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Šī gada pirmā pa īstam rudenīgā recepte, ko 
gatavoju, bija ķirbja, kartupeļu un pupiņu putra, 
kam nelīdzinās nekas (recepti meklē nākošajā 
lpp.). Šis ēdiens ar saldo krējumu un daudz sviesta 
sagādāja tikšanos ar vienu no manām mīļākajām 
garšām, kurā apvienojas viss, ar ko man asociējas 
rudens un tumšākais gada laiks. Kaut arī šķiet, 
ka rudens – tie ir tikai kartupeļi, ķirbji un bietes, 
daudzas ļoti gardas lietas – kāļus, rāceņus, 
kāpostus, Briseles kāpostus, burkānus, sīpolus 
(jā, nevis kā piedevu, bet vērtību pašu par sevi!), 
kaltētas un konservētas pupiņas un vēl daudz ko 
citu – mēs nepelnīti atstājam bez ievērības. Taču 
tā ir pārbagātība, īsta dāvana, un katru produktu 
var baudīt gan atsevišķi, gan kombinācijā ar citām 
rudens veltēm. Tā ir bauda, kas mums dota, tikai 
dažreiz mēs neprotam to izmantot. 

Ņemsim kaut vai kartupeli. Ja atceries, pirms 
daudziem gadiem bija tāda grāmata ar 400 
kartupeļu receptēm. Pat ar gadu nepietiek, lai to 
visu pagaršotu! Vai tas tiešām ir tas pats dārzenis, 
kurš šķiet tik ierasts, vienveidīgs un teju apnicīgs? 
Bet, ja pameklējam pasaules ēdienkartēs, ir ļoti 
daudz versiju, kā vienu pašu kartupeli ēst visu 
gadu, katru dienu: no parasta vārīta kartupeļa līdz 
sacepumiem ar saldo krējumu, sviestu vai gaļu, 
itāļu ņokiem, angļu ganu pīrāgam un kartupeļu 
pankūkām, kuras ir iecienītas visā psaulē. 
Kartupelis – tās ir garšas un tekstūras nianses, 
kuras ir vērts iepazīt vēl un vēl.

Ķirbis daudziem ir traumējoša pieredze kopš 
bērnības, kad to nācās ēst piena zupā vai 
marinētu. Bet – kāda laime! – to var grauzt arī 
svaigu, izspiest no tā sulu, to var cept un vārīt, 
gatavot zupas, sautējumus ar gaļu, zivi vai indiešu 
piedevām, veģetārus un vegāniskus ēdienus. Ķirbi 
var cept krāsnī šķēlēs vai veselu, pildītu ar gaļu. 
Un, protams, kā gan bez ķirbju kūkas vai ķirbju 
biezeņa, no kura var pagatavot pufīgas pankūkas 
un mafinus vai brokastu putras piedevu! Jā, sen 
jau ir pagājis laiks, kad ķirbis šķita garlaicīgs, 
ūdeņains un vienveidīgs. Arī tā garšas versijas 
dažādu valstu virtuvēs tev pastāstītu veselu 
stāstu vismaz gada garumā – un droši vien ilgāk. 

Kā nākamo es gribētu aizstāvēt sīpolu. Mēs to 
labprāt liekam mērcēs, buljonā vai grieķu salātos, 
bet arī sīpols ir pelnījis vairāk uzmanības. Tas ir 
stāsts par pārvērtībām, kas notiek tieši pannā, 
kad to gatavo ilgāk, sīpola sīvumam pārvēršoties 
pasakainā saldenumā. Tas ir stāsts par ceļojumu 
uz Franciju, kur tu baudi sīpolzupu, sīpolu kišu 
un uzkodu ar anšoviem un sīpoliem. Ar gara 
acīm vari lūkot arī Ameriku, kur garšvielas, 
cukurs un citas sastāvdaļas pārvērš sīvo dārzeni 
karamelizētos sīpolos, kas perfekti sader ar 
cepeti, jebkuru gaļas ēdienu un sieriem. Un tas 
vēl nav viss – cep mazus sīpolus ar zilo sieru vai 
parmezānu un atklāj jaunus garšu apvāršņus! 

