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CITĀDS GRILS: 
KAD TRADICIONĀLĀS 
RECEPTES ATPŪŠAS
Atzīstu, ka ne vienmēr ikdienā baudītās maltītes ir izcilas, taču mēs visi 
vēlamies ēst gardi. Ikdienas rutīnā iemīļotās receptes lielākoties iet uz apli, 
atkārtojas un uzlabojas. Eksperimentējot ar jauniem produktiem vai, gluži 
pretēji, ar produktu neesamību, katrs no mums ir nonācis pie gardākās 
sviestmaizes vai sautējuma, iemīļotās zupas, ģimenes iecienītās lazanjas vai 
ābolu plātsmaizes receptes. 

Jā, mēs dzīvojam savos garšu un recepšu 
“burbuļos”. Bet pilnīgi ikviens no mums gaida 
pirmās saldās zemenes, veselīgās skābenes, 
kraukšķīgos sparģeļus, sārtos tomātus, jaunos 
mazos kartupeļus, sulīgos bumbierus, un tad 
saēdamies tā, lai pietiek gadam.

Sezonālo produktu receptes lielākoties ir 
klasiskas un paaudzēm pārbaudītas, noslīpētas 
un mīlētas. Pirmās zemenes ēdam svaigas pa 
taisno no dobes, tad ar putukrējumu vai pienu 
un cukuru, debesmannā vai ar siltu šokolādi, un 
viss noslēdzas ar zemeņu sezonas galā – pilnu 
virtuves galdu ar zemeņu ievārījuma burkām. 
Vēlos vilkt paralēles ar grila atziemošanu (es 
to esmu jau izdarījis), jo īstas uguns ienākšana 
gatavošanā man nozīmē pat vairāk nekā pirmās 
zemenes. Nu labi, varbūt mazliet pārspīlēju. Un 
tomēr – noberzts grils, sniegpulksteņi, mauriņš, 
kas vēl pilns ar ūdeni, pagājušajā sezonā skaldītā 
alkšņa malka, avīzes gabals un sērkociņš, un 
aiziet!

Arī tev noteikti ir sava iecienītākā grila recepte, 
ar ko vienmēr atklāj grilēšanas sezonu – 
medniekdesiņas, pašgatavoti liellopa burgeri, 
cūkas ribas citrusu un medus glazūrā, gruzīnu 
kalnu jēra šašliks ar Svanetijas sāli, padomju 
šašliks ar stingro etiķi un sīpoliem, sparģeļi, 
garneles, kukurūza vai kartupeļi ar ķiploku 
sviestu. Tas, ko grilē pirmo, tev noteikti garšo 
vislabāk, bet vēlos padalīties ar manu pēdējos 
gados mīļāko grilēšanas metodi.

Kopš jau pasena brauciena uz Uzlecošās saules 
zemi – Japānu – es katru gadu grilēju yakitori. 
Tie ir sprīdi gari bambusa iesmiņi, uz kuriem ar 

lineāla un ļoti asa naža palīdzību esmu saspraudis 
3–5 ideālus kumosus, kurus iepriekš nemarinēju, 
bet noņemos ar iesma arhitektūru, lai viesiem 
būtu ļoti ērti ēst, lai nekas nekristu draugu bārdās 
un lai dāmu sarkanās lūpas paliktu sarkanas. Uz 
iesmiem lieku iepriekš blanšētu sparģeli, uz otra 
– mini kukurūzu, trešais vienmēr ir cūkas aknas, 
sagrieztas pusīkšķa lieluma kubiņos, ko cepot 
apkaisu ar paprikas, sāls un ķimeņu maisījumu, 
ceturtais ir cūkas pavēdere 1,5 x 1,5 cm gabaliņos, 
ko grilējot iemērcu terijaki mērcē un pirms 
pasniegšanas apslaku ar laima sulu.

Klasiskas  un eiropeizētas yakitori receptes ir 
pieejamas daudz kur, bet gatavošanas tehnika ir 
tas foršākais. Iepriekšējā dienā vienmēr sagādāju 
produktus, tad pa vienam akurāti sagriežu, 
saspraužu uz iepriekš izmērcētiem bambusa 
iesmiem, sagatavoju mērces vai glazūras. 
Nākamā diena ir tīrākais plezīrs, kad iekur grilu, 
sagaidi, kamēr ogles klāj patīkams pelnu plīvurs, 
apsēdies uz ērta krēsla un sāc grilēt, spēlējoties 
ar mazajiem irbuļiem, tos apziežot ar glazūrām, 
mērcējot mērcēs un apberot ar aromātiskām 
garšvielām. 

Sajūta, grilējot mazos yakitori, ir kā džeza 
pianistam, kurš ir iegājis sevī, bet ļoti labi jūt ritma 
līniju. Patīkami, ka iesms ir gatavs 1–3 minūšu 
laikā, to servē uzreiz rokās un uzreiz arī var 
baudīt. Nav jāgriež lielais steiks vai milzīgie šašlika 
gabali. Viss notiek pa taisno no uguns mutē. Nav 
jāmazgā šķīvji, tik jānoliek salvešu kaudze un pēc 
grilēšanas jāsavāc izdzertās bērza sulu glāzes 
un dažas alus pudeles. Brīnišķīgi un ātri, iesaku 
visiem, kuriem grilēt ļoti tīk, bet gribas kādas 
pārmaiņas. Atceries mani, Japānu, yakitori!

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS
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ATKLĀJ SEZONU AR JAUNĀM GARŠĀM UN TO KOMBINĀCIJĀM! KĀ 
IERASTS, ESAM PARŪPĒJUŠIES PAR JAUNUMIEM, KAS PADARĪS TAVUS 
GRILA ŠEDEVRUS MAZLIET NEIERASTĀKUS UN GALDU – BAGĀTĪGĀKU.





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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Sparģeļus noblanšē un sagriez uz pusēm, šampinjonus 
izsautē sviestā. Šalotes sīpolu smalki sagriez, liec bļodā, 
sajauc ar sāli, pipariem, sinepēm, sarkanvīna etiķi un 
citrona sulu un kārtīgi samaisi. Ar putojamo slotiņu lēnām, 
pakāpeniski mērcē iemaisi olīveļļu.

Kārto uz šķīvja rukolas lapas, siltās sēnes, sparģeļus un 
redīsus. Apslaki salātus ar dāsnu devu vinegreta mērces.

2 saujas rukolas;
6 šampinjoni; 
3 redīsi; 
5 zaļie sparģeļi;
1 šalotes sīpols; 
50 g sviesta; 
20 g Dižonas graudu 
sinepju;

50 ml olīveļļas;
1/2 citrona;
30 ml sarkanvīna etiķa;
Sāls pēc garšas;
Pipari pēc garšas.

SPARĢEĻU UN SĒŅU 
SALĀTI AR FRANČU 
VINEGRETA MĒRCI

23 min - 3 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

1 Brillat-Savarin siers;
5 svaigas vīģes;
Sauja rukolas;
Pussauja kaperu ziedu; 
Pussauja makadāmijas 
riekstu;

50 ml griķu medus;
50 ml Dižonas sinepju;
50 ml sidra etiķa;
50 ml olīveļļas;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas.

Sieru izņem no ledusskpja, pārgriez uz pusēm un ļauj tam 
sasilt līdz istabas temeperatūrai – tikai tad tas ir pa īstam 
garšīgs. Nelielā bļodā ar putojamo slotiņu sajauc medu un 
sidra etiķi; kad viss ieguvis viendabīgu konsistenci, pievieno 
Dižonas sinepes un pēc mirkļa arī olīveļļu, sāli un melnos 
piparus.

Kārto uz šķīvja siera gabalu, vīģes, rukolas lapas, 
grauzdētus makadāmijas riekstus un kaperu ziedus, visu 
bagātīgi apslaki ar medus un sinepju mērci.

15 min - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

BRILLAT-SAVARIN 
UN VĪĢU SALĀTI

PAGATAVOŠANA

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS
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220 g burgera kotlešu 
Rimi;
50 g Brie siera;
1 sauja mikrozaļumu (pēc 
izvēles);
1 ēd. k. burkānu pesto 
Selection by Rimi; 
2 portobello sēnes;
Eļļa sēņu un gaļas 
apcepšanai; 

Marinādei:
1 ēd. k. sojas mērces;
3 ēd. k. Vusteršīras 
mērces;
1 tējk. medus;
1 ēd. k. svaiga saskapāta 
čili;
Sula no 1/2 laima.

Sajauc marinādes sastāvdaļas un liec tajā sēnes – 
5 minūtes no katras puses.

Uz sakarsētas pannas lej 2 ēdamkarotes eļļas un liec cept 
kotletes un sēnes. Cep 2–3 minūtes no katras puses. 
Kontrolē pannas temperatūru, nepiededzini. Noņem 
sēnes no pannas un uzliec uz papīra dvieļa. Kotletēm pa 
vidu liec Brie sieru, lai tas sasilst. 

Veido burgeru: sēnes iekšpusi apsmērē ar burkānu pesto, 
pievieno mikrozaļumus, pa vidu liec dubulto kotleti ar 
Brie sieru.

20 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

SĒŅU UN DUBULTĀS 
GAĻAS BURGERS

PAGATAVOŠANA

Iemarinē steikus, liekot tos marinādē uz 10 minūtēm no 
katras puses.

Nomizo kartupeļus, sagriez kubiņos un vāri līdz 15 
minūtēm. Nokās caurdurī. Kad tiem iztvaikojis mitrums, 
cep uz pannas saulespuķu eļļā, pievienojot sāli pēc 
garšas.

Paralēli apcep steikus no katras puses līdz 4 minūtēm. 
Liec tos atdzist uz dēlīša vai ietin folijā. Ļauj tiem pastāvēt 
vismaz 5 minūtes, pirms sagriez.

Pagatavo mērci. Olu dzeltenumiem pievieno sinepes. 
Maisot ar putojamo slotiņu, lēnām pievieno eļļu, līdz 
veidojas majonēze. Gorgonzolas sieru saspaidi un 
pievieno majonēzei. Tāpat pieliec kornišonus, kaperus un 
laima sulu.

Pasniedz kartupeļus ar mērci un steiku, kas sagriezts 
plānās šķēlēs.

450 g kartupeļu;
2 ēd. k. saulespuķu eļļas;
Sāls pēc garšas;
400 g Argentīnas liellopa 
antrekota Selection by 
Rimi;

Marinādei:
2 ēd. k. Vusteršīras 
mērces;
1 ēd. k. tumšās sojas Rimi;
Svaigi malti pipari pēc 
garšas;
1 tējk. kūpinātas paprikas 

pulvera;
1 tējk. ķiploku granulu;
1 ēd. k. eļļas;
 
Mērcei:
35 g gorgonzolas siera;
2 olu dzeltenumi;
120 ml vīnogu kauliņu 
eļļas;
1 ēd. k. Dižonas sinepju;
1 tējk. kaperu;
2 sakapāti kornišoni;
Laima sula pēc garšas.

ANTREKOTS AR 
GORGONZOLAS 
SIERA MĒRCI

35 min - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS
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GRILĒŠANAI 
PIEMĒROTAS 

ZIVIS UN JŪRAS 
VELTES!



Buljonam:
1 burkāns;
1/5 daļa selerijas 
saknes;
200 ml tomātu biezeņa;
1 čili;
4 ķiploka daiviņas;
4 cm ingvera;
1 citronzāle;
1 tējk. Kajēnas piparu;
1 laima sula (pēc garšas);

1 ēd. k. brūnā cukura;
1,5 ēd. k. zivju mērces;
1 ēd. k. sojas mērces;
1,2 l vistas buljona;

Zupai:
400 g garneļu;
150 g tievo rīsu nūdeļu;
1 sauja svaigas kinzas;
1 laims pasniegšanai.

