlē un liec ar visu marli 
traukā zem sloga. Novieto aukstumā uz vairākām 
stundām, līdz siers atdzisis un sastindzis. 

Noņem marli, liec uz šķīvja un dekorē ar ozola 
lapām, papardēm un ziediem.

60 min, 1,5 kgSASTĀVDAĻAS

JĀŅU SIERS

PAGATAVOŠANA

200 g Mednieku desiņu;
250 g Jāņu ķimeņu siera;
4 ēd. k. sakapātu loku;
200 g miltu;
2 ēd. k. cepamā pulvera vai 
sodas;

2 olas; 
200 ml kefīra;
1/2 tējk. sāls;
50 g kausēta sviesta plus 
sviests pannas ieziešanai;
30 g ķimeņu.

Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem. Mafina pannas vietnes iezied ar sviestu. 

Sakapā Mednieku desiņas un sieru sīkos gabaliņos, sakapā lokus. Izkausē 
sviestu. Sajauc miltus ar sāli un cepamo pulveri. Sakul olas, sviestu un 
kefīru un pievieno miltu maisījumam. Pievieno desiņas, sieru un lokus. 

Piepildi mafina pannu ar mīklas maisījumu. Uzber dažas ķimenes uz katra 
mafina. Cep 20–25 minūtes, pārbaudot ar zobu bakstāmo, vai mafini 
izcepušies. Pasniedz karstus.

55 min, 10 pers.SASTĀVDAĻAS

JĀŅU SIERA UN 
MEDNIEKU DESIŅU 
MAFINI

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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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

DAŽĀDU GAĻU ŠAŠLIKS: 
KĀ MARINĒT, LAI IZCELTU 
GAĻAS LABĀKĀS ĪPAŠĪBAS?

Daži uzskata, ka gaļa ir jāmarinē ilgi, citiem šķiet, ka pietiek ar dažām minūtēm, vēl kādam vispār patīk 
marinēt pēc cepšanas, un visiem ir taisnība. Gatavojot dažādas gaļas, izmantojot dažādas marinādes 
un dažādas cepšanas tehnikas, esmu sapratis, ka nav tāda viena pareizā vai nepareizā veida, kā 
pagatavot gaļu. Protams, man ir daži principi, bet gatavošanas un marinēšanas laikā ļaujos iziet arī 
ārpus ierastajiem rāmjiem. 

Katram gaļas veidam ir piemērotākās garšvielas, 
garšaugi un piedevas, kas vislabāk izcels gaļas 
garšu. Te būs mani ieteikumi, bet tu noteikti vari 
tos miksēt un papildināt.

LIELLOPA GAĻA UN MEDĪJUMI: 
angļu un franču sinepes, mārrutki, dažādi pipari, 
sojas un austeru mērce, ingvers, sīpols, čili, 
ķiploks, raudene, sarkanvīns, izteiktas garšas alus, 
kadiķogas, selerija, kanēlis, rozmarīns un timiāns.

CŪKGAĻA:
sīpoli, pipari, augļu etiķis, kefīrs, plūmes, āboli, 
krievu un pilngraudu sinepes, sidrs, alus, baltvīns, 
salvija, ķiploks, pētersīļi, ingvers, sojas mērce, 
salami un čorizo desa, kūpināta paprika, brendijs, 
barbekjū mērce.

JĒRA GAĻA: 
jogurts, piparmētra, rozmarīns, olīveļļa, ķiploks, 
salvija, tomāti, selerija, paprika, baltvīns, 
sarkanvīns, karija un harisas pastas, raudene, 
pētersīļi, citrona miza un sula.

TRUŠA GAĻA: 
olīveļļa, sviests, ķiploks, medus, piparmētra, 
baltvīns, tumīgs alus, raudene, pētersīļi, burkāns, 
kanēļa miza, ogas, lauru lapas, brendijs, kaperi, 
marinēts gurķis, puravs.

PĪLE: 
sīpols, ķiploks, rozmarīns, salvija, medus, sojas 
mērce, ogas, granātāboli, baltvīns, portvīns, pipari, 
sarkanie sīpoli.

PUTNA GAĻA (CĀLIS, VISTA, TĪTARS): 
salvija, rozmarīns, estragons, citrusaugļi, pētersīļi, 
timiāns, dille, ķiploks, kūpināta paprika, tomāti, 
ingvers, citrons, citronzāle, laims, bekons, čorizo 
desa, Kajēnas pipari, baltvīns, sausais sidrs, 
gaišais un tumšais alus, barbekjū mērce.

Ja izvēlēsies katrai gaļai atbilstošās garšu nianses, 
tev noteikti izdosies ļoti gards šašliks vai grilētas 
gaļas gabals.  

Lieliski der arī majonēze, kas principā tā pati 
eļļa vien ir. Šāda tipa marinādes piešķirs gaļas 
gabalam tik ļoti pietrūkstošo sulīgumu. Pretējā 
gadījumā ar liesiem gabaliem jābūt uzmanīgiem, 
tos nedrīkst pārcept, tad tie kļūst sausi. 

Gatavojot šašliku, iesaku izmantot gaļu ar 
taukumu, iemarinēt izteiksmīgās garšu 
kombinācijās un ļauties grilēšanas priekiem.  

Kārtīgi ierīvē gaļu un, pat grilējot, vari pievienot 
vēl marinādi. Gabalus arī var sagriezt daudz 
mazākus, nekā esi ieradis griezt, tas ļaus 
marinādei izpaust savu garšu izteiksmīgāk.

Ir vēl viens ļoti labs veids, kā piešķirt šašlikam 
ideālu garšu, marinējot pēc cepšanas. Saspraud 
gaļu uz iesmiem, grilē, kamēr gatavi, un tad 
karstus liec bļodā ar marinādi, kārtīgi samaisi un 
atstāj ievilkties uz dažām minūtēm, pārsedzot ar 
pārtikas plēvi vai vāku. Gaļa izdosies fantastiska!

Arī Rimi stendos Mani Gardumi un leduskapjos 
pie šaslikiem ir nopērkamas jau iemarinētas gaļas. 
Tur var atrast dažādas ar garšvielām vakuuma 
maisā pagatavotas gaļas. Vakariņas varēsi 
pagatavot īpaši ātri – uzmet uz grila un uzsildi; 
tas ir viss, kas jādara, lai izdotos lielisks ēdiens. Ja 
tomēr vēlies gatavot pats, ļaujies eksperimentiem, 
tici savai garšas izjūtai un izmēģini jaunas garšas, 
jo garšu pasaule ir plaša kā visums. Neieslīgsti 
nostalģijā ar etiķi un sīpoliem, esi radošs un 
vesels ēdis!

IESAKU LIESĀKIEM GAĻAS GABALIEM – FILEJĀM UN 
KARBONĀDĒM AR VAI BEZ KAULA – IZMANTOT UZ 
EĻĻAS, BĀRBEKJŪ TIPA VAI SKĀBPIENA PRODUKTIEM 
BĀZĒTAS MARINĀDES.

JA ESI IEGĀDĀJIES LABAS KVALITĀTES GAĻU 
GRILĒŠANAI, BET JĀGRILĒ UZREIZ, IESAKU MARINĀDI 
GATAVOT DAUDZ KONCENTRĒTĀKU, NEKĀ TO BŪTU 
DARĪJIS, JA MARINĒTU VISU NAKTI.
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Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

200 g spageti;
120 g žāvētas gaļas mazos 
kubiņos;
3 ķiploka daiviņas, izspiestas 
caur ķiplokspiedi;
20 g smalki sakapāta 
bazilika;
10 g smalki sakapāta 
pētersīļa;

3 olas dzeltenumi;
40 g smalki sarīvēta 
parmezāna;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc 
garšas.

Sakarsē pannā eļļu, liec tajā gaļu un cep 5 minūtes. Tad 
samazini liesmu, pievieno ķiploku, garšaugus un sautē 10 
minūtes. 

10 minūtes, pirms mērce gatava, vārošā sālsūdenī liec pastu un 
vāri, līdz tā gatava, tad nokās.

Tikmēr bļodā sajauc olas ar sāli, pipariem un pusi siera.

Noņem pannu no liesmas, pielej 80 ml ūdens, kurā vārījusies 
pasta, pievieno pašu pastu un, visu laiku maisot, arī olas. Liec 
traukos un pasniedz, uzberot sieru un piparus.

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

GARŠAUGU 
CARBONARA

PAGATAVOŠANA

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

240 g kraukšķīgu salātu;
40 g rukolas;
200 g redīsu;
400 g žāvētas vistas;
400 g svaiga gurķa;
10 g diļļu; 
10 g bazilika;

2 avokado;
4 ēd. k. extra virgin 
olīveļļas;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas.

Salātus sadali lapiņās, pārējās sastāvdaļas sagriez (redīsus 
– uz pusēm, vistu, gurķi un avokado – mazākos gabaliņos, 
garšaugus sakapā), liec bļodā un samaisi. Liec lielā traukā 
vai četros mazākos šķīvjos un pasniedz.

15 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

ŽĀVĒTAS VISTAS 
SALĀTI

PAGATAVOŠANA
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

600 g kartupeļu;
1 purava gaišā daļa;
4 ķiploka daiviņas ;
70 g sviesta;
1 l vistas gaļas 
buljona;
3 timiāna zariņi;

1 rozmarīna zariņš;
1/2 tējk. Kajēnas 
piparu;
80 ml saldā krējuma;
80 g kūpinātas zivs 
(pēc izvēles).