Sagriez burkānu un seleriju smalki un apcep eļļā. 
Pievieno sagrieztu ķiploku, čili, citronzāli, ingveru. 
Pielej tomātu biezeni un buljonu. Vāri vismaz 20 
minūtes, pievieno pārējās sastāvdaļas, nogaršo. Ja 
nepieciešams vairāk asuma, pievieno vēl Kajēnas 
piparus, bet skābumu un saldumu regulē ar cukuru 
vai laimu. Nokās buljonu un sakarsē to. Buljonā liec 
nūdeles un garneles, pasniedz ar svaigu kinzu un 
laima šķēlīti.

30 min - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

GARNELES AR 
RĪSU NŪDELĒM 
ČILI BULJONĀ

PAGATAVOŠANA

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Liela izmēra pannā, vēlams, ar vāku, karsē čorizo 
desas šķēles, līdz tās apcepas gluži kā bekons. 
Pievieno tomātu mērci un nokāstas baltās pupiņas. 
Sautē zem vāka 5 minūtes. Zivs filejas ierīvē ar 
olīveļļu un liec pannā pie pupiņām. Sautē 10 minūtes 
zem vāka, līdz zivs gatava. Pārkaisi sakapātus 
pētersīļus un pasniedz.

120 g čorizo desas;
2 paciņas I Love Eco 
balto pupiņu;
1 burciņa Selection by 
Rimi tomātu mērces 
ar saulē kaltētiem 
tomātiem;

1 bunte pētersīļu;
4 x 120 g zivs filejas 
(baltā vai sarkanā zivs 
pēc izvēles);
2 ēd. k. olīveļļas ar 
garšaugiem Selection 
by Rimi.

ZIVS AR ČORIZO 
UN BALTAJĀM 
PUPIŅĀM

60min - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA
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MĒRČU 
PAGATAVOŠANAI 

PIEMĒROTI 
PRODUKTI



Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

400 g jogurta Baltais Skyr bez 
piedevām; 
2 ķiploka daiviņas;
50 ml olīveļļas;
1 buntīte diļļu;
7 g kumīna sēklu;
1 buntīte maurloku; 
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas.

Šī ir perfekta mērce dārza ballītēm, 
grilētiem jēra ēdieniem, svaigu lapu 
salātiem un tomātu salātiem. 

Ķiplokus ar sāli smalki sakapā, 
pievieno iepriekš apgrauzdētas 
un samaltas kumīna sēklas. Kad 
pamats gatavs, liec to bļodā, pievieno 
sakapātas dilles un maurlokus, 
olīveļļu, kārtīgi samaisi un ļauj 
ievilkties 10–15 minūtes. Tad pievieno 
Islandes Skyr un atdzesē ledusskapī. 
Pirms pasniegšanas vēlreiz samaisi.

KLASISKĀ SKYR 
MĒRCE

15 min. - 4 gab.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

300 g grieķu jogurta, 10%; 
1/2 buntīte svaigas piparmētras; 
50 ml olīveļļas;
30 ml medus;
1/2 citrona;
2 ķiploka daiviņas;
Melnie pipari.

Šī ir perfekta mērce saulainām 
dienām, laiskām vakariņām un 
jēgpilnām sarunām. Smalki sakapā 
ķiploku, pievieno to jogurtam, samaisi, 
tad pievieno pēc garšas citrona sulu, 
medu, olīveļļu, smalki sagrieztu 
piparmētru un svaigi maltus piparus. 
Liec ledusskapī ievilkties uz pāris 
stundām. Iesaku mērci pasniegt ļoti 
vēsu, “pa taisno no ledusskapja”.

GRIEĶU JOGURTA 
MĒRCE

10 min. - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS
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 Grilsiera mīklainā vēsture ir saistīta ar karstmaižu 
gatavošanu ap 1920. gadu, kad radusies doma 
sieru likt ne tikai uz maizes, bet arī pamēģināt 
grilēt. Tam sekoja ne vien vēl plašākas grilsiera 
iespējas sendvičos, bet arī patstāvīgas maltītes 
statuss, kas nav zudis arī mūsdienās. Grilsiers 
kļuvis par iecienītu produktu visur, jo tas ir 
daudzveidīgs un maigs vienlaikus, tāpēc garšo 
gan bērniem, gan pieaugušajiem un pat tiem, 
kuriem negaršo siers. Tas piestāv jebkuram 
ēdienam, un to var gatavot jebkurā sezonā.

Grilsieri ir iecienīti visā pasaulē. Tas nav nekas 
jauns un neierasts, bet gan kārdinošs un dievīgs 
veids, kā apēst vasaru: grilēt tāpat vai pildīt 
karstmaizes, kas izceptas uz grila, likt uz crostini, 
brusketām, tomātiem un citiem dārzeņiem, 
sagrieztu pievienot salātiem un, galu galā, baudīt 
ar svaigu maizi un glāzi vīna!

Kā jau teicu, visus sierus grilēt nevar, ja vienīgi 
nevēlies skumji vērot, kā tas aizplūst caur 
karstajām oglēm. Tāpēc ir jāizvēlas siers, kas 
paredzēts grilēšanai un tās laikā saglabā formu un 
neizkūst.

HALUMI (halloumi, hallumi) ir Kiprā dzimis siers, 
kipriešu lepnums, kas tradicionāli tiek gatavots 
no kazas un aitas piena maisījuma, taču var atrast 

arī halumi, kas gatavots no govs piena (tas īpaši 
garšos tiem, kuriem ne pārāk patīk kazas un aitas 
piena smarža un garša). Klasiskās receptēs tam 
vienmēr pievieno nedaudz piparmētras. Halumi 
grilēšanai vajadzīgs lielāks karstums, lai siers 
skaisti tur savu formu un paliek zeltaini stingrs no 
ārpuses, bet iekšpusē kļūst maigi mīksts. Baudi 
ar mērci un maizi vai pievieno salātiem, liec uz 
grauzdētas maizes, pasniedz kopā ar svaigiem vai 
grilētiem dārzeņiem.

PROVOLONE ir govs piena vai bifeļmātes piena 
siers no Itālijas, ko gatavo līdzīgi kā mocarellu 
un burratu, taču tas ir izturēts, tāpēc mainās 
gan garša, gan tekstūra. Provoloni, īpaši to, kas 
izturēta līdz 3 mēnešiem, grilē uz oglēm pannā, jo 
dažreiz tam patīk izkust. Baudi to ar dārzeņiem, 
salātiem, maizi, krekeriem, mērcēm un pat kādu 
džemu. Pavisam noteikti iesaku to ielikt panīni 
karstmaizē ar mērci un spinātiem. Pasakaini!

CITI GRILSIERI. Bez šiem pasaules slavenākajiem 
grila sieriem ir piejami vēl daudzi citi bez īpašiem 
nosaukumiem. Mūsu pašu, Latvijā ražotajiem 
mēdz būt dzeltenāka krāsa, citur tie ir baltāki un 
stingrāki. Tiem vienmēr uz iepakojuma rakstīts 
– grilsiers, un vislabāk tos arī izmantot šim 
nolūkam, nevis ēst svaigus, un pasniegt ar visu, ar 
ko tu pasniegtu izkusušu sieru. 

GRILĒTĀ SIERĀ, KAS STIEPJAS GARĀ, IZKUSUŠĀ MASĀ, LĪDZ NONĀK MUTĒ, IR 
VISS – SĀĻUMS, MAIGUMS, SAMTAINUMS, GRILA NOTIS UN DAUDZ CITU GARŠU. 
TĀDA IR MAĢIJA, GRILĒJOT GRILA SIERU, KAS NEIZTEK UZ OGLĒM, JO NE 
VISUS SIERUS VAR GRILĒT. TAS IR SKAISTS SKATS UZ ŠĶĪVJA – SIERS AR GRILA 
RESTU NOSPIEDUMU, UZ KURA BIRST GARŠAUGI VAI LĪST KĀDA MĒRCE, LAI 
KATRĀ KUMOSĀ IZBAUDĪTU VASARU – ĀRĀ UZ UGUNS GATAVOTU MALTĪTI.

SIERI GRILĒŠANAI

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS





Sakarsē grilu. Sagriez maizi: iegriez tikai 
virskārtā, veidojot kubiņus.
 
Liec vidū uz folijas, starp kubiņiem iespied 
iekšā sieru, pārber ar rozmarīnu un timiānu un 
aiztaisi foliju ciet. 

Liec uz grila – ne pašā karstākajā vietā, lai 
maize sakarst un siers izkūst. 

Attaisi foliju un pasniedz tāpat vai ar dzērveņu 
mērci vai ievārījumu.

1 baltmaize;
300 g kamambēra siera;
1 tējk. smalki sakapāta rozmarīna;
1 tējk. timiāna lapiņu;
Dzērveņu mērce vai ievārījums pasniegšanai.

GRILĒTA SIERA 
MAIZE

30 min - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA



400 g grila siera šķēlēs

Salātiem:
400 g tomātu gabalos;
400 g gurķu gabalos;
400 g paprikas gabalos;
1 tējk. kaltēta oregano;
Sauja svaigu piaprmētras lapiņu;
1 tējk. medus;
20 ml extra virgin olīveļļas;
Jūras sals pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc garšas.

Bļodā sajauc visas salātu sastāvdaļas. 

Sakarsē grilu vai pannu, ja nav grila, 
un no visām pusēm apgrilē visus siera 
gabalus. 

Traukā liec salātus, virsū sieru un 
pasniedz. 

20 min 4 pers.SASTĀVDAĻAS

GRILĒTS 
SIERS AR 
SALĀTIEM

PAGATAVOŠANA

Rozīnes pārlej ar ūdeni. 

Sakarsē grilu. Baklažānu sadursti ar dakšu un liec 
uz grila. Cep, pagriežot ik pa laikam, kamēr mīksts – 
apmēram 15 minūtes. Kad gatavs, ļauj tam atdzist, 
tad pāgriez uz pusēm un izkasi ar karoti mīkstumu. 

Traukā liec jogurtu un samaisi ar ķiploku, sāli 
un pipariem. Izsmērē pa trauku, virsū liec 
baklažānu. Uz grila ātri apgrilē halumi, 
liec uz baklažāna. Uzber nokāstas 
rozīnes, piparus un piparmētras.

40 g rozīņu;
400 g baklažāna; 
400 g halumi siera šķēlēs;
300 g grieķu jogurta, vislabāk aitas piena;
2 ķiploka daiviņas, izspiestas caur ķiplokspiedi;
2 ēd. k. extra virgin olīveļļas;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc garšas;
Sauja mazu piparmētras lapiņu.

GRILĒTS SIERS 
UZ JOGURTA

30 min - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA
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Vai tie būtu burgeri, šašliks vai vienkārši cepti 
dārzeņi, tā, manuprāt, ir neatņemama vasaras 
un labas dzīves sastāvdaļa. Tas ir notikums, 
kas rada labas atmiņas, daudz smieklu un lielu 
jautrību. Protams, arī vegāniem šis prieks nav 
liegts! Lai gan grils daudziem asociējas ar šašliku, 
liellopa burgeriem vai desiņām, ir daudz dažādu 
augu valsts produktu, ko var grilēt ar izciliem 
panākumiem. 

Ēdiena grilēšana uz atklātas uguns ir tikpat sena 
prakse kā pati cilvēce. Iespējams, mēs šodien 
esam cilvēki tieši tāpēc, ka iemācījāmies gatavot 
ēdienu uz uguns. Iespējams, tieši šī pirmatnējā 
saikne padara grilētus ēdienus, piemēram, 
hamburgerus, tik ļoti apetīti rosinošus. Varbūt 
pateicoties tieši evolūcijai, mums tik ļoti saistošs 
un komfortu raisošs šķiet grila karstums, dūmu 
smarža un uz atklātas liesmas gatavota ēdiena 
garša. 

Grilēšanai es laikam izvēlētos ogles, nevis malku. 
Oglēm ir daudz priekšrocību: tās sadeg tīrāk nekā 
malka, tās deg vienmērīgāk un ilgāk, un tās var 
izgatavot no citiem materiāliem, ne tikai no koka. 
Ogles atstāj aiz sevis mazāk pelnu, tāpēc deg 
daudz karstāk.

Tiesa, lai arī kādas ogles vai malku mēs izvēlētos, 
ēdiena aromātu un garšu tas neietekmē. Grilēta 
ēdiena unikālās garšas īstais noslēpums ir 
nevis degmateriāls, bet gan pilēšana. Ēdienu 
pilieni, kas piesātināti ar dabiskiem cukuriem, 
olbaltumvielām un eļļām, krīt uz karstām 
oglēm un pārvēršas liesmā un dūmos. Kamēr 

šie sarežģītie ķīmiskie šķīdumi sadeg, tie 
produktus pārklāj ar aromātiskiem un garšīgiem 
savienojumiem. Proti, katalizējot neskaitāmas 
ķīmiskās reakcijas, intensīvais karstums sakausē 
sulas pilienus molekulās, kas pārnēsā ēdiena 
aromātus. Jaunās molekulas burtiski nonāk 
dūmos, kuri savukārt pārklāj produktus ar grilēta 
ēdiena garšu.  

Lai gan ēdiena grilēšana šķiet vienkārša un mūsu 
senčiem tā labi padevās jau pirms daudziem 
gadu simtiem, tomēr apgūt gatavošanu uz grila ir 
visaugstākās klases kulinārijas izaicinājums. 

Iesaku nebaidīties un eksperimentēt, jo augu 
valsts gaļas aizstājējproduktu cepšana uz grila 
nedaudz atšķiras no īstas gaļas grilēšanas – šie 
produkti mēdz ātri apdegt vai drīzāk kust, nekā 
cepties. Taču bieži vien augu valsts produkti 
jau ir gatavi ēšanai, tiem nav kārtīgi jāizcepas, 
tāpēc dažreiz pietiek tos uz grila tikai nedaudz 
apkraukšķināt un caursildīt. Ja tomēr baidies 
riskēt un gribi būt drošs, ka neviens vegāns tavā 
ballītē necietīs badu, es ieteiktu grilēt sēnes vai 
tofu. Pievieno tiem kaudzi dārzeņu, un tavu 
draugu tukšie vēderi būs laimīgi!

KAS VARBŪT LABĀKS PAR SAULI, AUKSTU ALU, KARSTĀM OGLĒM 
UN LABU DRAUGU KOMPĀNIJU PRIVĀTMĀJAS DĀRZĀ VAI PIE 
EZERA AR UGUNSKURU UN TELTĪM! PATS GALVENAIS, KAS TO 
VISU APVIENO, IR UZ DZĪVAS UGUNS PAGATAVOTS ĒDIENS.

GRILĒŠANA NAV 
TIKAI ŠAŠLIKS!

EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

GRILĒT, MANUPRĀT, VAR VISU – SĀKOT AR 
DĀRZEŅIEM, SOJAS IZSTRĀDĀJUMIEM UN VISA VEIDA 
SĒNĒM, BEIDZOT AR AUGĻIEM. ATTĪSTOTIES GAĻAS 
PRODUKTU AIZSTĀJĒJU INDUSTRIJAI, ARĪ VEGĀNISKA 
DZĪVESVEIDA PIEKRITĒJIEM VAIRS NAV JĀATSAKĀS NO 
BURGERIEM VAI DESIŅĀM. 
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MARINĒTAS SOJAS 
BURGERS AR HUMOSU

SĒŅU BURGERS AR 
APRIKOŽU BBQ MĒRCI NATURLI ZIRŅU BURGERS 

AR CĒZARA MĒRCI

TOFU BURGERS AR 
SINEPJU-GURĶU MĒRCI



Aprikožu BBQ mērcei:
10 svaigas aprikozes;
100 g gaišās sojas mērces;
100 g tomātu pastas;
100 g cukura;

Burgeriem:
2 lielas portobello sēnes;
2 burgeru maizītes;
2 šķēles Violife augu valsts 
produkta;
2 salātu lapas;
2 marinēti gurķi;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas.

Pagatavo arikožu BBQ mērci: aprikozes pārgriez uz pusēm un 
izņem kauliņus, visas sastāvdaļas liec blenderī un sablendē.

Gatavo burgerus. Portobello sēnes kārtīgi apsmērē ar eļļu no 
visām pusēm un apber ar sāli un pipariem. Liec sēnes cepties 
uz grila vai pannas no abām pusēm, līdz brūnas un vidus 
izcepies. Cepšanas pēdējā minūtē uz sēnēm uzliec šķēli augu 
valsts produkta, lai nedaudz pakūst. 

Uz grila vai pannas apcep maizītes, līdz brūnas un kraukšķīgas. 
Uz vienas maizes smērē aprikožu BBQ mērci, liec salātu lapas, 
sēni, marinētus gurķus, vēl nedaudz mērces un visu nosedz ar 
otru daļu maizes.

30 min 2 pers.SASTĀVDAĻAS

SĒŅU BURGERS 
AR APRIKOŽU 
BBQ MĒRCI

PAGATAVOŠANA
Katliņā ielej 500 ml ūdens, pievieno sojas mērci, cukuru, 
šķipsnu sāls, sojas gabaliņus un uzvāri. Ņem nost no uguns 
un atstāj, līdz soja atdziest. Nokās un no sojas gabaliņiem ar 
rokām izspied lieko šķidrumu. Pannā uzkarsē nedaudz eļļas un 
liec sojas gabaliņus cepties, līdz tie vietām brūni un kraukšķīgi 
no abām pusēm. Pārliec sojas gabaliņus bļodā, pievieno Santa 
Maria universālo marinādi un atstāj marinēties vismaz 2 
stundas. Pirms pasniegšanas sojas gabaliņus apcep uz grila vai 
krāsnī 180 grādos 8 minūtes.

Blenderī liec sezama sēklas un eļļu, sablendē. Pievieno turku 
zirņus, citrona sulu, sāli un nedaudz ūdens, sablendē. Ja 
humoss sanācis pārāk biezs, pievieno vēl nedaudz ūdens. 
Maizes šķēles apcep uz pannas vai grila, līdz viegli brūnas, 
uzsmērē humosu, kārto salātu lapas, tomātu šķēles, sojas 
gabaliņus un virsū liec otru maizes šķēli.

4 sausās sojas šķēlītes;
100 g gaišās sojas mērces;
30 g cukura;
Sāls pēc garšas;
1 pac. Santa Maria 
universālās marinādes;
500 g turku zirņu;

40 g grauzdētu sezama sēklu;
200 g olīveļļas;
Citronu sula pēc garšas;
1/2 ledus salāta;
1 tomāts;
2 burgeru maizītes.

MARINĒTAS SOJAS 
BURGERS AR 
HUMOSU

120 min - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Pagatavo sinepju-gurķu mērci: gurķus un sīpolus sagriez 
smalkos kubiņos, liec majonēzē, iemaisi tomātu mērci un 
pievieno sāli un piparus pēc garšas.

Gatavo burgerus. Liec bļodā miltus un cepamo pulveri, 
pievieno 200 g ūdens un kārtīgi samaisi ar putojamo slotiņu, 
līdz izveidojas pankūku masai līdzīga konsistence un nav 
kunkuļu. Tofu sagriez gareniski 5 mm plānās šķēlēs un cep 
tās pannā, kamēr brūnas no abām pusēm. Īsi pirms cepšanas 
beigām pievieno sojas mērci un pasautē 1 minūti. Liec tofu 
uz virtuves dvieļa, lai nosusinātu lieko šķidrumu. Tofu šķēles 
iemērc miltu mīklā, tad apviļā panko rīvmaizē. Uzkarsē katliņā 
300 g rapšu eļļas līdz 190 grādiem. Eļļā pa vienai liec cepties 
tofu, līdz rīvmaize apkārt ir sacepusies brūna un kraukšķīga. 
Nosusini virtuves dvielī. Uz vienas maizes smērē sinepju-
gurķu mērci, liec salātu lapas, tofu plāceni, vēl nedaudz mērces 
un visu nosedz ar otru daļu maizes.

Sinepju-gurķu mērcei:
450 g Spilva 4 sezonu 
majonēzes;
3 marinēti gurķi;
1/2 sīpola;
2 ēd. k. tomātu mērces;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas;

Burgeriem:
120 g kviešu miltu;
1 tējk. cepamā pulvera;
150 g tofu;
2 burgeru maizītes.

TOFU BURGERS AR 
SINEPJU-GURĶU 
MĒRCI

30 min - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Cēzara mērcei:
450 g Spilva 4 sezonu 
majonēzes;
60 g ķiploku daiviņu;
150 g rafinētas rapšu eļļas;
30 g kaperu;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas;

Burgeriem:
2 Naturli zirņu plācenīši;
2 burgeru maizītes.

Pagatavo Cēzara mērci. Liec nomizotas ķiploku daiviņas un 
eļļu mazā katliņā un uzvāri. Turpini vārīt uz lēnas uguns, līdz 
ķiploki kļūst zeltaini brūni. Ņem nost no uguns un ļauj atdzist 
(šajā posmā ķiploki turpinās vārīties, arī noņemti no uguns, 
jo eļļas temperatūra būs sasniegusi vairāk nekā 170 grādu un 
tai nepieciešams ilgāks atdzišanas laiks). Ķiplokus nokās (eļļu, 
kurā vārīti ķiploki, var turpmāk izmantot cepšanai ēdienos, 
kam parasti pievieno ķiplokus), smalki sakapā un pievieno 
majonēzei. Mērcē iemaisi smalki sakapātus kaperus, sāli un 
piparus pēc garšas.

Zirņu plācenīšus cep uz pannas vai grila, līdz brūni no abām 
pusēm. Kad plācenīši apcepti, uz tās pašas pannas vai grila 
liec cepties burgeru maizi, līdz tā brūna un kraukšķīga. Uz 
vienas maizes smērē Cēzara mērci, liec salātu lapas, sīpolus, 
zirņu plāceni, vēl nedaudz mērces un visu nosedz ar otru daļu 
maizes.

40 min 2 pers.SASTĀVDAĻAS

NATURLI ZIRŅU 
BURGERS AR 
CĒZARA MĒRCI

PAGATAVOŠANA



VAI GRILĒTUS ĒDIENUS 
PIEDĀVĀT ARĪ BĒRNAM?

Uztura speciālisti, dietologi un gastroenterologi 
nerekomendē iekļaut ikdienas uzturā grilētus 
ēdienus bērniem līdz 7 gadu vecumam, jo 
bērnu uzturam jābūt saudzīgi pagatavotam, 
bez asām garšvielām un mērcēm. Lielākoties šī 
rekomendācija attiecas uz grilētu gaļu, piemēram, 
šašliku, jo  cepts, trekns ēdiens noslogo bērna 
(un arī pieaugušā) gremošanas trakta, aknu, 
žultspūšļa un aizkuņģa dziedzera darbību. 