Nomizo kartupeļus un sagriez mazākos 
gabalos. Sagriez puravu, ķiploku un sautē 
sviestā gan puravu ar ķiplokiem, gan 
kartupeļu daivas. Pievieno buljonu, timiānu 
un rozmarīnu, vāri 25 minūtes. Izņem no 
šķidruma rozmarīna un timiāna zariņus. 
Zupu sablendē krēmzupā, pievienojot 
kajēnas piparus un saldo krējumu. Pasniedz, 
pievienojot kūpināto zivi.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KARTUPEĻU 
KRĒMZUPA AR 
KŪPINĀTU ZIVI

PAGATAVOŠANA

300 g svaiga laša filejas;
100 g auksti kūpināta laša filejas;
1 neliels šalotes sīpols;
2 tējk. mazo kaperu;
2 tējk. kapātu diļļu;
1 tējk. ar kaudzi Dižonas sinepju;
2 ēd. k. extra virgin olīveļļas;

1/2–1 citrona sula (pēc garšas);

Pasniegšanai:
Itāļu maize Mani Gardumi.

Abu veidu laša filejas sagriez vienādos, mazos kubiņos vai sakapā 
vēlamā lieluma gabaliņos. Smalki sagriez sīpolu un kaperus, pievieno 
lasim. Pieber dilles, pievieno sinepes, visu viegli iecilā, papildus pielejot 
citrona sulu un olīveļļu. Pieliec sāli, ja nepieciešams.

Sagriez itāļu maizi plānās šķēlēs un apgrilē cepeškrāsnī, līdz tā 
kraukšķ. Pasniedz divu garšu laša tartaru uz kraukšķīgās maizītes un, 
ja vēlies, uzliec virsū nedaudz skāba krējuma.

15 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KŪPINĀTA UN SVAIGA 
LAŠA TARTARS

PAGATAVOŠANA
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EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

900 g skābētu kāpostu;
1 litrs tumšā alus;
100 g cukura;
4 plāksnes kārtainās 
bezrauga mīklas;

5 ēd. k. rafinētas 
kokosriekstu eļļas.

Skābētos kāpostus liec katlā un pievieno tumšo alu un 
cukuru. Sautē uz lēnas uguns 1–2 stundas, līdz kāposti kļūst 
tumši brūni un lielākā daļa šķidruma ir izvārījusies.

Kārtainās mīklas plāksni izrullē plānāku. Maliņas nosmērē 
ar kokosriekstu eļļu, uz vienas no garākajām malām visā 
garumā kārto nedaudz kāpostu un satin visu ruletē. Atkārto 
to pašu ar pārējām mīklas plāksnēm. Apsmērē pīrāgus ar eļļu 
un cep krāsnī 180 grādos 20 minūtes.

2 h., 4 pers.SASTĀVDAĻAS

ALŪ ŠTOVĒTU 
KĀPOSTU PĪRĀDZIŅI

PAGATAVOŠANA

120 g sauso sojas šķēlīšu;
100 ml sojas mērces;
30 g cukura;
450 g majonēze Spilva 4 
sezonu;

1 sīpols;
1 citrons;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas;
Bunte svaigu diļļu.

Katliņā ielej 500 ml ūdens, pievieno sojas mērci un cukuru. 
Pievieno sojas gaļas gabaliņus un uzvāri. Ņem nost no 
uguns un atstāj gaļu šķidrumā, līdz tā atdziest. Nokās un 
no sojas gaļas gabaliņiem ar rokām izspied lieko šķidrumu. 
Pannā uzkarsē nedaudz eļļas un liec sojas gaļas gabaliņus 
cepties, līdz tie vietām brūni un kraukšķīgi no abām pusēm.
 
Sagriez šķēlītēs sīpolu, citronu un liec bļodā, pievieno 
majonēzi, smalki sakapātas dilles, sāli un piparus pēc 
garšas, sojas gaļu un visu kārtīgi samaisi. Atstāj uz nakti 
marinēties. Cep uz grila.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

SOJŠLIKS

PAGATAVOŠANA
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JAUNUMI
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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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VASARA IR PAREDZĒTA ATPŪTAI UN DABAS BAUDĪŠANAI, TAČU BRAUCIENI, PIKNIKI UN PĀRGĀJIENI VAR IZRĀDĪTIES 
MAZS IZAICINĀJUMS GAN PIEAUGUŠO, GAN BĒRNU MALTĪŠU IDEJĀM. ŠEIT PIEDĀVĀJAM PĀRIS IDEJU GARDĀM 
UZKODĀM UN NAŠĶIEM. KINDER BATONIŅI UN SIERS PIK-NIK IR PIRCĒJU IECIENĪTA VĒRTĪBA DAUDZU GADU 
GARUMĀ. IESAKĀM NOBAUDĪT ARĪ MANI GARDUMI PILDĪTOS KRUASĀNUS GAN SĀĻĀS, GAN SALDĀS VARIĀCIJĀS. 
BĒRNI NOVĒRTĒS ARĪ JAUNUMUS, KAS PARĀDĪJUŠIES VEIKALU PLAUKTOS, – RASĒNS JOGURTUS UN FINI 
SALDUMUS. SAVUKĀRT POPKORNS UN KRAUKŠĶĪGĀS PUPIŅAS BŪS LIELISKA UZKODA GAN PIKNIKAM, GAN 
GARĀKAM PĀRBRAUCIENAM. 
LAI TAVS VASARAS PIEDZĪVOJUMS TURPINĀS!
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EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

500 g Indijas riekstu
2 tējk. ķiploku sāls
2 citroni
2 ēd. k. rauga pārslu
1 ēd. k. olīveļļas
2 tējk. ķimeņu
150–200 ml ūdens

Pasniegšanai:
Bunte svaigu diļļu
Fermentēti gurķi
Rupjmaize

Indijas riekstus liec katliņā, pārlej ar ūdeni un uzvāri, ņem 
nost no uguns un atstāj ūdenī mērcēties, līdz tie atdziest.

Nokās riekstus, noskalo  zem auksta tekoša ūdens un liec 
virtuves kombainā. Pievieno mizu no 1 citrona, sulu no 2 
citroniem un visas pārējās sastāvdaļas. Pielej 150–200 ml 
ūdens un blendē, līdz izveidojas viendabīga masa. 

Ietin to marlē, ieliec sietiņā un uz nakti atstāj ledusskapī 
notecināt lieko šķidrumu. Sieru apber ar svaigi kapātām 
dillēm. Pasniedz ar rupjmaizi un fermentētiem gurķiem.

12 h., 800 gSASTĀVDAĻAS

INDIJAS RIEKSTU 
SIERS AR ĶIMENĒM

PAGATAVOŠANA

Zupai:
300 g vārītu biešu kubiņos;
1 sarkanā paprika;
2 sīpoli;
3 ķiploka daiviņas;
500 ml ūdens;
60 ml sarkanā vīna etiķa;
200 g saldētu vai svaigu 
ķiršu;
100 g grauzdētu mandeļu;

Mārrutku krēmam:
100 g Indijas riekstu;
1/2 citrona;
120 g ūdens;
Sāls pēc garšas;
Mārrutki pēc garšas.

Gatavo zupu: papriku, sīpolus un ķiplokus sagriez mazākos 
gabalos un liec katlā, pievieno bietes, ūdeni un etiķi. Vāri uz 
lēnas uguns 15–20 minūtes, līdz sīpoli un paprika mīksti. 
Liec zupu blenderī un kārtīgi sablendē. Izkās caur smalku 
sietu, pagaidi, līdz tā nedaudz atdziest, un liec ledusskapī 
uz 4 stundām atdzesēties. Pasniedz ar mārrutku krēmu, 
ķiršiem un grauzdētām mandelēm.

Pagatavo mārrutku krēmu: Indijas riekstus liec katliņā, 
pārlej ar ūdeni un uzvāri, tad ņem nost no uguns un atstāj 
ūdenī mērcēties, līdz atdziest. Nokās riekstus, noskalo zem 
auksta tekoša ūdens un liec blenderī. Pievieno ūdeni un 
blendē līdz izveidojas skābā krēma konsistence. Pievieno 
citrona sulu, sāli un mārrutkus pēc garšas.

4 h., 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BIEŠU GASPAČO

PAGATAVOŠANA
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BUDAS BĻODA

Humosam:
40 g grauzdētu sezama sēklu;
200 g olīveļļas;
500 g vārītu turku zirņu;
Sula no 1/2 citrona;
Šķipsna sāls;

Pētersīļu mērcei:
2 buntes pētersīļu lapu;
300 g olīveļļas;
3 ēd. k. rauga pārslu;
Sāls pēc garšas;

Budas bļodai:
450 g kimči;
1 porcija burkānu salātu ar ķirbju 
sēklām;
1 gurķis;
1 baltais redīss;
1 cukīni;
240 g konservētu sarkano pupiņu;
100 g sēņu.

Gatavo humosu: grauzdētās sezama 
sēklas liec blenderī, pievieno olīveļļu 
un sablendē. Pievieno turku zirņus, 
citrona sulu, sāli pēc garšas un 
nedaudz ūdens, blendē, līdz izveidojas 
viendabīga masa.

Pētersīļu mērces pagatavošanai 
pētersīļu lapas liec blenderī, pievieno 
olīveļļu un sablendē, līdz izveidojas 
viendabīga mērce. Pievieno rauga 
pārslas un sāli un sablendē vēlreiz.

Dārzeņus nomizo, sagriez mazākos 
gabalos un liec bļodā. Pievieno 
humosu, kimči, burkānu salātus un 
pupiņas. Apcep sēnes un pievieno 
bļodai. Pārlej ar pētersīļu mērci.

30 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

RĪSPAPĪRA RULLĪŠI

10 loksnes rīspapīra;
250 g dažādu sēņu;
3 ķiploka daiviņas;
2 centimetri svaiga ingvera;
5 lociņi;
1 ēd. k. sojas mērces;
1 ēd. k. grauzdēta sezama eļļas;
380 g Korejas salātu Dimdiņu gaumē;
1 gurķis;
1 cukīni;
Bunte salātlapu;
100 g grauzdētu zemesriekstu;
100 g saldās čili mērces.