Lai no tā izvairītos, ieteicams izvēlēties pēc 
iespējas liesāku gaļu vai zivi, atturēties no asām 
mērcēm un marinādēm, nepiededzināt gaļu, 
bet, ja kaut kas tomēr ir piededzis, nogriezt 
šo gabaliņu un bērnam to nedot. Tas noteikti 
būtu jāievēro ne tikai ģimenes jaunākajiem 
bērniem, bet arī pusaudžiem un vecākiem – 
oglīti ēst nevajag, jo tieši iedegumā sakrājas 
visas neveselīgās vielas, kuru dēļ grilētu ēdienu 
neiesaka lietot uzturā pārāk bieži. 

KĀDI RISKI RODAS, ĒDOT GRILĒTU GAĻU? 
Pirmkārt, ēdot uz liesmas ceptu gaļu, pastāv 
risks, ka gaļa vai nu netiks kārtīgi izcepta un 
rezultātā ir iespējams augsts bakterioloģiskā 
piesārņojuma un saindēšanas risks, vai nu gaļa 
tiks pārmērīgi sacepta un piedegs. Tādējādi 
gaļā būs augsta heterociklisko amīnu (HCA) 
un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAHs) 
koncentrācija. Pētījumi liecina, ka šīm vielām 
piemīt kancerogēna iedarbība. HCA veidojas 
tad, kad aminoskābes, cukuri un kreatīns reaģē 
augstas temperatūras ietekmē. Savukārt PAHs 
rodas, taukiem un gaļas sulai nonākot uz oglēm 
un parādoties liesmai, kas satur PAHs. Ceļoties 
augšup, PAHs daļiņas “pielīp” gaļas virsmai. Šī pati 
ķīmiskā viela rodas, kūpinot gaļu, un ir atrodama 
piedegušos produktos, cigarešu dūmos un 

automašīnu izplūdes gāzu sastāvā. Kaitīgo vielu 
sintēze un koncentrācija ir atkarīga no gaļas veida, 
cepšanas metodes un nogatavināšanas pakāpes. 
 

Nedz PAHs , nedz HCA nerodas, cepot uz 
grila dārzeņus, pākšaugus un saknes, tāpēc 
viennozīmīgi ir vērts biežāk iekļaut uzturā grilētus 
dārzeņus. Iesaku piedāvāt bērniem nogaršot 
grilētu papriku vai kukurūzu! Arī tie bērni, kuri ar 
dārzeņiem ir uz “jūs”, var iedvesmoties no jaukās 
atmosfēras un smaržas un labprāt pagaršos 
jaunus produktus. 

Cep uz uguns ne tikai gaļu, bet arī zivi, jūras 
veltes un dārzeņus! Piemēram, sacep Atlantijas 
paliju folijā ar Vidusjūras garšvielām, papriku, 
kabaci un kukurūzu. Garšīgi, daudz olbaltumvielu, 
šķiedrvielu un mikroelementu, kā arī ārā pie dabas 
pavadīts laiks! 

Ja vēlies pavasara-vasaras sezonā ikdienas uzturā 
biežāk iekļaut grilētus ēdienus, tomēr nenodarīt 
kaitējumu veselībai, ieteiktu atcerēties: 
    • izvēlies liesu gaļu – vistas, tītara, cūkgaļas, 
liellopu un teļa fileju, lai mazinātu kaitīgo vielu 
rašanos;
    • cep folijā zivi vai dārzeņus; 
    • noteikti pārliecinies, ka gaļa vai zivis ir termiski 
apstrādāti un izcepušies;  
    • pievērs uzmanību gaļas gabaliņu lielumam uz 
mazāko bērnu šķīvjiem – smalki sagriez gaļu, lai 
nepieļautu aizrīšanos;
    • neizmanto marinādei taukvielas – eļļas vai 
majonēzi;
    • neizmanto marinādē pārāk asas un sāļas 
garšvielas;
    • pie ceptiem gaļas vai zivs ēdieniem piedāvā arī 
svaigus vai grilētus dārzeņus;
    • piedzer siltu ūdeni vai nesaldinātu tēju!

Ārā spīd saule, putni sāk čivināt, gaisā virmo pavasaris – laiks grilam! Šis ir burvīgs 
laiks: nav ilgi jāstāv pie plīts, gatavojot ēdienu, bet var ātri un vienkārši izcept uz 
grila gaļu, zivis vai jūras veltes, pagatavot piedevās dārzeņus, un vakariņas vai 
brīvdienu pusdienas ir gatavas. Vai nav superīgi? Taču vai grilētus ēdienus drīkst 
ēst arī bērni, un ko mazajiem ēdājiem labāk piedāvāt?

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS

ŅEMOT VĒRĀ, KA BĒRNA GREMOŠANAS TRAKTS VĒL 
NAV LĪDZ GALAM NOBRIEDIS, GRILĒTA ĒDIENA 
IEKĻAUŠANA UZTURĀ VAR RADĪT DISKOMFORTU UN 
VĒDERA SĀPES.

JA CEPŠANAS TEMPERATŪRA PĀRSNIEDZ 300 GRĀDU 
PĒC CELSIJA, KAITĪGO VIELU KONCENTRĀCIJA BŪS 
AUGSTĀKA. VISLIELĀKĀ TĀ BŪS LABI IZCEPTĀ VISTAS 
UN LIELLOPA GAĻĀ.



Mērcei:
250 g maltas truša gaļas;
1/2 tējk. piparu;
1/2 tējk. ķimeņu;
1 tējk. saldās paprikas pulvera;
1 ēd. k. sojas mērces;
Šķipsna sāls;
200 ml saldā krējuma;

Krēmam:
1 neliels ziedkāposts; 
2 vidēji kartupeļi;
Šķipsna sāls;
1,5 ēd. k. sviesta;

Salātiem:
1/4 daļa selerijas saknes;
1 neliels ābols;
5 piparmētru lapiņas;
1/2 laima sulas;
Pēc garšas medus;
Pēc garšas sāls.

TRUŠA GAĻAS 
BUMBIŅAS AR 
KRĒMU

25 min. - 2 pers.SASTĀVDAĻAS

Piparus ar ķimenēm samal piestā. 
Sajauc ar saldo papriku un soju. Iemīci 
garšvielas maltajā gaļā un veido 
bumbiņas. Liec tās katlā un pielej 
tik daudz ūdens, lai nosegtu pusi 
bumbiņu. Vāri 8 minūtes. Pielej saldo 
krējumu un, samazinot karstumi, vāri, 
līdz mērce sāk sabiezēt.

Vienlaikus novāri ziedkāpostu ar 
kartupeļiem, kas sagriezti mazākos 
gabalos. Kad tie mīksti, nokās caurdurī 
un ļauj, lai nedaudz iztvaiko liekais 
mitrums. Ar rokas blenderi samal 
krēmā, pievienojot sāli un sviestu.
Sagriez seleriju un ābolu strēmelītēs, 
pievieno sakapātu piparmētru, sāli, 
medu un laima sulu. Nedaudz samīci 
ar rokām. Pasniedz visu kopā. 

PAGATAVOŠANA

200 g kārtainās sviesta mīklas 
Selection by Rimi;
2 loksnes cepamā papīra;
400 g Mascarpone siera;
200 ml saldā krējuma;
120 g pūdercukura;
1/2-1 laima sula; 
100 g melleņu;
1/2 nogatavināta mango;
4 zemenes;
1 pasifloras auglis;
10 lapiņas svaigas piparmētras;
2 ēd. k. kļavu sīrupa.

Sakarsē cepeškrāsni līdz 190 grādiem. 
Kārtainās mīklas loksnes liec starp 
divām cepampapīra lapām un liec 
cepties zem viegla sloga, lai cepoties 
tās nepaceltos. Cep 18–22 minūtes, tad 
atdzesē.

Izceptās mīklas plāksnes vari atstāt 
viena garuma formā vai uzreiz sadalīt 
četrās vienādās daļās, veidojot porciju 
kūkas. Lielā bļodā liec maskarpones 
sieru ar pūdercukuru un saldo krējumu. 
Sakul ar mikseri krēmā. Pievieno laima 
sulu pēc garšas. Krēmu liec konditorejas 
maisā. Veido kūku, izspiežot krēmu 
uz ceptajām mīklas plāksnēm. Vienu 
plāksni ar krēmu liec virsū otrai un 
dekorē ar ogām, pasifloras sēklām 
un mango. Svaigumam pievieno 
piparmētru lapiņas, bet saldumam 
pārlej ar kļavu sīrupu.

KĀRTĀNĀ SIERA 
KRĒMA KŪKA

40 min. - 4 pers.

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS
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Vislabāk jau grilēt, bet, ja sviestmaižu dēļ nevēlies 
kurināt grilu, iztiksim ar pannu.

Antrekotu nosusini, appiparo, apsāli un cep vai grilē, 
tad liec uz dēļa vai restes atpūsties, appiparo vēlreiz un 
uzliec sviesta piciņas, lai iekūst gaļā. Pēc 10–15 minūtēm 
sagriez šķēlēs.

Paralēli apgrauzdē maizi, apcep sēnes un pagatavo 
mērci, sajaucot mārrutkus, sinepes un grieķu jogurtu. 
Kārto uz maizes rukolas lapas, bagātīgu devu steika, 
sēņu, marinētu gurķu un vēlreiz rukolas lapas. Delikāti 
saspied un ļauj mērcei un steika sulām iesūkties maizē. 
Baudi pārgājienā, pārbraucienā, parkā uz soliņa vai ņem 
līdzi uz darbu.

200 g liellopa antrekota;
2 kliju pilngraudu Maiziņi;
30 g sviesta;
2 šampinjoni; 
2 marinēti gruķi;

20 g mārrutku;
20 g sinepju;
50 g grieķu jogurta;
Sauja rukolas lapu.

DĀRGĀ STEIKA 
SVIESTMAIZE

20 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANAKliju pilngraudu Maiziņš;
20 g sviesta;
100 g tunča eļļā;
Mazliet piparu;
50 g biezpiena; 
30 g majonēzes;
1/2 selerijas kāta;

1/2 violetais sīpols;
1/2 buntītes diļļu; 
1/2 tējk. sinepju;
7 kaperu ziedi; 
1/2 citrona;
1/4 buntīte maurloku.

Maizi apgrauzē un iezied ar sviestu. Bļodā sajauc 
notecinātu tunci, piparus, biezpiena graudus, majonēzi, 
ļoti smalki sakapātu seleriju, sīpolus, dilles un 
maurlokus. Pievieno sinepes, kaperu ziedus un piespied 
citrona sulu. Kārto starp maizēm un baudi.

15 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

TUNČA MAIZE

PAGATAVOŠANA

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS
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Gatavo krēmu: bļodiņā uzbriedini žalatīnu, aplejot ar aukstu 
ūdeni. Katliņā karsē pienu, pievieno pārgrieztu vaniļas pāksti. 
Bļodiņā sakul olas dzeltenumu, cukuru un kukurūzas cieti 
līdz viendabīgai masai, tad pievieno karstajam pienam un, 
strauji maisot, karsē, kamēr krēms sāk mest burbuļus. Noņem 
no uguns, pievieno izmērcēto želatīnu un maisi, līdz želatīns 
izkusis. No pāksts izkasi vaniļas sēkliņas, samaisi un atstāj 
krēmu vēsumā atdzist. Saputo saldo krējumu līdz gandrīz 
stingrām putām, rūpīgi iemaisi vēsajā krēmā un liec ledusskapī.

Gatavo pankūku mīklu: bļodā liec olas, sāli, cukuru, pakāpeniski 
iemaisi miltus un pienu. Pannā izkausē sviestu un iemaisi to 
pankūku mīklā. Cep pankūkas uz iepriekš uzkarsētas pannas, 
veidojot aplīšus. Kad pankūkas gatavas, iepildi krēmu un ogas, 
dekorē ar piparmētru.

Pankūkām:
125 g kviešu miltu;
Šķipsna sāls;
150 g piena;
1 olas dzeltenums;
2 olu baltumi;
30 g cukura;
30 g sviesta;

Krēmam:
125 g piena;
1 olas dzeltenums;
35 g cukura;
15 g kukurūzas cietes;
125 g saldā krējuma;
4 g želatīna;
20 g auksta ūdens;
1/2 vaniļas pāksts;
300 g ogas dekorēšanai.

PANKŪKAS AR 
DIPLOMAT VANIĻAS 
KRĒMU UN OGĀM

60 min - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Bļodiņā aukstā ūdenī uzbriedini želatīnu. Gatavo krēmu: karsē 
katliņā pienu kopā ar pārgrieztu vaniļas pāksti. Bļodiņā sakul 
olu dzeltenumus ar cukuru. Kad piens gandrīz sāk vārīties, 
noņem no uguns, pielej pusi piena olu dzeltenumiem un sakul, 
tad pievieno šo masu pienam katliņā. Liec uz mazas uguns 
uz aptuveni 2–3 minūtēm, ik pa laikam apmaisot. Pievieno 
izmērcēto želatīnu un maisi, kamēr želatīns izkūst. Izkasi 
vaniļas sēkliņas no pāksts un kārtīgi samaisi. Atstāj krēmu 
ledusskapī atdzist. Sakul saldo krējumu līdz gandrīz stingrām 
putām, iecilā krēmā un liec ledusskapī.

Gatavo mango biezeni: nomizo mango, sasmalcini, liec katliņā, 
pievieno ūdeni, cukuru un karsē, kamēr ūdens iztvaiko un 
mango kļūst mīksts. Tad to sablendē līdz biezeņa konsistencei 
un atdzesē. Tieši tāpat rīkojies ar zemeņu un kivi biezeņiem.
 
Salauz cepumus un iemērc deserta vīnā, kārto stikla glāzes 
apakšā. Virs cepumiem liec krēmu, tad pamīšus biezeņus, lai 
veidojas krāsains deserts. Dekorē ar ogām un piparmētru.

6 cepumi Dāmu pirkstiņi;
100 g deserta vīna cepumu 
mērcēšanai;
500 g dažādu ogu 
dekorēšanai;
Svaiga piparmētra dekoram;

Vaniļas krēmam:
250 g piena;
4 olu dzeltenumi;
125 g cukura;

8 g želatīna;
40 g ūdens;
1 vaniļas pāksts;
400 g saldā krējuma;

Mango, zemeņu vai kivi 
biezenim:
200 g svaiga mizota mango/
zemenes/kivi;
20 g cukura;
75 g ūdens.

VANIĻAS KRĒMS 
AR AUGĻU UN OGU 
BIEZEŅIEM

60 min - 6 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS





175 g zīda tofu;
150 g sojas dzēriena;
3 tējk. gaišās miso pastas;
1 tējk. franču sinepju;
Šķipsna kurkumas pulvera;

3 ēd. k. olīveļļas;
Citrona sula pēc garšas;
Sāls pēc garšas;
500 g sparģeļu.

Tofu, sojas dzērienu, miso pastu, sinepes un kurkumu liec 
blenderī un sablendē. Blendējot pievieno eļļu, sāli un citrona 
sulu pēc garšas. Iegūto masu lej putukrējuma sifonā un 
iespied divus gāzes balonus. Pirms pasniegšanas mērci 
uzsildi, paturot sifonu dažas minūtes siltā ūdenī. (Šai receptei 
iesaku iegādāties putukrējuma sifonu, kas mērci padarīs ļoti 
gaisīgu, taču to var pasniegt arī tāpat uzsildītu katliņā.)

Sparģeļus nomizo un nolauz tiem cietos kātus. Cep uz grila 
vai pannas 3 minūtes. Pasniedz ar Holandes mērci.

20 min 2 pers.SASTĀVDAĻAS

GRILĒTI SPARĢEĻI 
AR VEGĀNISKU 
HOLANDES MĒRCI

PAGATAVOŠANA

EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

2 avokado;
400 g vārītu turku zirņu;
2 ēd. k. Spilva 4 sezonu 
majonēzes;
1/2 svaiga garā gurķa;
1 selerijas kāts;
1/2 šalotes sīpola;

1 buntīte diļļu;
2 tējk. pilngraudu sinepju;
Šķipsna čili pārslu;
Sula no 1/2 citrona;
Sāls pēc garšas;
Melnie pipari pēc garšas.

Nelielā bļodā liec turku zirņus. Pievieno majonēzi un visu 
nedaudz saspaidi ar dakšiņu neviendabīgā masā. Cik vien 
smalki iespējams, sakapā gurķi, selerijas kātu, sīpolu un 
dilles un pievieno turku zirņu masai. Liec klāt sāli, čili pārslas, 
citrona sulu un sinepes. Visu kārtīgi samaisi un pagaršo, 
pievieno vēl garšvielas, ja nepieciešams. Avokado pārgriez 
gareniski uz pusēm un izņem kauliņu. Iezied avokado ar 
nelielu daudzumu olīveļļas, uzber sāli un piparus. Avokado 
cep uz grila ar iekšpusi uz leju, līdz tiem iedeg melnas svītras 
un tie ir caursildījušies (aptuveni 5 minūtes). Pasniedz 
pildītus ar salātiem.

20 min 2 pers.SASTĀVDAĻAS

GRILĒTI AVOKADO 
AR TURKU ZIRŅU 
SALĀTIEM

PAGATAVOŠANA
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GARŠAUGI MĒRCĒS 
UN GRILA ĒDIENOS

To ēteriskās eļļas, nonākot uz pirkstu galiem, 
ir nebeidzams kārdinājums, nemaz nerunājot 
par sajūtu, ko tās rada uz mēles. Baziliks, kas 
atgādina Itāliju, timiāns ar Francijas noskaņu, 
dille no mūsu pašu bērnības, pētersīļi, kas var 
patikt vai nepatikt, piparmētra ar nebeidzamas 
vasaras garšu – salikti kopā vai sajaukti 
mērcēs, tie izceļ viens otru un visu ēdienu un ir 
neaizstājama grila piedava gan dārzeņiem un 
sieriem, gan zivīm un gaļai. 

Daļēji garšaugu labo garšu veido tajos 
sastopamās minerālvielas – dzelzs, fosfors, 
kālijs, cinks un citas bioloģiski aktīvās vielas.

BAZILIKS ir viens no maģiskākajiem 
garšaugiem, kas uzreiz atsauc atmiņā ceļojumu 
uz Itāliju vai mūsu pašu siltās vasaras dienas. 
Tas ir universāls un sader teju ar visu – 
tomātiem, cukīni, baklažāniem, papriku, 
pupām, salātiem, ķirbjiem, zirnīšiem, spinātiem, 
zemenēm, mocarellas, rikotas un citiem 
sieriem, vītinātu gaļu un desiņām, olīvām, saulē 
kaltētiem tomātiem, anšoviem, visu veidu zivīm 
(īpaši baltajām), kaperiem, citiem garšaugiem 
un ķiplokiem. Klasika – bazilika pesto – ir 
neatņemama grila maltītes sastāvdaļa, kas jau 
atkal sader ar teju vai visu. 

LAURU LAPAS ir pavisam cits stāsts. Garenās, 
aromātiskās lapiņas ir klasika daudzās grila 
mērcēs un marinādēs, kuras no sākuma jāvāra. 
Ja klasiski tās pievieno ēdienam veselas, tad 
pikantākās mērcēs – sasmalcinātas vai maltas. 
Izmantojot lauru lapu, noplūc to, pasmaržo un 
ļauj aromātam apņemt tavus pirkstu galus. 
Tad pievieno mērcei, lai atveras lapas garša, ko 
izbaudīt kopā ar ēdienu. 

TIMIĀNS ir unikāli skaists garšaugs, ļoti 
aromātisks un, līdzīgi kā baziliks, sader ar teju 
visu. Tas ir maigi pikants, un to var svaigu un 
smalki sakapātu pievienot svaigām mērcēm vai 
lielākā daudzumā vārāmām mērcēm, kas tiks 
pasniegtas ar treknākiem ēdieniem – steiku, 
šašliku, vistas gaļu vai grilētiem teļa gaļas 
gabaliem. 

ROZMARĪNS ir mans mīļākais garšaugs, kas 
lielākoties tomēr izmantojams tieši vārītās 
mērcēs. Ar savu izteikto aromātu un rūgteni 
saldo garšu, kas atgādina citronus, priedes un 
vakariņas Itālijā, tas derēs mērcēs pie grilētas 
gaļas vai dārzeņiem – tomātiem, baklažāniem, 
cukīni, paprikas. 

DILLES ir mūsu Latvijas garšu pamatu pamats. 
Dille ir garšu karaliene, kas, pielikta par daudz, 
mēdz nomākt citus produktus, tāpēc jāizmanto 
prātīgi, lai viss ēdiens negaršo tikai pēc dillēm. 
Vislabāk miksēt mērcēs ar pētersīli un baziliku 
vai izmantot vienu pašu, sajaucot ar ķiploku. 
Šādas mērces saderēs ar svaigiem dārzeņiem, 
zivīm, grilētiem sieriem un vistas gaļu. 

PĒTERSĪĻI savukārt ir pamatu pamats daudzām 
mērcēm, ko pasniedz pie grila ēdieniem. Klasika 
ir salsa verde – pētersīlis, baziliks, piparmētra, 
kaperi, anšovi un ķiploks. Pasniegts atsevišķi, 
pētersīlis izceļas, novārtā atstājot ikvienu, bet, 
samiksēts ar citiem garšaugiem, veido perfektu 
draudzību, kurā visi ir vienlīdzīgi. Pievieno gaļas, 
zivju, siera un dārzeņu grila ēdieniem. 

PIPARMĒTRU spēcīgās garšas dēļ vajag maz, 
bet tā dod ļoti daudz. Ikviens grilēta siera ēdiens 
teiks paldies par piparmētru, tāpat kā gaļas 
un dārzeņu ēdieni. Klasiku klasika Apvienotajā 
Karalistē ir piparmētru mērce pie jēra gaļas, un 
arī man grilēts jērs un piparmētra ir vismīļākā 
no garšām. 

IR VIENA LIETA, BEZ KURAS NESPĒJU IZTIKT GATAVOJOT – GARŠAUGI: ROZMARĪNS, 
TIMIĀNS, LAURU LAPA, PĒTERSĪLIS, BAZILIKS, DILLE, PIPARMĒTRA U. C. TIE IR SAVIENOJAMI 
AR TEJU VISIEM PASAULES PRODUKTIEM UN PAT VISGARLAICĪGĀKO SASTĀVDAĻU PARĀDĪS 
CITĀ GAISMĀ. 

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS
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GARŠAUGUS VAR IEGĀDĀTIES JAU NOGRIEZTUS, 
TAD VISLABĀK TOS UZGLABĀT LEDUSSKAPĪ, IETĪTUS 
MITRĀ SALVETĒ. JA TIE IR PODIŅĀ, UZGLABĀ TRAUKĀ 
AR ŪDENI.





2 ķiploka daiviņas, notīrītas un izspiestas caur ķiplokspiedi;
60 g marinētu mazo gurķīšu, ļoti smalki sakapāti;
30 g kaperu, ļoti smalki sakapāti;
15 g pētersīļu, ļoti smalki sakapāti;
30 g smalki sakapāts bazilika;
15 g ļoti smalki sakapātu piparmētru; 
100 ml maigas extra virgin olīveļļas;
2 tējk. Dižonas sinepju;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari.

Bļodā liec visus zaļumus, kaperus, ķiplokus, gurķus, sinepes, 
etiķi un samaisi. Tad pielej eļļu un atkal visu samaisi. Mērcei 
jābūt sulīgai, bet ne pārāk šķidrai. 