Sagriez sēnes gareniskos stienīšos (cik 
iespējams), sakapā ķiplokus, ingveru 
un lociņus. Pannā apcep sēnes, līdz 
tās vietām brūnas, pievieno ķiplokus, 
ingveru, lociņus, sojas mērci un 
sezama eļļu un sautē 2–3 minūtes, 
līdz viss šķidrums ir iztvaikojis.

Dārzeņus sagriez smalkos stienīšos. 
Rīspapīru iemērc siltā ūdenī uz 10–15 
sekundēm, tad izklāj uz galda. Pārloki 
rīspapīra loksni uz pusēm, vienā stūrī 
kārto salātu lapas, dārzeņu stienīšus, 
Korejas burkānus un nedaudz 
cepto sēņu. Stingri ietin dārzenīšus 
rīspapīrā un pasniedz ar čili mērci un 
zemesriekstiem.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

LĒCU TAKO AR 
KĀPOSTU 
SALĀTIEM

250 g dažādu sēņu;
150 g belugas lēcu;
1/2 sīpola;
2 ķiploka daiviņas;
3 ēd. k. ābolu sulas;
1 ēd. k. sojas mērces;
1 ēd. k. grauzdētu sezama sēklu eļļas;
Sāls pēc garšas;
800 g kāpostu salātu Coleslaw;
12 tako laiviņas.

Belugas lēcas novāri, nokās un 
atdzesē zem auksta tekoša ūdens.

Sēnes un sīpolus sagriez mazos 
gabaliņos, ķiplokus sarīvē. Pannā 
apcep sēnes, līdz tās brūnas, pievieno 
sīpolus, ķiplokus, ābolu sulu un sojas 
mērci. Iemaisi lēcas un cep visu uz 
vidējas uguns, līdz šķidrums ir gandrīz 
iztvaikojis. Pievieno nedaudz sezama 
sēklu eļļas un sāls pēc garšas. 

Pasniedz tako laiviņās ar kāpostu 
salātiem.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA
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LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

VASARAS SEZONAS AUGĻI – 
SVAIGI UN SALDI 

Vasara nav iedomājama bez augļiem un ogām. 
Vasarai piestāv krāsas, un tieši augļos un ogās 
to ir visvairāk. Manas mīļākās ogas ir zemenes. 
Lai gan jau pavasarī tiek ievestas ogas no 
Grieķijas, Holandes un citām valstīm, tās tomēr 
negaršo kā Latvijā audzētās. Zemenes ir manas 
bērnības garša, un pirmo zemeņu ražu joprojām 
gaidu ar nepacietību. Vasarā tās man aizstāj 
daudzas ēdienreizes –varu ēst kilogramiem bez 
nekā, ar pienu vai pankūkām, smūtijos, sorbetos 
un, protams, kūkās. Zemenēm piemīt diezgan 
intensīva garša un smarža, taču to lieliski var 
izcelt, pievienojot laimu vai svaigumam – 
baziliku vai piparmētru. Zemenes lieliski sader 
arī ar ananasu, meloni, arbūzu, nektarīniem un 
avenēm. 

No augļiem mani vasaras karaļi ir arbūzs un 
melone savas svaigās, atsvaidzinošās garšas 
dēļ. To pirkšana gan bieži vien ir laimes spēle – 
būs sulīgs un gards vai tomēr nē. Lai nekļūdītos, 
lielveikalos parasti pērku arbūzus un melones, 
kas sagriezti uz pusēm, – tad ir redzams augļa 
vidus un var labi saprast, vai tas ir gatavs un 
kā tas garšos. Arbūzus un melones visbiežāk 
ēdu bez nekā, taču no tiem var pagatavot 
arī dažādus ēdienus. No arbūza sanāk ļoti 

atsvaidzinošs smūtijs vai sorbets, ar savu 
svaigumu tas izcili papildina auksto gaspačo 
zupu, piešķirot tai nedaudz salduma. Vasaras 
ballītēs arbūzs iederas arī bolēs. Melone ir garšā 
saldenāka un nav tik atsvaidzinoša. Es dodu 
priekšroku Uzbekistānas melonēm, kam parasti 
piemīt ļoti izteikta medaina garša. Melones 
lieliski garšo vienas pašas, tās var pievienot 
smūtijiem, sorbetiem, saldējumam, grilēt, 
melones arī lieliski iederas salātos, piemēram, 
ar vistas krūtiņu. Melone noteikti būs gards 
papildinājums bolē un kādā kokteilī.

Pašā vasaras vidū mūs priecē arī citi gardi augļi, 
piemēram, nektarīni, aprikozes un persiki. Arī 
šo augļu pirkšana ir zināma laimes spēle, ja 
nav iespējams tos nogaršot. Šie kauliņu augļi 
ļoti piestāv kūkām, desertiem, plātsmaizēm, 
smalkmaizītēm un kruasāniem. Tie ir piemēroti 
cepšanai, aizstājot tādus augļus kā āboli un 
bumbieri. No gatavām aprikozēm sanāk ļoti 
garšīgs un bagātīgs ievārījums vai marmelāde. 
No persikiem, aprikozēm un nektarīniem var 
pagatavot gardu saldējumu vai sorbetu, kā 
akcentu pievienojot nedaudz citrona, laima 
sulas, bazilika vai piparmētras.
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350 g meloņu;
50 g svaiga gurķa;
150 g cukura;

65 g ūdens;
2 olas baltumi;
2 ēd k. muslis.

Sasmalcini meloni un gurķus mazos kubiņos, sablendē 
biezenī. Saputo olbaltumu.

Savāri ūdeni ar cukuru līdz aptuveni 115 grādu temperatūrai. 
Tad pievieno karsto sīrupu olbaltumam un puto līdz 
spīdīgai, skaistai konsistencei. Iemaisi meloņu un gurķu 
biezeni, liec saldējuma mašīnā un sasaldē līdz sorbeta 
konsistencei. Ja nav saldējuma mašīnas, saldē bļodā, ik pa 
laikam apmaisot,  lai veidojas sorbeta konsistence. Dekorē 
ar meloni un pārkaisi musli.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

MELOŅU UN GURĶU 
SORBETS

PAGATAVOŠANA
350 g zemeņu;
Saujiņa svaiga zaļā bazilika;
100 g cukura;

100 g ūdens;
1 citrona sula.

Sasmalcini zemenes mazos kubiņos, sasaldē -18 grādos. 
Nomazgā un smalki sasmalcini baziliku. Savāri ūdeni ar 
cukuru līdz aptuveni 90 grādu temperatūrai, atdzesē sīrupu. 
Liec blenderī sasaldētās ogas, cukura sīrupu, citrona sulu 
un sasmalcināto baziliku. Visu blendē līdz viendabīgai 
konsistencei. Liec sorbetu trauciņā un novieto uz pusstundu 
saldētavā.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BAZILIKA UN 
ZEMEŅU SORBETS

PAGATAVOŠANA
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Domu par iecienītajām pupiņām sviestā, 
vārītām cūku pupām, kas pasniegtas ar kefīru 
kā bērnībā pie omes vai mammas, vai jaunajiem 
kartupelīšiem, ko samaisīt ar dillēm un apēst kā 
lielāko delikatesi, nomaina vēl miljons ideju, ko 
šovasar pagaršot. 

Man vasara ir laiks, kad novērtēju katru kumosu, 
atverot maņas ne tikai klasiskiem ēdieniem, 
bet arī jaunām receptēm. Neviena vasara vairs 
nav iedomājama bez baklažāniem, kas sacepti 
uz grila, pannā vai cepeškrāsnī, un cukīni, kas 
garšo ideāli, pagatavojot uz grila ar sieriem, 
ēdot svaigu kā gurķi, ceptu salātos, sablendētu 
zupās. Plānas cukīni šķēles ar baklažānu lieliski 
papildina lazanju un pat aizstāj pastas plāksnes. 

Vasaras garša pavisam noteikti ir gurķis, kas 
noplūkts uz lauka un apēsts, vēl saulē sasilis. 
Vasaras garša ir arī gurķi salātos superplānās 
šķēlītēs ar baziliku un burratu vai fetu. Sagriezti 
lielos gabalos, mikrokubiņos vai plānās 
šķēlēs, gurķi papildina daudzas garšas – citus 
dārzeņus, zivis, gaļu, sierus. 

Vasaras garša ir arī haricot pupiņas, pākšu 
zirnīši, kolrābji, paprika, puķkāposti, brokoļi un 
daudz kas cits. Vasaras garša slēpjas ikvienā 
dārzenī un saujās dažādu salātlapu – no 
klasiskajiem sviesta salātiem līdz rukolai, 
spinātiem un salātu miksiem, kuros ir bietes, 
pakčojs, rukola, dažādi salātu veidi un neticama 
garšu bagātība. 

Viens no ēdieniem, kas ideāli apvieno vasaru 
vienā traukā, ir poke bļoda, kurā viens otram 
blakus guļ tomāts, paprika, baklažāns, pupiņas, 
gurķis, zirnīši, salāti, pukkāposti, brokoļi un 
viss, kas tev garšo. Atliek pamainīt tikai mērces 
vai piedevas, pievienot sastāvdaļas citādās 
proporcijās, un mainās garša un ēdiena 
noskaņojums, bet nemainās viens – vasaras 
klātesamība. 

Ja dārzeņi tev šķiet garlaicīgi un ir apnicis tos 
ēst, ir vērts piestāt pie dārzeņu plaukta un tā 
pa īstam ieskatīties, kas tur atrodams. Kad 
roka sniedzas pēc ierastā kartupeļa, paņem 
tā vietā ko citu, bet klasisko tomāta un gurķa 
savienojumu papildini ar puķkāpostu vai 
zirnīšiem. Sviesta salāta vietā izmēģini blakus 
esošo podiņu ar citiem salātiem un vēl papildus 
baziliku un piparmētru, lai iegūtu jaunas garšas. 
Vasara ir labākais laiks, kad eksperimentēt ar 
dārzeņu garšām un kombinācijām. Tas ir laiks, 
kad iemīlēties tajās no jauna! 