Pievieno sāli un piparus pašās beigās, pēc garšas. Beigās tāpēc, 
ka kaperi, gurķi un sinepes ir gana sāļi un var gadīties, ka sāli 
papildus nemaz nevajadzēs.

SALSA VERDE
15 min. - 300 mlSASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

100 ml maigas extra virgin olīveļļas;
1 ēd. k. timiāna lapiņu;
1 liels bio citrons, miza smalki sarīvēta;
15 g smalki sakapāta pētersīļa;
1/2 tējk. kumīna pulvera;
150 g smalki sakapātu tomātu;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc garšas;
Šķipsniņa Demerara cukura.

Katlā lej eļļu, pievieno timiānu un sautē uz 
mazas liesmas 15 minūtes, lai eļļa savelkas ar 
timiānu. 

Atdzesē. Pievieno pārējās sastāvdaļas, 
samaisi un atstāj stundu, lai ievelkas. 
Pasniedz.  

TIMIĀNA UN CITRONU 
MĒRCE

1 h 15 min. - 200 ml

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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SILTĀ TOMĀTU MĒRCE

390 g tomātu savā sulā; 
30 ml maigas extra virgin olīveļļas;
1 ēd. k. smalki sakapāta rozmarīna; 
2 ēd. k. brūnā cukura;
2 tējk. kūpinātas paprikas;
1 tējk. svaigi maltu melno piparu; 
Jūras sāls pēc garšas;
1 ēd. k. Demerara cukura;
25 g smalki sakapātu pētersīļu;
15 g smalki sakapāta bazilika.

Katlā lej visas sastāvdaļas, izņemot pētersīļus un 
baziliku, un vāri uz vidējas liesmas 20 minūtes, 
kamēr mērce reducējas. 

Iemaisi baziliku un pētersīļus un pasniedz vai arī 
atdzesē un uzsildi pirms pasniegšanas.

25 min. - 500 mlSASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

25 g nomizota šalotes sīpola;
3 nomizotas ķipkoka 
daiviņas;
20 g bazilika lapu;
15 g pētersīļa;
2 ēd.k. citrona sulas;
100 ml maigas extra virgin 
olīveļļas;

1/2 tējk. kumīna;
Jūras sāls pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
Čili pēc garšas;
Šķipsniņa Demerara cukura.

Blenderī liec visas sastāvdaļas un sablendē. Vari atstāt 
dažus gabaliņus vai sablendēt pilnībā, lai veidojas pesto 
līdzīga mērce.

GARŠAUGU MĒRCE

10 min. - 200 ml

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

ROZMARĪNA UN BAZILIKA MĒRCE

1 tējk. smalki sakapāta rozmarīna;
100 ml maigas extra virgin olīveļļas; 
4 ķiploka daiviņas, izspiestas caur ķiplokspiedi;
4 ēd. k. smalki sakapāta bazilika;
1/2 tējk. graudu sinepju;
1 tējk. medus;
1 ēd. k. citrona sulas;
Jūras sals pēc garšas;
Svaigi malti melnie pipari pēc garšas.

Katlā lej eļļu, pievieno rozamrīnu un sautē uz mazas 
liesmas 15 minūtes, lai eļļa savelkas ar garšaugu garšu. 
Atdzesē. Pievieno pārējās sastāvdaļas, samaisi un atstāj un 
stundu, lai ievelkas. Pasniedz.

75 min. 200 mlSASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA



JA TEV NAV TIK DAUDZ LAIKA VAI IEDVESMAS, LAI PAGATAVOTU KĀDU MĒRCI VAI MARINĀDI, 
TAD VEIKALA PLAUKTOS VIEGLI VARĒSI ATRAST SEV PIEMĒROTO. MĒRČU KLĀSTS IR 
IESPAIDĪGS, UN NEPIECIEŠAMS VIEN PIEMEKLĒT SAVIEM ĒŠANAS PARADUMIEM, VĒLMĒM
VAI RECEPTES ĪPATNĪBĀM ATBILSTOŠO.
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Steiku apber ar sāli un papariem. Grilē uz ļoti karstas pannas, 
uzlejot nedaudz olīveļļas, kamēr steiks vidēji izcepts.

Pagatavo mērci: sakul eļļu, balzametiķi, citronu sulu, 
sasmalcinātu ķiploku, sāli un piparus līdz viendabīgai 
konsistenei, pievieno sasmalcinātu piparmētru un pētersīļus.
Novāri sālsūdenī sviesta pupiņas, nokās.

Lēzenā bļodā liec saplucinātas salātu lapas, pārlej ar mērci, 
tad kārto sviesta pupiņas, baltās pupiņas, grilētu papriku, 
marinētus sīpolus, ķirštomātiņus, centrā liec grilēto tunča 
steiku, dekorē ar kaperiem, zaļumiem, apgrauzdētām sezama 
sēkliņām. Pasniedz ar grauzdētu maizīti.

500 g svaiga tunča steika;
Sāls, pipari steikam;
200 g sviesta pupiņu;
400 g konservētu balto 
pupiņu; 
150 g ķirštomātu;
150 g konservētas paprikas;
50 g konservētu sīpolu;
150 g dažādu salātu lapu;
1 ēd. k. grauzdētu sezama 
sēklu;
Kaperi, dīgsti dekoram;

Mērcei:
4 ēd. k. olīveļļas;
1 ēd. k. sarkanvīna etiķa;
1 ķiploka daiviņa;
1 tējk. sasmalcinātas; 
piparmētras un pētersīļu;
Sāls, pipari pēc garšas;
1/4 citrona sulas.

TUNČA SALĀTI AR 
MARINĒTU PAPRIKU

30 min - 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Sasmalcini sīpolu, burkānu, ķiploku, selerijas kātu, apcep 
sakarsētā olīveļļā. Tad pievieno konservētos tomātus, pielej 
nedaudz karsta ūdens, pievieno sāli, piparus, eko buljona 
kubiņu un vāri aptuveni 30–40 minūtes. Sablendē zupu līdz 
viendabīgai konsistencei.

Sasmalcini dzelteno tomātu mazos gabaliņos un pievieno 
zupai. Vāri vēl 20 minūtes. Pārbaudi garšu, pievieno vairāk 
garšvielu un sāls, ja nepieciešams, pieber cukuru. Kad 
zupa gatava, ļauj tai nostāvēties vismaz 20 minītes pirms 
pasniegšanas.

Pasniedzot zupā liec kazas siera bumbas, pārkaisi Parmesan 
sieru, pārslaki pesto un dekorē ar dīgstiem un svaigu baziliku. 
Lieliski iederēsies svaigi malti pipari. Pasniedz ar apgrauzdētu 
maizīti. 

1 kg konservētu sasmalcinātu 
tomātu;
1 vidējs burkāns;
1 vidējs sīpols;
4 ķiploka daiviņas;
2 selerijas kāti;
1 vidēji liels dzeltenais tomāts;
1 kubiņš eko dārzeņu buljona;
180 g kazas siera bumbiņu 
Labrīt;

50 g Parmesan siera;
Sauja svaiga saplūkāta 
bazilika;
Sāls, pipari pēc garšas;
1/5 daļa čili pipara;
Olīveļļa dārzeņu apcepšanai;
50 g pesto;
Zaļumi dekorēšanai;
6 grauzdētas maizes šķēles.

TOMĀTU ZUPA AR 
KAZAS SIERU UN 
BAZILIKU

60 min - 6 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS
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DZĪVĪBAS ELIKSĪRS 
– ŪDENS

Bieži vien nācies dzirdēt: “Man ūdens negaršo!”, 
“Es nevaru izdzert tik daudz ūdens!”, “Es no 
ūdens nevaru padzerties!”. Tajā pašā laikā izdzert 
3–4 krūzes kafijas, litru sulas vai limonādes vai 
piecas tējas krūzes dienā nav nekādu problēmu. 
Vai tiešām var negaršot tas, kas ir dzīvības 
pamatā? Es ieteiktu iedomāties sevi tuksnesī, kur 
nav ūdens un priekšā redzama oāze. Pēc kā tu 
visvairāk tajā brīdī alksi? Pēc suliņas un kafijas 
vai tomēr ūdens? Ja tev ūdens tiešām negaršo, 
tas ir pirmais signāls, ka jāpārskata savi ēšanas 
paradumi.
 

Piemēram, ja cilvēks sver 75 kilogramus, 
diennaktī viņam jāuzņem 2625 mililitri šķidruma, 
un vismaz pusei no šī apjoma jābūt ūdenim. 
Tātad jāizdzer 1,3 litri jeb aptuveni 6 glāzes ūdens 
dienā. Pārējo šķidruma daudzumu var uzņemt 
ar ēdieniem – piena produktiem, zupām, citiem 
dzērieniem, augļiem un dārzeņiem.
 

Pirms dzert ūdeni, vajadzētu pārliecināties par tā 
drošumu – lai tajā nav ķīmiska vai bakterioloģiska 
piesārņojuma. Tāpēc nedrīkst dzert ūdeni no 
nezināmiem avotiem, kā arī ūdenstilpēm blakus 
rūpnīcām un atkritumu poligoniem. Dzerot 
ūdeni no akas vai no krāna, varam sajust ūdens 
garšas atšķirības, kaut arī ūdenim teorētiski 
jābūt bez garšas. Nelielas garšas nianses tomēr 
var rasties, jo ūdenim no dažādiem avotiem būs 
dažāds minerālvielu sastāvs. Piemēram, visiem 
zināmi tādi stipri mineralizēti ūdeņi kā Essentuky 
vai Darida – šajos ūdeņos ir krietni augstāks 
nātrija hlorīda saturs nekā citos dzeramajos 
ūdeņos. Mums visiem labi zināmajā Ķemeru 
nacionālā parka avotā ir augstāks sēra saturs, 
tāpēc ūdenim piemīt specifisks, neaizmirstams 
aromāts. Mineralizētam ūdenim piemīt arī 
ārstnieciskā iedarbība, tāpēc vietas, kur senāk tika 
atrasti ūdens avoti ar unikālu ķīmisko sastāvu, 
ir slavenas visā pasaulē un ražo gan dzeramo 
ūdeni, gan kosmētiskos līdzekļus, kuru sastāvā ir 
mineralizēts ūdens. 

Dzer ūdeni, lai saglabātu veselību un skaistumu!

Tuvojoties vasarai, siltam laikam, darbam dārzā un siltumnīcās, atkal aktualizējas jautājums par 
pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanu ikdienā. Ikvienam jau no mazotnes ir zināms, ka ūdens ir 
neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, bez ūdens nav iespējama dzīvība uz planētas. Tomēr lielākajai 
daļai cilvēku regulāra ūdens dzeršana optimālā daudzumā sagādā grūtības.

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS
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RUNĀJOT PAR NEPIECIEŠAMO ŠĶIDRUMA 
DAUDZUMU DIENNAKTS LAIKĀ, IR ĻOTI VIENKĀRŠA 
FORMULA, KĀ TO APRĒĶINĀT: UZ KATRU 
KILOGRAMU SVARA CILVĒKAM VAJADZĪGI 35 
MILILITRI ŠĶIDRUMA. VISMAZ PUSEI NO ŠĪ APJOMA 
VAJADZĒTU BŪT ŪDENIM.
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FUNKCIONĀLAIS ŪDENS – 
NE TIKAI SPORTISTIEM

Viens no populārākajiem funkcionālajiem 
produktiem ir funkcionālais ūdens, kas sākotnēji 
tika radīts sportistu vajadzībām, lai palīdzētu 
organismam pēc iespējas ātrāk atjaunoties 
fiziskās slodzes laikā un pēc tās. Sporta 
dzērieniem ir paaugstināts minerālvielu – 
elektrolītu – saturs, tie satur vairāk nātrija, kālija, 
hlorīdu, magnija un glikozes. Tieši šīs uzturvielas 
cilvēks pastiprināti zaudē ar sviedriem treniņu 
laikā. Glikozi jeb cukuru šiem dzērieniem pievieno 
arī papildus, lai atjaunotu enerģijas rezerves 
slodzes laikā. 