VASARA UZ ŠĶĪVJA
VASARA IR LAIKS, KAD DĀRZUS PĀRPLUDINA GARŠĀM UN KRĀSĀM PĀRBAGĀTA LAVĪNA – 
GUĶI, REDĪSI, DAŽĀDU ŠĶIRŅU SALĀTI, RABARBERI, BURKĀNI, TOMĀTI, BAKLAŽĀNI, VISĀDU 
VEIDU PUPIŅAS, UN TĀ IR TIKAI MAZA DAĻA NO VISĀM DĀRZA VELTĒM. PIENĀK BRĪDIS, KAD 
GRIBAS UZ ŠĶĪVJA SALIKT VISU, BET VIETAS NEPIETIEK.

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS
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Mērcei:
300 g nomizota gurķa;
1/3 tējk. jūras sāls;
350 g bezpiedevu jogurta;
1 tējk. medus;
4 tējk. smalki sakapātas 
svaigas piparmētras;
Svaigi malti melnie pipari;

400 g jēra šķiņķa mazos 
gabalos;
20 ml vīnogu kauliņu eļļas;
2 tējk. kaltēta oregano;

Svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;

100 g rukolas;
200 g zirnīšu pākstīs;
200 g haricots pākšu 
pupiņu;
160 g nomizotu zirnīšu;
300 g uz pusēm pārgrieztu 
ķiršu tomātu;
300 g gurķa gabalos;
300 g paprikas gabalos.

Sarīvē gurķi, samaisi ar sāli un liec sietā notecināt vismaz 
20 minūtes. Tad izspied šķidrumu, pievieno pārējās mērces 
sastāvdaļas un noliec malā. Šo var pagatavot dienu iepriekš. 

Katlā uzvāri ūdeni un, kad tas burbuļo, pievieno sāli, pupiņas 
un zirnīšus. Pavāri 4 minūtes un nokās, ieber pupiņas un 
zirnīšus ledusaukstā ūdenī. 

Traukos kārto salātus, tad dārzeņus. Pannā sakarsē eļļu, liec 
tajā jēru, rozmarīnu, oregano, sāli un piparus. Cep uz lielas 
liesmas, kamēr gatavs. Liec bļodā, pārlej mērci un pasniedz.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

GRIEĶIJAS 
IEDVESMOTS POKIJS

PAGATAVOŠANA

160 g bulgura;
320 g verdoša ūdens;
400 g gurķa kubiņos;
300 g uz pusēm pārgrieztu 
ķiršu tomātu; 
200 g paprikas kubiņos;
60 g rukolas vai spinātu;
4 vārītas olas gabalos;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari;

Baklažāniem:
400 g kubiņos sagriezta 
baklažāna;
1 tējk. smalki sakapāta 
rozmarīna;
1 tējk. timiāna lapiņu;

Mērcei:
50 g tahīni;
50–70 ml auksta ūdens;
1/3 tējk. malta kumīna.

Verdošā ūdenī liec bulguru, lai ūdens to pārklāj, pievieno sāli 
un uzliec vāku. Atstāj uzbriest vismaz uz 1 stundu vai pat 
ilgāk.
 
Pannā sakarsē eļļu, pievieno baklažānus, rozmarīnu, timiānu 
un sāli. Cep uz vidējas liesmas, kamēr tie zeltaini un mīksti. 

Bļodā liec tahīni un pievieno trešo daļu ūdens. Samaisi. Tad 
pievieno vēl ūdeni, samaisi vēlreiz un pielej pēdējo ūdens 
porciju. Ja mērci gribas šķidrāku, pievieno vēl ūdeni. Iemaisi 
sāli, piparus un kumīnu.

Traukā liec bulguru, dārzeņus un mērci.

30 min +, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

IZRAĒLAS 
IEDVESMOTS POKIJS

PAGATAVOŠANA
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OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS

LAI VASARA IR KOŠA UN 
VESELĪGA: GARŠĪGS UN 
VIEGLS UZTURS BĒRNIEM

Piemēram, ir problemātiskāk ievērot režīmu: 
bieži izbraucam pie dabas, pie jūras, gribas 
paspēt izbaudīt vasaru pēc pilnas programmas, 
tāpēc dažreiz sanāk aiziet vēlāk gulēt un biežāk 
ēst ārpus mājas. Tāpēc pirmais, ko gribētos 
atgādināt vecākiem par bērnu uzturu, ka mūsu 
vasaras plāni nedrīkst bojāt bērna miega un 
ēšanas režīmu. Bērnam neatkarīgi no vasaras vai 
ziemas sezonas ir jāguļ vismaz astoņas stundas 
un jāēd regulāri ik pēc trim četrām stundām. 
Tas nozīmē, ka jāizvairās no lielākām pauzēm 
starp ēdienreizēm, bet nav arī jānašķējas ik pēc 
pusstundas, jo izbraucienā mēdzam paņemt līdzi 
kādas uzkodiņas, kraukšķus, karstumā noteikti 
gribas apēst saldējumu. 

Es ieteiktu rūpīgi izvēlēties kafejnīcu vai 
restorānu, kur plāno ieturēt maltīti. Pārskati, kāda 
ir ēdienkarte, lai nav tā, ka kafejnīcas piedāvājumā 
ir tikai frī kartupeļi un nageti. Pie tam ieteiktu, 
pasūtot ēdienu bērnam, atteikties no dažādām 
mērcēm, kas tiek pasniegtas pie ēdieniem – 
piemēram, kečupa un majonēzes. Palūdziet 
viesmīlim, lai pieliek karoti krējuma vai jogurta. 
Savukārt sulas un saldināto gāzēto dzērienu vietā 
ieteiktu izvēlēties ūdeni ar zemenēm, piparmētru 
vai citronu. Noteikti ir vērts ieskatīties ēdienkartes 
zupu sadaļā – varbūt kāda zupa izrādīsies 
bērnam atbilstoša.

Ja bērna svars ir 20 kilogramu, nepieciešamais 
šķidruma daudzums ir 1500 mililitru dienā. 
Vismaz puse no tā jāuzņem ar ūdeni, pārējo 
šķidruma daudzumu var uzņemt ar ēdienu 
(zupām, augļiem, dārzeņiem, piena produktiem).

Izbraucienos pie jūras vai pie upes bieži vien 
mēdzam paņemt līdzi arī ēdienu, tāpēc vasaras 
laikā jābūt uzmanīgiem ar produktu uzglabāšanu 
– karstumā tie mēdz ātri bojāties. Lai izvairītos 
no saindēšanās ar pārtiku, līdzņemšanai atturies 
no produktiem, kas ātri bojājas – nevajadzētu 
izvēlēties maizītes ar doktordesu, jo desa noteikti 
sabojāsies un sabojās arī tavu dienu.

Vasaras brīvlaiks dod iespēju arī bērniem 
pašiem kļūt neatkarīgākiem un uzņemties 
vairāk atbildības. Piemēram, darba dienās, kad 
vecāki ir darbā, bērniem pašiem jāpagatavo vai 
jāuzsilda sev pusdienu ēdiens. Lai izvairītos no 
situācijas, kad bērns dienas laikā pārtiek tikai no 
brokastu pārslām un maizītēm, ieteiktu pārrunāt 
ar bērniem un vienoties par mājas pusdienu 
piedāvājumu, piemēram, vienu dienu nedēļā 
tā var būt bērna izvēle, savukārt citās dienās 
bērnam tiks atstāts siltais pamatēdiens vai zupa, 
kas jāuzsilda un jāapēd.

Vasara ir arī svaigu dārzeņu un augļu sezona, 
tāpēc noteikti jācenšas tos iekļaut bērnu 
uzturā. Bērnam nav obligāti jāēd dārzeņu 
salāti, jo mazajiem bieži nepatīk, ka produkti 
ir samaisīti. Labāk piedāvāt bērnam vienkārši 
atsevišķi sagrieztus dārzeņus, piemēram, 
plati ar sagrieztiem gurķiem, kolrābi, redīsiem, 
burkāniem, papriku. Var arī pagatavot jogurta 
mērci un vienkārši nolikt bērnam priekšā. Nespied 
viņu to ēst, ļauj pašam ieinteresēties, kas tur uz 
plates ir tāds interesants, un to pagaršot. Līdzīgi 
ir arī ar augļiem un ogām. No ogām var gatavot 
svaigus smūtijus un mājas gatavotus sorbetus, 
piemēram, mellenes ar kokosriekstu pienu vai 
zemenes ar laimu un piparmētru. Garšīgi, saldi un 
vasarīgi atsvaidzinoši!

VIENMĒR TIK ILGI GAIDĪTA UN VIENMĒR TIK ĀTRI PASKRIEN – TĀDA IR VASARA.  ŠĶIET, VASARĀ 
IR TIK DAUDZ SVAIGUMA – AUGĻI, OGAS, UN UZTURAM PAŠSAPROTAMI VAJADZĒTU BŪT 
VESELĪGAM.  TOMĒR VASARA IR ARĪ LAIKS, KAD GRIBAS DAUDZ KUR AIZBRAUKT, DAUDZ KO 
REDZĒT, DAUDZ KO PAGARŠOT. VASARĀ NODROŠINĀT BĒRNAM VESELĪGU UN SABALANSĒTU 
UZTURU IR MAZLIET GRŪTĀK NEKĀ PARASTI, TĀPĒC PADALĪŠOS AR IETEIKUMIEM, KĀ TO 
IZDARĪT VEIKSMĪGĀK.

ATCERIES, KA VASARAS LAIKĀ IR ĻOTI SVARĪGI 
UZŅEMT PIETIEKAMI DAUDZ ŠĶIDRUMA, ĪPAŠI 
KARSTĀS DIENĀS. TĀPĒC, DOMĀJOT PAR BĒRNU 
UZTURU VASARAS LAIKĀ, OBLIGĀTI BŪTU JĀPIEVĒRŠ 
UZMANĪBA TAM, CIK DAUDZ ŠĶIDRUMA BĒRNS 
IZDZER DIENĀ.

JA TOMĒR GRIBAS UZ PLUDMALI PAŅEMT KĀDU 
OLU, SIERU VAI JOGURTU, IETEIKTU IEGĀDĀTIES 
LEDUSSOMU AR AUKSTUMELEMENTIEM, KUR IELIKT 
ŠOS PRODUKTUS, LAI NEVAJADZĒTU SATRAUKTIES 
PAR TO UZGLABĀŠANU.



NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Saldā garša:
1/2 nogatavināta mango;
1/5 nogatavināta ananasa;
1 banāns;
100 ml dzeramā ūdens (vai pēc 
izvēles);

Skābenā garša:
200 g atlaidinātu saldēto upeņu 
Rimi;
10 svaigas piparmētru lapiņas;
4 dateles Juicy Selection by Rimi 
bez kauliņa;
100 ml dzeramā ūdens (vai pēc 
izvēles).

Katras garšas smūtija sastāvdaļas liec atsevišķā traukā un sablendē 
vēlamajā biezumā. Lej abus vienā krūzē, lai dzerot tie sajaucas katrā 
malkā citādi, un izbaudi gan skābeno, gan saldo garšu.

5 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

SALDSKĀBAIS 
DUOGARŠU SMŪTIJS

PAGATAVOŠANA

2 pilngraudu tortiljas Rimi 
Planet;
2 ēd. k. bio tomātu smēriņa 
Rūdolfs;
2 krāsainas paprikas;
10 cukurzirnīšu pākstis Rimi;
2 romiešu salātu lapas;

1 tvaicēta biete Rimi;
1 burkāns;
2 ēd. k. gī sviesta.

Sagriez dārzeņus strēmelītēs – šo griešanas veidu sauc par 
žuljēna griezumu. Tortiljas centru iesmērē ar smēriņu un ieklāj 
tajā salātu lapu. Kārto žuljēna dārzeņus un aizloki tortilju, apcep 
uz sakarsētas pannas gī sviestā, sākot ar aizlocīto pusi, līdz tā 
kļuvusi kraukšķīga.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

DĀRZEŅU TORTILJA

PAGATAVOŠANA
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Mīklai:
200 g miltu;
140 g mīksta sviesta;
1 olas dzeltenums;
Šķipsna sāls;
50 g magoņu sēklu;

Pildījumam:
200 g žāvētas gaļas;

1/3 sarkanās paprikas; 
1/2 maza sīpola;
1 mazs burkāns;
Olīveļļa cepšanai;
100 g svaigā siera;
Sāls, pipari, čili;
1 ola pārsmērēšanai;
100 g Parmesan siera 
pārkaisīšanai.

Samīci mīklu līdz viendabīgai konsistencei, ietin pārtikas plēvē 
un novieto uz stundiņu ledusskapī.

Sasmalcini žāvēto gaļu, sīpolu, papriku, burkānu, apcep olīveļļā, 
lai nedaudz iztek taukumiņš. Nedaudz padzesē un iemaisi 
svaigo sieru. Pievieno garšvielas: sāli, piparus, čili.

Izrullē mīklu plānā kārtā, ar glāzi izspied aplīšus, vidū liec 
pildījumu, aizspied maliņas un kārto uz pannas. Pārsmērē ar 
sakultu olu un bagātīgi pārkaisi Parmesan sieru.
Cep iepriekš sakarsētā krāsnī 180 grādos aptuveni 25 minūtes.

60 min, 15 gab.SASTĀVDAĻAS

PĪRĀGI AR ŽĀVĒTU 
GAĻU

PAGATAVOŠANA

Mīklai:
180 g biezpiena;
180 g mīksta sviesta;
170 g miltu;
50 g cukura;

Pildījumam:
2 āboli;
50 g brūnā cukura;
20 g baltā cukura;
100 g svaigā siera;
30 g kanēļa;
Ola pārsmērēšanai;
Cukurs pārkaisīšanai.

Gatavo mīklu: samīci visas sastāvadaļas līdz viendabīgai 
konsistencei, ietin pārtikas plēvē un novieto uz stundu 
ledusskapī.

Nomizo ābolus, sagriez smalkos kubiņos, pieber abus cukurus, 
kanēli un samaisi. Izrullē mīklu taisnstūra formā, pārsmērē ar 
svaigo sieru, kārto vienmērīgi sagrieztos ābolus, savel ruleti un 
griez 1 cm biezās šķēlītēs. Kārto uz pannas, pārsmērē sakultu 
olu, pārkaisi ar cukuru un liec cepties iepriekš sakarsētā krāsnī 
180 grādos uz aptuveni 25 minūtēm. 

60 min, 25 gab.SASTĀVDAĻAS

KANĒĻMAIZĪTES AR 
BIEZPIENU

PAGATAVOŠANA

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS
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APIŅA PLAŠĀ SAIME – 
AMATALUS DAUDZVEIDĪBA
ŠOREIZ STĀSTĪŠU PAR CRAFT JEB AMATALU, KĀ TO ARVIEN BIEŽĀK 
DĒVĒ LATVISKI, VEIDOJOT SAVIENOJUMU NO ANGĻU VALODAS 
VĀRDIEM CRAFT (AMATS) UN BEER (ALUS). PASTĀSTĪŠU PAR DAŽĀDIEM 
AMATALUS VEIDIEM UN ŠĶIRNĒM UN TO ATŠĶIRĪBĀM, LAI PALĪDZĒTU 
NEAPJUKT PLAŠAJĀ IZVĒLĒ.
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IPA jeb India Pale Ale ir viens no populārākajiem 
gan pieprasījuma, gan nosaukuma 
atpazīstamības ziņā. Šī stila alus garšu veido 
apiņi, dažādi garšaugi, citrusi un augļainas notis. 
Tam raksturīgs izteikts rūgtums un augstāks 
alkohola saturs nekā mūsu platuma grādos 
ierastajam Lager stila alum, un dažreiz IPA var būt 
izteikti citrusīgs. 

IPA stila alu var sīkāk iedalīt West Coast jeb 
Rietumkrasta IPA, britu stila IPA un New England 
jeb Jaunanglijas IPA alos. Piemēram, West Coast 
IPA būs augļains un rūgtens vienlaikus, turpretī 
New England stila IPA – mazliet vieglāks garšā un 
ne tik rūgts. Interesanti, ka tieši IPA stils ir pirmais, 
ko patērētājs parasti pamēģina, uzsākot ceļu 
amatalus garšu pasaulē.

APA jeb American Pale Ale varu šķist līdzīgs 
IPA, un lielā mērā tā arī ir, taču galvenā atšķirība 
ir iesala un apiņu vieglums, citrusīgām garšām 
paliekot fonā. Šie alus veidi ir savstarpēji cieši 
saistīti ne tikai nosaukuma, bet arī izcelsmes ziņā. 
Viens bija paredzēts transportēšanai uz Indiju, bet 
otrs – uz Ameriku. Ceļa ilgumam atšķiroties, IPA 
ilgāk “pasēž” mucā un iegūst vairāk garšu nekā 
APA.

KVIEŠU alus ir tipisks Bavārijas alus, kura 
darīšanā parasti izmanto vismaz 30 % kviešu. 
Arī šim alum ir vairāki paveidi. Viens no 
populārākajiem ir Hefeweizen – visā pasaulē 
pazīstams, ļoti atsvaidzinošs vācu alus. Parasti 
tam ir 3–5 grādu alkohola saturs, tas ir gaišs, 
dažreiz mazliet duļķains. Daži no šiem aliem ir 
gatavoti bez apiņu klātbūtnes, kas padara šos alus 
ļoti viegli dzeramus un populārus.

LAGER alus ir mums vispazīstamākais. Tāpat 
kā kviešu alus, arī lāgera tradīcijas meklējamas 
vācu zemēs. Tas ir gaišas krāsas alus ar relatīvi 
zemu alkohola saturu. Lāgers ir viens no 
populārākajiem alus veidiem pasaulē un atšķiras 
no kviešu alus ar to, ka raudzēšana sākas no 
apakšas, nevis no augšas kā kviešu alum. Lāgeru 

var gatavot arī no kukurūzas, miežiem, rīsiem vai 
jebkuras šo graudu kombinācijas, tas ir putaināks 
un ar lielāku apiņu piejaukumu, tāpēc garšā 
rūgtenāks.

PILSNER alus ir viens no Lager alus veidiem. Tas 
ir radies Čehijā, kur šī alus tradīcijas ir ļoti senas. 
Atšķirība ir tāda, ka, gatavojot pilzneru, pievieno 
vairāk apiņu un izmanto citādu raugu. Īsumā 
– pilzners būs mazliet rūgtāks, apiņotāks un ar 
vairāk izteiktām garšām jeb “garšvielām”.

PORTER stila alus ir tradicionāls un ļoti populārs 
Anglijā. To gatavo no mazliet apgrauzdētiem 
miežiem. Tieši graudi dod porterim tik raksturīgo 
tumšo krāsu, patīkamo, tumīgo garšu un 
šokolādes notis. To visbiežāk dzer aukstajos gada 
mēnešos.

ALE jeb eils ir alus, ko visbiežāk gatavo pēc ātrās 
metodes, izmantojot lielu karstumu. Tādējādi 
garša iegūst augļainu, rūgtenāku raksturu. 
Tipiski var sagaršot tādas augļu notis kā ābols, 
bumbieris, banāns vai ananass. 

To patērēt uzturā bija daudz drošāk nekā ūdeni, 
jo, pateicoties augstajai temperatūrai, kādā to 
gatavoja, visas kaitīgās vielas to bija atstājušas.