    • IZOTONISKIE DZĒRIENI satur līdzīgu sāls un 
cukura daudzumu kā cilvēka organisms;

    • HIPERTONISKAJOS DZĒRIENOS sāls un cukura 
koncentrācija ir lielāka nekā cilvēka organismā;

    • HIPOTONISKIE DZĒRIENI satur mazāk sāls un 
cukura nekā cilvēku organisms.

Pārsvarā veikalos pieejami izotoniskie sporta 
dzērieni. Funkcionālie dzērieni var papildus 
saturēt ūdenī šķīstošos vitamīnus, piemēram, B6 
vitamīnu, kā arī stimulatorus – kofeīnu un cukuru. 
Vidējā cukura koncentrācija uz 100 ml ir 5 g, tas 
nozīmē, ka, izdzerot vienu pudeli sporta dzēriena, 
cilvēks vidēji uzņems 25 gramus cukura jeb 5 
tējkarotes cukura. 

Mans pēdējais jaunatklājums funkcionālo ūdeņu 
klāstā ir ūdens ar cinku un kolagēnu. Ir pierādīts, 
ka cinks piedalās kolagēna sintēzes procesā. 
Kolagēns ir olbaltumviela, kas piešķir ādai 
elastīgumu, turot kopā organisma saistaudus. 
Kolagēns ietilpst gan ādas, gan kaulu un muskuļu 
sastāvā, tāpēc ar vecumu, kolagēna sintēzei 
mazinoties, āda un locītavas zaudē elastīgumu. 
Pēdējos gados papildu cinka uzņemšana ar 
uztura bagātinātājiem kļūst aizvien populārāka. 
Arī pārtikas produktu ražotāji ir ņēmuši vērā šo 
tendenci un radījuši produktu, ar kuru palīdzību 
cilvēki var uzņemt papildu uzturvielas, vienkārši 
dzerot ūdeni. Der atcerēties, ka šie dzērieni 
arī satur cukuru, tāpēc ar šādiem dzērieniem 
nevajadzētu aizrauties cilvēkiem, kuriem ir liekais 
svars un glikozes tolerances traucējumi.

MŪSDIENĀS IR AKTUĀLI UN POPULĀRI LIETOT UZTURĀ PRODUKTUS 
AR KĀDU ĪPAŠU PIEVIENOTO VĒRTĪBU, TĀPĒC RAŽOTĀJI SEKO LĪDZI 
JAUNĀKAJĀM TIRGUS TENDENCĒM UN IZGUDRO ARVIEN JAUNUS 
PRODUKTUS AR UNIKĀLU SASTĀVU.

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS
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FUNKCIONĀLOS DZĒRIENUS VAR IEDALĪT TRĪS 
GRUPĀS ATKARĪBĀ NO TO ELEKTROLĪTU SASTĀVA:





MĀRCIS MITREVICS
VĪNA GARŠU SADERĪBA
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ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA
 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

EJAM DĀRZĀ KURINĀT GRILU!
Lūk, populārāko vīnu saderības tabula ar iecienītiem uz oglēm ceptiem ēdieniem 
un dažādām marinādēm. Mēģinot ievērot maksimālu objektivitāti, es izvēlējos 
saderību norādīt kā iespējamu, ar to uzsverot, ka īstā ēdiena un vīna saderība ir 
tevis paša rokās (lasi – mutē un degunā). Priecīgu grila sezonas atklāšanu!

GARŠVIELAS VAI MARINĀDE → TIKAI GARŠVIELAS 
BEZ MARINĀDES

KLASISKĀ 
ETIĶA 
MARINĀDE

MAJONĒZES 
MARINĀDE

PIKANTI 
ASĀ 
MARINĀDE

ZAĻUMU 
MARINĀDE

CEPAM-
DESAS AR 
GARŠVIELĀM

PAMATPRODUKTI →
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VĪNS ↓

CHAMPAGNE, CREMANT, CAVA BRUT

PROSECCO, VIETĒJIE DZIRKSTOŠIE VĪNI

PINOT ĢIMENES BALTVĪNI, SOAVE

SVAIGS CHARDONNAY, GRÜNER 
VELTLINER, CHENIN BLANC

 SAUVIGNON BLANC, VERDEJO, 
VERMENTINO, ALBARINO

SAUSS RIESLING

MUCĀ IZTURĒTS CHARDONNAY, 
VIOGNER, SEMILLON

SALDENS RIESLING, 
GEWÜRZTRAMINER

SAUSS ROSE

SALDENS ROSE

BEAUJOLAIS, LAMBRUSCO

PINOT NOIR, NEBBIOLO

SALDENIE SARKANIE, LAMBRUSCO 
AMABILE

VALPOLICELLA, SANGIOVESE 
(CHIANTI)

SVAIGIE MERLOT, CARMENERE, 
GRENACHE, TEMPRANILLO

CABERNET SAUVIGNON, MALBEC

GSM, SHIRAZ, PRIMITIVO, ZINFANDEL

PUSŽĀVĒTO VĪNOGU SARKANIE 
-  APPASIMENTO,  PASSITO, RIPASSO, 
APPASITE

PILNĪBĀ IZTURĒTI SARKANVĪNI

LABA SADERĪBAS IESPĒJAMĪBA

VIDĒJA SADERĪBAS IESPĒJAMĪBA

ZEMAS SADERĪBAS IESPĒJAMĪBA
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

PEACH WHITE 
WINE COOLER

100 ml baltvīna;
15 ml konjaka;
1 tējkarote medus;
2 svaigi persiki;
100 ml gāzēta ūdens;
15 ml svaigu citronu sulas.

Sastāvdaļas lej vīna glāzē uz ledus 
un apmaisa. Dekorē ar svaigu persiku 
šķēlītēm.

6min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

CASSIS SPRITZ

100 ml sausa dzirkstošā vīna;
30 ml Cassis (upeņu) liķiera;
10 ml svaigu citronu sulas.

Sastāvdaļas lej vīna glāzē uz ledus un 
apmaisa. Dekorē ar svaigām upenēm 
vai citrona miziņu.

10 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

TWISTED SANGRIA

1 pudele sarkanvīna;
300 ml svaigi spiestas apelsīnu 
sulas;
150 ml grenadīna sulas;
100 ml cukura sīrupa;
300 ml gāzēta ūdens.

Sastāvdaļas lej lielā traukā, apmaisa 
un dekorē ar apelsīnu šķēlītēm.

Šo dzērienu gatavo vairākiem 
baudītājiem uzreiz.

10min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA
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SAUSS SARKANVĪNS MONTE ZOVO 
VALPOLICELLA, VENETO, ITĀLIJA, 13%
Klasisks Veneto sarkanvīns purpursarkanā 
krāsā ar melno ķiršu un nogatavojušos 
augļu smaržas buķeti, pilnmiesīgu garšu, 
patīkamām miecvielām un ilgu pēcgaršu. 
Saderēs ar pastu tomātu mērcē, picu, grilētu 
gaļu un sautējumiem. Pasniegt 16–18 °C 
temperatūrā.

SAUSS ROZĀ VĪNS COTTINI MONTE ZOVO 
ROSATO DI VERONA, 13%
Burvīgs sārtvīns, kam piemīt delikāts 
Maraskino ķiršu aromāts un spirgta meža 
ogu garša, kas lieliski saderēs ar uzkodām, 
fritētiem jūras produktiem un ceptiem 
veģetāriem ēdieniem.  Tā kā šis vīns 
pārsteidzoši labi sadzīvo ar intensīvo ķiploku 
aromātu un garšu, tad pastai, picai vai jūras 
veltēm ar ķiplociņu Veronas rosato būs īstais 
partneris. Pasniegt atdzesētu.

SAUSS BALTVĪNS ZANTHO GRÜNER 
VELTLINER, BURGENLAND, AUSTRIJA, 12%
Vīns skaistā zeltainā krāsā ar zaļganu 
atspīdumu, ar patīkamu balto persiku 
aromātu un baltiem pipariem. Garšā 
pikantais augļu raksturs lieliski tiek 
papildināts ar svaigu skābumu un ilgstošu 
pēcgaršu. Lieliski saderēs ar viegliem 
salātiem un zivju ēdieniem. Pasniegt 
atdzesētu.

SAUSS BALTVĪNS COTTINI MONTE ZOVO 
PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE, 13%
Itālijas baltvīna stila etalons. Vīns gaišā 
salmu krāsā ar izsmalcinātu un harmonisku 
aromātu buķeti un augļu niansēm. Sauss un 
atsvaidzinošs ar patīkamu, labi sabalansētu 
skābumu. Vīns lieliski garšos ar baltās gaļas 
ēdieniem, zivīm un svaigu sieru. Pasniegt 
atdzesētu.

SAUSS SARKANVĪNS ZANTHO ZWEIGELT, 
BURGENLAND, AUSTRIJA, 13,5%
Vīns tumši sarkanā krāsā ar pikantu melno 
plūmju un ķiršu aromātu buķeti. Garšās 
labi savijies ogu augļainums un garšvielu 
pikantums. Elegants vīns ar ilgu pēcgaršu. 
Lieliski saderēs ar pastu, vistas ēdieniem 
un vidēji mīkstu sieru. Pasniegt 16–18 °C 
temperatūrā.

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

 NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
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SAUSS SARKANVĪNS IHRINGER WINKLERBERG  
SPÄTBURGUNDER KABINETT, KAISERSTÜHL-
BADEN, VĀCIJA, 13,5%
No cēlā Pinot Noir darināts pārsteidzošas 
koncentrācijas iemiesojums ar ķiršu pīrāga 
smaržu buķeti un tumšo ogu un garšvielu 
piesātinātu garšu. Vīns būs saderīgākais partneris 
ar medījumu, tumšo gaļu, kā arī izturētu sieru. 
Pasniegšanas temperatūra 16–18 °C.

SAUSS ROZĀ VĪNS ETOILE DE MER GRENACHE 
ROSÉ, PAYS D'OC, FRANCIJA, 12,5%
Šis košais rozē, kas izgatavots no Grenache vīnogām, 
priecēs jūs ar svaigiem un elegantiem ziedu 
aromātiem. Malkojiet to atdzesētu kā aperitīvu vai ar 
vieglām uzkodām.

SAUSS BALTVĪNS ETOILE DE MER MARSANNE 
VIOGNIER, PAYS D'OC, FRANCIJA, 12,5%
Izbaudiet šo smaržām bagāto baltvīnu un apbrīnojamo 
greipfrūtu un līčijas augļu aromātu, kas apvienoti ar 
pikantām ananasu un citrona niansēm. Pasniegt krietni 
atdzesētu kā aperitīvu vai ar vieglām uzkodām.

SAUSS BALTVĪNS CORAÇÃO OBRA PRIMA GRANDE 
ESCOLHA VINHO VERDE, PORTUGĀLE, 11%
Vinho Verde jeb “zaļais vīns” ir dažādu gaišo 
vīnogu šķirņu sajaukums, ko nosaka šis Portugāles 
ziemeļu vīndarīšanas reģions. Vīns gaišā citrusu 
krāsā, citrusaugļu un ziedu aromātiem bagāts, ar 
harmonisku, liegu garšu, ko papildina nedaudzie, 
svaigumu pastiprinošie burbulīši. Vīns lietošanai 
ar baudu – kā aperitīvs vai pie vieglām uzkodām, 
svaigām zivīm un dārzeņiem. Pasniegt labi atdzesētu.