BEĻĢU TRIPEL stila alus ir cēlies flāmu zemēs. 
Tas ir ļoti populārs Nīderlandē un Beļģijā. 
Vārds tripel raksturo trīskāršo iesala porciju tā 
pagatavošanai. Tā rezultātā iegūst alu ar ļoti 
izteiktām un spēcīgām garšām, kā arī krietni 
lielāku alkohola saturu. Šis alus ir ļoti bagātīgs, 
izteikti sauss un citrusīgs. Noteikti piemērots 
pieredzējušiem alus baudītājiem, kuri būs 
pagaršojuši daudz dažādu alu.

Šis ir pavisam neliels ieskats plašajā alus pasaulē. 
Iesaku nebaidīties baudīt dažādu stilu alus un 
novērtēt bagātīgās garšas, ko sniedz šis senais 
un nesen renesanses cienīgu atdzimšanu 
piedzīvojušais dzēriens!

VISVAIRĀK GARŠAS RAKSTURU IETEKMĒ APIŅI, 
KURUS IZMANTO ŠĪ ALUS GATAVOŠANĀ.

ŠO ALU VĒSTURISKI GATAVOJA MŪKI, UN TAS BIJA 
VIENS NO GALVENAJIEM UZTURVIELU AVOTIEM 
VIDUSLAIKU ANGLIJĀ.

ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS
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ALUS VEIDS ALUS GARŠAS GARŠU NIANSES ĒDIENA VEIDS ĒDIENA PIEMĒRS

IPA Rūgtens, augļains, 
citrusīgs, zāļains

Rūgtens un apiņains alus, kas 
lieliski komplimentē pikantus
un gaļas ēdienus, bet 
nenomāc to garšu

BBQ stila ēdieni, 
burgeri, tako, liellopa 
gaļa

Uz uguns gatavots steiks, 
BBQ liellopa ribiņas, vistas 
tako

APA Mazāk rūgtens, 
grauzdējuma garša, 
pļavas zālītes/augi

Viegli rūgtens, komplicēta 
dažādu pļavas ziedu un augu 
garša, mazliet citrusa

Pica un meksikāņu 
ēdieni, arī dažādas 
pastas

Pica, Pasta al Ragu 
(Boloņas pasta), 
citas gaļas pastas, liellopa 
tortiljas

KVIEŠU ALUS Graudi, maize, neliels 
citruss un augļainums

Viegls skābums, maizes 
mīkla, svaigs citruss

Zaļie un svaigie salāti, 
varīta ola, putnu gaļas 
salāti

Salāti ar olu un ceptu 
tītara gaļu

LAGER Gaisīgs, viegls, 
viegli rūgtens, viegli 
augļains

Viegls, dzidrs Vieglas jūras velšu 
uzkodas, grilēta 
cūkgaļa vai vista, 
Āzijas virtuve

Garneles, plucinātas 
cūkgaļas burgers, vistas/
cūkgaļas liellopa voks

PILSNER Vidēji rūgtens, 
citrusīgs, viegls 
pikantums

Atsvaidzinošs, citrusīgs Jūras veltes, tuncis, 
lasis, Āzijas virtuve

Grilēts lasis ar citrusu, 
krāsnī cepti sparģeļi ar 
kartupeļiem

PORTER Augļains, vidēji 
rūgtens, bumbieris, 
banāns, ananass

Biezs un tumīgs Dažāda veida gaļas - 
kūpinātas desas, 
bekons, čili tipa ēdieni

Chili con carne

ALE Augļains, ļoti apiņots, 
tumīgs

Tumīgs un rūgtens Kūpinājumi, suši, zivis Asinsdesa ar graudu 
putru (bukstiņputra)

BEĻĢU TRIPEL Sauss, citrusīgs, 
izteikts alus

Viegls un citrusīgs Jūras veltes, austeres, 
siera picas

Austeres vai četru sieru 
pica, Margarita



NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Mīklai:
300 ml silta tumšā alus; 
4 g sausā rauga;
4 g sāls;
4 g brūnā cukura;
500 g augstākā labuma 
kviešu miltu;

Picai:
120 g olīveļļas;
3 ķiploka daiviņas;
2 timiāna zariņi (tikai 
lapiņas);
Šķipsna sāls;
120 g rīvēta puscietā siera;
100 g rīvēta cietā siera;
100 g čorizo desas šķēlīšu.

Nedaudz pasildi alu, lai tas ir vismaz 36 grādus silts, 
pievieno raugu, sāli un cukuru. Iemīci miltus un izveido 
mīklas piku. Mīklu liec lielā traukā un pārsedz ar pārtikas 
plēvi, novieto siltā vietā uz pusotru stundu. 

Izmīci mīklu, uzkaisi uz galda milltus un sadali mīklu četrās 
vai vairākās picas bumbās. Atstāj tās turpat uz galda un 
apsedz ar pārtikas plēvi, lai rūgst vēl vismaz 30 minūtes.
 
Gatavo picas. Blenderī samal ķiploku ar sāli, olīveļļu un 
timiāna lapām. Izrullē mīklu un klāj uz tās daļu ķiploka 
eļļas, pārkaisi ar divu veidu sieru un pievieno čorizo šķēles. 
Pica jācep līdz 220 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī krāsns 
apakšējā restes plauktā. Cepšanās ilgums atkarīgs no picas 
lieluma, bet tās būs vidēji 10–14 minūtes.

2,5 h., 12 pers.SASTĀVDAĻAS

TUMŠĀ ALUS PICAS 
MĪKLA

PAGATAVOŠANA

400 g liellopa maltās gaļas;
30 ml saulespuķu eļļas;
1 ēd. k. ķimeņu; 
3 ķiploka daiviņas; 
2 šalotes sīpoli;
1 burkāns; 
4 seleriju kāti;
1 sarkanā paprika;

2 ēd. k. tomātu pastas;
400 ml sasmalcinātu 
tomātu savā sulā;
1,5 ēd. k. brūnā cukura;
1,5 l liellopa gaļas buljona;
500 ml tumšā alus;
30 g tumšās šokolādes.

Sagriez mazos kubiņos burkānu, seleriju, sīpolu un ķiploku. 
Katlā lej saulespuķu eļļu un pasautē dārzeņus, tad pievieno 
malto gaļu un apcep to. Liec klāt tomātu pastu un nedaudz 
apdedzini, pielej sasmalcinātos tomātus, alu, buljonu un 
cukuru. Līdzko sāk vārīties, samazini temperatūru, lai 
zupa lēnām tvaicētos. Vāri vismaz stundu. Dziļākai garšai 
pievieno tumšo šokolādi. 

90 min, 6 pers.SASTĀVDAĻAS

LIELLOPA GAĻAS 
ZUPA AR ALU

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes



4 kupāti Mani Gardumi;
2 ēd. k. vīnogu kauliņu eļļas;

Putrai:
2 nelieli kartupeļi;
100 g purava gaišās daļas;
2 ķiploka daiviņas;
100 g pērļu grūbu;
500 ml vistas buljona;
2 ēd. k. sviesta;
1 ēd. k. eļļas;

Mērcei:
200 ml vistas vai liellopa 
buljona;
2–3 ēd. k. upeņu vai citu 
ogu džema;
1 ēd. k. ogu etiķa;
1 rozmarīna zariņš;
Cukurs vai medus pēc 
garšas.

Gatavo putru: nomizo katrupeļus un sagriez nelielos 
kubiņos. Sagriez puravu un sakapā ķiploku.

Izkausē pannā ēdamkaroti sviesta ar eļļu un pasautē puravu 
ar ķiplokiem 2–3 minūtes. Pievieno kartupeļus, sautē vēl 
2–3 minūtes. Pieber pērļu grūbas un pielej karstu buljonu. 
Vāri 10–15 minūtes, tad noņem no uguns, uzliec vāku un 
atstāj uz 5 minūtēm.

Tikmēr lej pannā glāzi ūdens ar divām ēdamkarotēm 
vīnogu kauliņu eļļas. Liec vārīties kupātus. Vāri no abām 
pusēm, lai izsilst līdz viducim. Līdzko ūdens novārīsies, eļļa 
ļaus kupātus apbrūnināt.

Pagatavo mērci: savieno visas sastāvdaļas un uz lēnas 
uguns vāri, līdz tā sāk biezēt. Pasniedzot pievieno svaigas 
ogas pēc izvēles.

35 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PĒRĻU GRŪBAS 
AR KUPĀTIEM

PAGATAVOŠANA

300 g laša filejas;
2 ēd.k. gī sviesta;
2 buntes sparģeļu;
Sāls pēc garšas;

Mērcei:
3 olu dzeltenumi;
1 ēd. k. Dižonas sinepju;
1/2 laima sula;
Sāls pēc garšas;
1/3 tējk. Kajēnas piparu;
150 g izkausēta sviesta.

Sagriez lasi divās vai četrās mazākās filejās, ierīvē ar sāli. 
Apcep uz karstas pannas, pievienojot ēdamkaroti gī sviesta. 
Citā pannā lej ūdeni, pievieno gī sviestu un sāli. Sparģeļiem 
nomizo mizu un liec vārīties divas minūtes.

Pagatavo mērci: bļodā liec olu dzeltenumus, pievieno 
sinepes, samaisi ar putojamo slotiņu, lēnām lejot klāt 
izkausēto sviestu. Tad pievieno sāli, Kajēnas piparus un 
laima sulu. Mērce jāpasniedz, kamēr tā silta.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

LASIS AR 
SPARĢEĻIEM UN 
HOLANDES MĒRCI

PAGATAVOŠANA
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BAUDI KOPĀ AR 
ALE TIPA ALU!

BAUDI KOPĀ AR 
PILSNER TIPA ALU!
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ALUS IR TRADĪCIJĀM BAGĀTA 
GARŠA. LAI ARĪ ŠIS DZĒRIENS 

IR POPULĀRS VISA GADA 
GARUMĀ, TIEŠI VASARĀ TAS 
SASNIEDZ POPULARITĀTES 
AUGSTUMUS. AMATNIEKU 
ALUS NEPĀRTRAUKTI TIEK 

PILNVEIDOTS UN ATTĪSTĪTS, 
SAGLABĀJOT VĒSTURISKĀS 
RAŽOŠANAS VĒRTĪBAS, TAČU 
PIEŠĶIROT TĀM MŪSDIENU 
RAKSTURU, ŅEMOT VĒRĀ 

PIRCĒJU VĒLMES, PRASĪBAS 
UN VADOŠOS TRENDUS. 
ŠĪS SEZONAS SĀKUMĀ 

VEIKALU PLAUKTUS STEIDZ 
PAPILDINĀT DAŽĀDI LATVIJAS 

UN PASAULES RAŽOTĀJU 
JAUNUMI, KAS, IESPĒJAMS, 

KĻŪS TIEŠI PAR TAVU VASARAS 
IECIENĪTĀKO GARŠU!
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MĀRCIS MITREVICS
VĪNA GARŠU SADERĪBA

 AR ŠO SVĒTKU SAJŪTA BŪS 
–  VIEGLAIS UN GAISĪGAIS 
PROSECCO FENOMENS

Itāļi jau izsenis šo dzirkstvīnu lieto pie dzimšanas dienas kūkas. Harry’s bārā Venēcijā vēl pirms Otrā 
pasaules kara bārmenis radīja kokteili, kura pamatā ir šis burbuļojošais dzēriens, un nodēvēja to 
15. gadsimta gleznotāja Bellīni vārdā. Pagājušā  gadsimta astoņdesmitajos gados Itālijā popularitāti 
guva aperitīvs no rūgtā zāļu liķiera Aperol un šī burbuļu avota. Pēdējos piecos gados nu jau visā 
pasaulē šis kokteilis piedzīvo atdzimšanu. Pasaules slavenākā dzirkstošā vīna – šampanieša – ikgadējo 
pārdošanas apjomu (300–320 miljonu pudeļu gadā) šis itāliešu dzirkstošais vīns apsteidza jau pirms 
vairākiem gadiem, šobrīd stabili ik gadu sasniedzot prātam neticamo – pusmiljarda pudeļu apjomu ik 
gadu. Protams, mēs runājam par Prosecco!

Lai aizsargātu šī īpašā dzēriena izcelsmi, Veneto 
un Friuli-Venēcijas Džūlijas (Friuli-Venezia 
Giulia) reģionu vīndari 2009. gadā pieņēma 
lēmumu turpmāk pārdēvēt Prosecco izmantoto 
pamatvīnogu vārdu no Prosecco uz Glera, 
tādejādi ierobežojot vārda Prosecco izmantošanu 
citos Itālijas reģionos darinātiem dzirkstošiem 
vīniem. Un ar to viņi izvilka lielo lomu, jo kopš 
2008. gada pasaules finanšu krīzes vieglais 
itāļu dzirkstvīns fenomenālā ātrumā ir guvis 
visaptverošu popularitāti dzirkstošo vīnu mīļotāju 
vidū.

Finanšu krīze, kuras laikā bagātnieki bija spiesti 
dārgo šampanieti aizstāt ar ievērojami lētāko 
Prosecco, nav vienīgais šī dzēriena slavas gājiena 
iemesls. Otrs, pat svarīgākais, ir dzīvesveids vai 
pat dzīvesstils, ko Prosecco lieliski palīdz piekopt 
tā baudītājiem. Un šī dzīvesstila stūrakmeņus 
raksturo “mazi, bet svētki katru dienu”, “negribam 
neko smagu un nopietnu, bet gan vieglu un 
gaisīgu”, “prestiža luksusprece (burbuļi vīnā), ko 
mēs varam atļauties”, “mēs negribam neko ēst, 
bet vienkārši priecāties par dzīvi”. Nākamais, nu 
jau stabili var teikt, veiksmīgais Prosecco ražotāju 
konsorcija solis – Prosecco Rose stila ieviešana 
pagājušajā gadā. Jaunais Prosecco Rose jau no 
paša sākuma tiek pozicionēts un strikti uzraudzīts 
kā jauns, prestižāks un kvalitāti ceļošs dzēriena 
paveids, kura pamatā tīkamās krāsas iegūšanai 
drīkst izmantot tikai un vienīgi cēlo Pinot Noir 
vīnu, nosakot garāku minimālo vīna otrreizējās 
rūgšanas laika posmu.

Protams, snobi teiks – Prosecco nav tas pats, 
kas Champagne. Teorētiski tiešām ražošanas 
tehnoloģija vairumam proseko ir citāda nekā  
šampanietim – proseko burbuļi veidojas 
otrreizējās rūgšanas gaitā kopējā lielā tvertnē, un 
pudelēs dzēriens tiek pildīts jau ar burbuļiem. Šī 
metode vīndarim ļauj ar mazāku piepūli izveidot 
kāroto produkta saldumu, skābumu, regulēt 
alkohola daudzumu, kā arī daudz vienkāršāk 

saražot lielu apjomu iemīļotā dzēriena. Noteikti 
jāatzīmē viena papildu lieta, kam pievērst 
uzmanību. Tā ir atšķirība starp Prosecco 
Spumante un Frizzante – abi šie vārdi nozīmē 
burbuļus izvēlētajā pudelē, bet to daudzums jeb 
spiediens ir atšķirīgs. Frizzante pudelēs spiediens 
un attiecīgi burbuļu daudzums ir līdzīgs kā 
braucamlīdzekļos – no 1,5 līdz 3, 5 atmosfērām. 
Šos vīnus precīzāk būtu raksturot ar apzīmējumu 
“viegli dzirkstošs vīns”. Savukārt pudelēs, kas 
apzīmētas kā Spumante, minimālais spiediens ir 
vismaz piecas atmosfēras un tās ir pilnas kāroto 
burbuļu!

Un tagad godīgi atbildi – kuram mūsdienu 
zibenīgi mainīgajā, virtualitātei pietuvinātajā 
pasaulē rūp, ka šis dzēriens vismaz pusotru gadu 
nav izturēts pudelē, pirms nonāk glāzē?

ĪSI PAR PROSECCO
   •   Izcelsmes reģions: Ziemeļaustrumu Itālija – 
Veneto un Friuli-Venēcija Džūlija.
   •   Pamatvīnoga: Glera (pirms 2009. gada 
saukta par Prosecco), kuras īpatsvaram vīnā jābūt 
vismaz 85%.
   •   Ražošanas metode: Charmat (otreizējā 
fermentācija tvertnē).
   •   Aizsargātās izcelsmes reģiona DOC Prosecco 
var būt gan nedzirkstošs, gan frizzante, gan 
spumante.
   •   Visi proseko līdz 2019. gada ražai bija baltvīni, 
bet kopš 2020. gada decembra tiem piebiedrojies 
arī sārtvīns jeb Prosecco Rose.
   •   Divi apakšreģioni: Trevizo (Treviso) un 
Trieste.
   •   Divi īpaši aizsargātie reģioni – DOCG 
(viskvalitatīvākie proseko): Asolo jeb Colli Asolani 
un  Conegliano-Valdobbiadene.
   •   Četras salduma pakāpes: Brut, Extra Dry, Dry, 
Demi-Sec.
   •   Vīnus, kas ražoti ārpus Prosecco DOC vai 
Prosecco DOCG, nedrīkst dēvēt par Prosecco, tie 
jāsauc attiecīgo vīnogu vārdā vai kā citādi.
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SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS CIELO 
PROSECCO ROSE VENETO, ITĀLIJA, 11%
Vīns gaiši rozā krāsā ar izteiktiem svaigu 
augļu aromātiem, ko īpaši izceļ zemenes 
un saldie ķirši, ar svaigu un līdzsvarotu 
garšu, ko patīkami papildina burbulīši. 
Noderēs gan kā lielisks aperitīvs, gan 
kā vieglu uzkodu pavadonis. Ieteicamā 
pasniegšanas temperatūra ap 8 °C. 