SAUSS BALTVĪNS IHRINGER FOHRENBERG  
WEISSER BURGUNDER KABINETT, KAISERSTÜHL-
BADEN, VĀCIJA, 13% 
Minerāļiem bagātā augsnē auguša Pinot Blanc 
vīns, kas lieliski to atspoguļo savā aromātu un 
garšas struktūrā. Tā ir patīkami augļaina, vidēji 
piesātināta un atsvaidzinoša. Ēdienu saderība – 
zivis, mājputni, vieglas uzkodas vai kā aperitīvs. 
Pasniegšanas temperatūra 6–8 °C.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS SENSI 18K 
PROSECCO BRUT, ITĀLIJA, 11%
Dzirkstošais vīns, kas darināts pēc Charmat 
metodes. Pārsteidzoši augļains, patīkami 
atsvaidzinošs un lieliski dzīvīgs ar perfekti 
sabalansētu tekstūru un dzirkstošu, krēmīgu 
burbuļu sajūtu. Ārkārtīgi daudzpusīgs saderībā 
ar ēdienu – vīns visas maltītes garumā, perfekts 
jebkurām svinībām. Lielisks aperitīvs. Pasniegt labi 
atdzesētu 6–8°C temperatūrā.
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BALTVĪNS STEMMARI PINOT GRIGIO, SICĪLIJA, 
ITĀLIJA 13%
Kontrolētas kvalitātes sausais baltvīns gatavots no 
Pinot Grigio šķirnes vīnogām, kas audzētas Sicīlijā. 
Vīns ir atsvaidzinošs un kraukšķīgs, ar patīkamām 
citrusu notīm. Vīns ir lielisks kā aperitīvs, labi 
sader ar putnu gaļu, jūras veltēm un dažādiem 
salātiem. Ieteicams pasniegt atdzesētu līdz 10-12 °C 
temperatūrai.

ŠAMPANIETIS VEUVE CLICQOUT PONSARDIN BRUT, 
CHAMPAGNE, FRANCIJA 12%
Gatavots no trīs vīnogu šķirnēm: Pinot Noir, Pinot 
Meunier un Chardonnay un nes slaveno Clicquot 
Yellow Label vārdu. Pinot Noir dominance piešķir 
struktūru, Pinot Meunier sniedz noapaļotību, 
Chardonnay – eleganci. Tam piemīt intensīvs, 
patīkams aromāts ar augļu garšu. Ieteicams kā 
aperitīvs, labi sader ar jūras veltēm, zivju ēdieniem.

ŠAMPANIETIS MOËT & CHANDON ROSE, 
CHAMPAGNE, FRANCIJA 12%
Šampanieša aromāts ir intensīvs ar izteiktu svaigu 
sarkano ogu (zemeņu, aveņu, jāņogu) buķeti, ziedu 
niansēm (rozes, vilkābeles) un viegli piparotu 
pieskārienu. Garšas palete apvieno intensitāti un 
perfekti strukturētu garšu – sākotnēji tā ir sulīga, 
tad sajūtama labi sabalansēta struktūra ar vieglu 
piparmētru pieskārienu pēcgaršā.

SARKANVĪNS MASSERIA PIETROSA PRIMITIVO DI 
MANDURIA, APŪLIJA, ITĀLIJA 12,5%
Sauss sarkanvīns tiek izturēts sešus mēnešus franču 
un amerikāņu ozolkoka mucās, kas piešķir tam 
piesātinātu aromātu un garšu. Vīnam ir samtaina 
tekstūra, ilgstoša saldena pēcgarša, savukārt aromātā 
mijas kakao, vaniļas, nogatavojušos ķiršu un plūmju 
notis. Lieliski sader ar pikantiem ēdieniem, jēra gaļu, 
medījumiem, cietiem sieriem.

SARKANVĪNS BARONE MONTALTO AMMASSO, 
SICĪLIJA, ITĀLIJA 14,5%
Gatavots no Sicīlijā audzētām, daļēji kaltētām Nero 
d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot un Cabernet 
Sauvignon vīnogu šķirnēm. Šis process itāļu valodā 
tiek saukts par appassimento, latviski – kaltēšana. 
Rezultātā tiek iegūts bagātīgs, spēcīgs un smalki 
sabalansēts vīns skaistā tumši rubīnsarkanā krāsā ar 
sukādes grauzdiņu notīm.

ŠAMPANIETIS MOËT & CHANDON IMPERIAL, 
CHAMPAGNE, FRANCIJA 12%
Pasaulē visvairāk baudītais šampanietis, kas radīts 
1869. gadā par godu Napoleona Bonaparta simtajai 
gadadienai. Tas sevī iemieso Moët šampanieša nama 
unikālo stilu – spilgto auglīgumu, vilinošo garšas 
buķeti un eleganto izturēšanu. Šampanietis atklāj 
izteiktas augļu, citrusu, liepziedu nianses un elegantas 
balto riekstu notis.
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ILMĀRS MUNKEVICS
DZĒRIENU GARŠAS

Ir vērts padomāt ne tikai par attiecīgajiem 
dzērieniem un alkoholiem, bet arī par traukiem, 
piederumiem un dažādām glāzēm un ledu, kas 
pacels tavus kokteiļus un dzērienu pieredzi jaunā 
līmenī. Visi labi zinām tādu vasaras klasiku kā 
Aperol Spritz vai džinu ar toniku, taču, padomājot 
par dažām papildu sastāvdaļām, iespējams krietni 
paplašināt mājas dzērienkarti. 

Tā būs pārvietojama kokteiļu stacija uz riteņiem, 
kurā bez profesionāla bārmeņa palīdzības 
iespējams papildināt savu vai viesu dzērienu. 
Tāpat ir vērts padomāt par vizuāli pievilcīgu ledus 
trauku, jo ledus būs tas elements, kuru vasarā 
kokteiļos patērēsim visvairāk. Un vajadzīgas 
vismaz trīs veidu glāzes – viskija, limonādes un 
vīna glāzes. Šādā kokteiļu stacijā, pārvietojamā 
vai statiskā, lieti noderēs arī liels trauks ar krānu 
jeb dozatoru, kas ne tikai skaisti izskatīsies, bet 
arī atvieglos lielāka viesu skaita apkalpošanu 
un sekmēs raitāku dzērienu izdali. Šādā traukā 
parasti dzērienu sagatavo iepriekš un, kad viesi 
sāk ierasties, pievieno ledu un apmaisa. 

Klasiskam un atsvaidzinošam vasaras punšam 
nepieciešami 2 persiki, 300 ml ruma, 300 ml 
svaigi spiestas apelsīnu sulas, 250 ml svaigi 
spiestas laima sulas, 2 ēdamkarotes medus, 
50 ml grenadīna sulas un 100 ml gāzēta ūdens. 
To visu sajauc lielā punša traukā, pievieno 
ledu un labi apmaisa. Pasniedz, lejot garajās 
limonādes glāzēs uz ledus, un dekorē ar persika 
daiviņu. Punša kokteili var ātri papildināt, ja visas 
sastāvdaļas būsi iepriekš sagatavojis un tās būs 
rokas stiepiena attālumā.

Runājot par vasaras kokteiļiem nepieciešamo 
alkoholu, jābūt vismaz vienam klasiskam 
džinam, piemēram, Bombay Sapphire. Ar to 
varēs pagatavot vairākas versijas klasiskajam un 
iemīļotajam džinam ar toniku. To visbiežāk mēdz 
papildināt ar citronu. Ja vēlies mazliet svaigākas 
garšas notis, pievieno gurķi, ogas, rozmarīna 
kātiņu vai baziliku. Noderēs arī kāds flavoured 
jeb džins ar garšu, piemēram, Malfy Rosa. Šim 
džinam izteikta garša ir nokomplektēta jau pudelē, 
un atliek vien atrast labu, sausu toniku vai rožu 
limonādi, kas satur pēc iespējas mazāk cukura.

Vēl labam vasaras bāram jāiegādājas arī kādu 
liķieri un aperitīvu, lai varētu gatavot populāro un 
atsvaidzinošo Aperol Spritz. Tam vajadzēs 60 ml 
aperola (var aizstāt arī ar kādu citu biteri), 120 ml 
dzirkstoša, sausa vīna un apmēram 60 ml gāzēta 
ūdens. To visu sajauc kopā sarkanvīna glāzē 
uz ledus, apmaisa un dekorē ar apelsīna šķēlīti. 
Lieliska alternatīva būs mazliet saldenākais, bet 
tikpat svaigais plūškoka Spritz. Recepte tāda pati, 
tikai aperola vietā sameklējam kādu plūškoka 
(elderflower) liķieri.

Nedrīkst aizmirst arī par labu tekilu vasaras 
augļainajām un svaigajām margaritām. Iesaku, 
piemēram, Altos gaišo tekilu. Tā gatavota no īstas 
agaves bez piemaisījumiem. Var meklēt arī citu 
tekilu ar uzrakstu “100% agave”.

Noteikti jābūt arī kādam viskijam vai burbonam 
spēcīgākiem dzērieniem ar raksturu, piemēram, 
Old Fashioned, kura pagatavošanai vajadzīgi 60 
ml Bulleit burbona, 1 tējkarote cukura un 2 šļaksti 
Angostur bitera. Old Fashioned var lieliski gatavot 
arī ar rumu, piemēram, Matusalem. Neaizmirstam 
arī par kādu degvīnu vai vieglu atsvaidzinošu alu, 
no kura arī, starp citu, iespējams gatavot miksētus 
dzērienus. Šādi varētu izskatīties tavs vasaras 
terases bārs!

BĀRMEŅA IZTIKAS 
MINIMUMS VASARAS 
BALLĪTĒM

VISPIRMS IESAKU PADOMĀT PAR VIENU SVARĪGU 
ASPEKTU – NOFORMĒJUMU UN GLĪTIEM 
TRAUKIEM. PIEMĒRAM, APSVĒRT DOMU PAR 
KOKTEIĻU RATIŅIEM.

SILTAJAI SEZONAI TUVOJOTIES, IR LAIKS PADOMĀT, KĀ NOKOMPLEKTĒT SAVU VASARAS MĀJAS 
BĀRU, AR TO SAPROTOT DĀRZA BALLĪŠU SEZONU, KAD SAULE MUDINA UZ ATSPIRDZINOŠIEM 
DZĒRIENIEM UN KOKTEIĻIEM. 
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ELDERFLOWER 
SPRITZ

60 ml plūškoka liķiera
120 ml dzirkstošā vīna
60 ml gāzēta ūdens

Sastāvdaļas salej vīna glāzē uz 
ledus un apmaisa. Dekorē ar svaigu 
piparmētru lapām.

10 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

CAPE CODDER

60 ml degvīna
90 ml dzērveņu sulas
15 ml svaiga laima sulas
50 ml gāzēta ūdens

Sastāvdaļas salej garajā glāzē uz ledus 
un apmaisa, dekorē ar svaigu laima 
šķēlīti.

10 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

ORANGE + 
PINEAPPLE

60 ml tumšā ruma
60 ml svaigu ananasu sulas
30 ml svaigu apelsīnu sulas
30 ml kokospiena

Sastāvadaļas salej garajā long drink 
glāzē uz ledus un apmaisa. Dekorē ar 
svaigu ananasa šķēlīti.

10 min - 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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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.rimi.lv/vina-darzs
vai Rimi kioskā un baudi priekšrocības:

ATKLĀJ 
VĪNA BAUDĪŠANAS 
DAUDZVEIDĪBU 

RIMI VĪNA DĀRZĀ!

www.rimi.lv/vina-darzs
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