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS CIELO 
PROSECCO SPUMANTE BRUT, 11%
Dzirkstošais vīns maigā salmu zeltainā 
krāsā ar svaiguma un ziedu smaržas 
buķeti un elegantu, augļu piesātinātu 
garšu. Pasniegt krietni atdzesētu pie 
vieglām uzkodām vai kā aperitīvu.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS DONELLI PROSECCO 
SPUMANTE BRUT VENETO, ITĀLIJA, DIVOS 
TILPUMOS – STANDARTA PUDELĒ UN 1,5 L, 11%
Svaigs, vasarīgs un patīkamu burbuļu pilns 
dzirkstvīns ar bumbieru, aprikožu un vasaras ziedu 
aromātu un augļu piepildītu garšu. Lielisks svētku 
dzēriens gan kā aperitīvs, gan kopā ar vieglām 
uzkodām un augļiem. Ieteicamā pasniegšanas 
temperatūra 6–8 °C.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS SENSI 18K 
PROSECCO BRUT VENETO, ITĀLIJA, 11%
Pārsteidzoši augļains, patīkami atsvaidzinošs un 
lieliski dzīvīgs, ar perfekti sabalansētu tekstūru un 
dzirkstošu, krēmīgu burbuļu sajūtu. Daudzpusīgs 
saderībā ar ēdienu – vīns visas maltītes garumā, 
perfekts jebkurām svinībām, kā arī lielisks aperitīvs. 
Ieteicamā pasniegšanas temperatūra 6–8 °C
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DZIRKSTOŠAIS VĪNS PERLINO 
PROSECCO EXTRA DRY 11%, 0,75 L
Dabisks dzirkstošais vīns, ko gatavojusi 
1905. gadā dibinātā kompānija Perlino. 
Tas darīts no Glera vīnogu šķirnes, kas 
augušas Veneto reģionā – Romeo un 
Džuljetas dzimtenē. Svaigs, viegls vīns ar 
augļu aromātu notīm. Labi sabalansēts, 
ar maziem, pērlīšu virtenei līdzīgiem 
burbulīšiem. Ideāls aperitīvs, labi sader 
ar vieglām uzkodām.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS CRUDO PROSECCO 
ORGANIC 11,5%, 0,75 L
Crudo Prosecco tiek ražots, izmantojot 
Charmat metodi, kas ļauj vīnam attīstīt 
dzīvīgus un patīkamus burbuļus. Tas ir 
sauss un ļoti svaigs dzirkstošais vīns, 
kam piemīt ziedu notis, ko papildina 
citrusaugļu, ābolu un bumbieru iezīmes. 
Tas ir patīkami krēmīgs, ar jūtamām 
vieglām rauga niansēm. Iespējams 
baudīt kā aperitīvu, lieliski iederēsies pie 
jūras veltēm un dažādiem salātiem.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS DA LUCA 
PROSECCO DOC 11%, 0,75 L
Vīnogas šim vīnam audzētas Trevizo, 
Veneto reģiona provincē, kas tiek 
uzskatīta par vienu no izcilākajiem 
Prosecco avotiem. Atsvaidzinošais, 
ekstra sausais Da Luca Prosecco 
piedāvā izteiksmīgu, modernu garšu 
ar patīkamām persiku, bumbieru un 
aprikožu notīm un tikko jaušamu 
salduma noti paliekošajā pēcgaršā. 
Pasniegt labi atdzesētu – 8–12 °C 
temperatūrā.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS MARGHERITA 
PROSECCO 12,5%, 0,75 L
Šī dzirkstošā vīna izcelsme ir meklējama 
Itālijas ziemeļu reģionā Veneto. Tas 
tiek darīts no 100% Glera vīnogām pēc 
Charmat metodes. Aromātā jaušamas 
meloņu, svaigu zaļo ābolu un balto 
ziedu notis. Garšā elegants, ar patīkami 
ilgstošu un augļainu pēcgaršu. Lieliski 
baudāms pie uzkodām, svaigiem 
augļiem, jūras veltēm un svaigiem 
sieriem. Ieteicamā pasniegšanas 
temperatūra – 9–11 °C.

DZIRKSTOŠAIS VĪNS MARTINI 
PROSECCO DOC 11,5%, 0,75 L
Kvalitatīvs, aromātisks pussausais 
itāļu dzirkstošais vīns no Glera vīnogu 
šķirnes, ko ievāc ar rokām Ziemeļitālijas 
prestižākajos vīna dārzos. Svaigs un 
augļains dzirkstošais vīns ar ābolu 
un persiku aromāta toņiem. Lielisks 
papildinājums svētkos un ikdienā! 
Pasniegt labi atdzesētu.
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

Kā jau daudzi mūsdienās populāri alkoholiskie 
dzērieni, arī džins sakotnēji radīts medicīniskiem 
nolūkiem. To lietoja, lai ārstētu dažādas ar vēdera 
un kuņģa sāpēm saistītas kaites. Par džinu, 
kādu to zinām mūsdienās, varam pateikties 
holandiešiem, bet angļi “vainojami” pie šī dzēriena 
lielās popularitātes pasaulē.

Mūsdienās džins uz pārējo alkoholu fona kļūst 
arvien pieprasītāks, un tā patēriņa pieaugums ir 
milzīgs. Ja agrāk džins asociējās ar omītēm, kuras, 
pasēžot pie pēcpusdienas tējas un cepumiem, 
mēdza iemalkot pa glāzītei džina, mūsdienās to 
patērē liela daļa jauniešu un tas ir pazīstams kā 
pamats atsvaidzinošiem kokteiļiem nesteidzīgai 
baudīšanai dažādās garšu variācijā, lielisks 
miksēšanai un neaizstājams ikvienā mājas bāriņā.

Viens no džiniem, kam sakāms lielākais paldies 
par šī dzēriena popularitāti, ir Bombay Sapphire, 
kas savu uzvaras gājienu sāka pagājušā gadsimta 
otrajā pusē. Tieši elegantā, zilā pudele to padarīja 
stilīgu un labprāt patērējamu jauniešu acīs. Šī 
džina garša ir viegla un maiga, bez izteikti asām 
un nepatīkamām kadiķa notīm. 

Arī Latvijā ražo džinu! Viens no ievērības 
cienīgiem jaunpienācējiem ir džins Obdo. 
Ražotne  – pavisam maza darītava ar uzsvaru 
uz kvalitāti – atrodas tepat, Rīgā, un ir ievērības 
cienīga ar savu vara katlu, kurā džins tiek ražots.  

Lielu popularitāti ieguvuši arī flavoured jeb džini 
ar garšām. Tas skaidrojams ar šo dzērienu milzīgo 
popularitāti Spānijā un citās Eiropas dienvidu 
zemēs. To ražo jau daudzas Eiropas valstis un 
arī klasiskā džina rūpnīcas, kas agrāk neko tādu 
nedarīja. Viens no šādiem džiniem ir Gordons, kas 
ražo garšpilnu džinu ar Sicīlijas citronu notīm.

Ļoti daudz džina rūpnīcu atrodas Anglijā, tā ir 
viena no senākajām šī dzēriena zemēm. 

Džins Plymouth ir sens, ar floti saistīts dzēriens, 
kura emblēma uz pudeles par to liecina vēl 
šodien. Tas ir klasisks London dry stila džins. 
Mulsinošs var būt uzraksts uz pudeles London 
dry, zinot, ka šis produkts nav ražots Londonā. 
Taču London dry nozīmē nevis ģeogrāfisko 
izcelsmi, bet gan pagatavošanas stilu. Tas nozīmē, 
ka šim džinam pēc destilācijas nekas netiek 
pievienots. Piemēram, Hendricks džinam pēc 
destilācijas pievieno bulgāru rožu ekstraktu, tāpēc 
to vairs nesauc par London dry.

Piemēram, Bruichladdich destilērija gatavo džinu 
Botanist. Uz kūdrainās Islay salas daba piedāvā 
arī dažādas zālītes ko izmantot šī gaišā spirta 
ražošanā. 

Iesaku atrast savu džinu un īsto toniku – šis 
izcilais dzēriens ir lieliski atvaidzinošs siltās 
vasaras dienās un vakaros. Aicinu pašiem 
izmēģināt kādu džina kokteili, piemēram, 
Midsummer Gin Tonic, Cucumber Spritz vai Gin & 
It! Receptes atradīsi nākamajā atvērumā!

DŽINS UN NE TIKAI 
– IKDIENAI UN 
ROMANTIKAI 

VARŠ KOPŠ SENĀM DIENĀM ZINĀMS KĀ DABISKS 
ATTĪRĪTĀJS, KAS ATBRĪVO DZĒRIENU NO DAŽĀDIEM 
“NETĪRUMIEM” UN PADARA TO BAUDĀMU UN 
MAIGU.

SAVULAIK ANGĻU JŪRNIEKIEM DAĻU ALGAS 
MĒDZA MAKSĀT DŽINĀ, UN TĀ NAV TIKAI 
FOLKLORA. UZ KUĢA ŠIM SPIRTAM BIJA KRIETNI 
LIELĀKS PIELIETOJUMS NEKĀ NAUDAI, TO VARĒJA 
TIRGOT UN APMAINĪT PRET CITĀM PRECĒM.

ARĪ VISKIJA DESTILĒRIJAS RAŽO IZCILUS DŽINUS – 
VISKIJU RAŽOJOT, IR JĀGAIDA VAIRĀKI GADI, KAMĒR 
TAS NOTURĒTS MUCĀS, TĀPĒC DŽINA RAŽOŠANA 
IR EKONOMISKI KRIETNI IZDEVĪGĀKA, JO TO VAR 
TIRGOT UZREIZ.

DŽINS IR ALKOHOLISKS DZĒRIENS, KAS RAŽOTS, DESTILĒJOT SPIRTU KOPĀ AR DAŽĀDĀM 
ZĀLĪTĒM UN GARŠVIELĀM PĒC ATTIECĪGĀS RAŽOTNES UN ZĪMOLA RECEPTES. LAI ŠO 
SPIRTOTO DZĒRIENU DRĪKSTĒTU DĒVĒT PAR DŽINU, PAMATĀ GAN NOTEIKTI JĀBŪT KADIĶIM 
VAI KADIĶOGĀM.
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CUCUMBER SPRITZ

30 ml džina;
3 svaiga gurķa šķēlītes;
60 ml tonika;
60 ml sausa dzirkstošā vīna.

Sastāvadaļas, izņemot dzirkstošo vīnu, viegli 
sakrati kokteiļu šeikerī ar ledu. Pārlej vīna glāzē 
uz ledus, pievieno dzirkstošo vīnu. Dekorē ar 
svaiga gurķa šķēlītēm.

10 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

GIN & IT

30 ml džina;
30 ml sarkanā vermuta (Rosso);
2 šļaksti apelsīnu bitera (Angostura).

Sastāvdaļas samaisa viskija glāzē uz ledus 
un dekorē ar apelsīna miziņu, ierīvējot ar to 
glāzes malas.

6 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

MIDSUMMER GIN TONIC

50 ml sausa džina;
30 ml kumelīšu tējas;
120 ml sausa tonika.

Sastāvdaļas salej garajā highball glāzē, pievieno 
ledu, dekorē ar kumelīšu ziediem.

6 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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TIE IR MAZĀKI ROBI
AUTOCEĻOS

TAS nav �kai
Latvijas SIERS

Izvēlies vietējos produktus un
#AudzēLatviju

www.rimi.lv/audzelatviju