Tie ir tikai daži no dārzeņiem, kurus esam 
ieraduši redzēt, pagatavotus noteiktā veidā. Bet, 
ja gribētu izmēģināt visus ēdienus, ko no tiem var 
pagatavot, iespējams, mēs vēl pāris gadus netiktu 
līdz kāpostiem, burkāniem, kāļiem un kolrābjiem... 
Ķeries tam visam klāt, un katra rudens diena būs 
īpaši garšīga!

RUDENS RAŽA
Vienas no manām lielākajām bažām, vasarai sliecoties uz rudens pusi, – vai 
virtuvē un uz šķīvja nekļūs garlaicīgi. Taču, kad pagatavoju pirmo dārzā 
ienākušos ķirbi vai bietes, tas izrādās tieši tas, pēc kā esmu ilgojusies!

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS
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400 g mazu kartupelīšu;
1 tējk. smalki sakapāta 
rozmarīna;
10 vītināta bekona šķēles, 
sagrieztas vertikāli 
plānākās strēmelēs 
(apmēram 100 g);

15 g nomizota, caur 
ķiplokspiedi izspiesta 
ķiploka; 
1/2 tējk. svaigi maltu melno 
piparu.

50 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BEKONA KARTUPEĻI

PAGATAVOŠANA
Katlā ar aukstu ūdeni liec kartupeļus un liec vārīties. Kad 
ūdens sāk vārīties, vāri vēl 7 minūtes. Nokās, liec bļodā, 
pievieno eļļu, sāli, piparus, rozmarīnu, ķiplokus un samaisi.

Sakarsē krāsni 210 grādu karstu. Katram kartupelim 
aptin apkārt bekona šķēli, nostiprini ar koka irbulīti un liec 
pannā. Kad viss salikts, uzlej eļļu, kas palikusi bļodā, un liec 
krāsnī cepties uz 30 minūtēm vai kamēr kartupeļi zeltaini. 
Pasniedz tāpat vai kā piedevu.

500 g nomizota riekstu 
ķirbja kubiņos;
300 g nomizotu kartupeļu 
gabaliņos;
240 g nokāstu konservētu 
balto sviesta pupiņu;
1 liels rozmarīna zariņš; 

40 ml saldā krējuma;
30 g sviesta;
jūras sāls pēc garšas;
svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
30 g smalki sarīvēta Parmas 
vai Grana Padano siera.

80 min, 4-6 pers.SASTĀVDAĻAS

RUDENS DĀRZEŅU 
PUTRA

PAGATAVOŠANA
Sakarsē krāsni 200 grādu karstu. 

Bļodā liec ķirbjus, kartupeļus, pupiņas un rozmarīnu. Pieber 
sāli un piparus, visu samaisi. Uzliec foliju un aizver pilnībā 
ciet, liec uz pannas un šauj krāsnī cepties uz 1 h vai kamēr 
dārzeņi mīksti. 

Ja pietiek spēka un laika, izberz visu caur sietu, tad liec katlā 
un, maisot uz nelielas liesmas, pievieno krējumu un pēc 
tam sviestu. Var arī likt blenderī kopā ar sviestu un saldo 
krējumu un sablendēt, lai veidojas krēmīga putra. Pagaršo, 
vai pietiek sāls un piparu, liec lielā traukā un pārber ar 
Parmas sieru. Pasniedz uzreiz.

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS



3 jūras ķemmītes;
1 kukurūzas vālīte;
1/2 svaiga sarkanā čili 
pipara;
20 g cukura;

25 g sviesta;
30 g fenheļa;
50 g trekna jogurta;
3 balto piparu graudiņi;
1/2 laima.

20-25 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

JŪRAS ĶEMMĪTES AR 
KUKURŪZU

PAGATAVOŠANA
Kukurūzu liec vārīties vieglā cukurūdenī ar čili aptuveni 
15 minūtes. Kukurūzas vālītes mēdz būt arī cietākas, 
tādēļ pārbaudi, vai tā pēc noteiktā laika tiešām ir mīksta. 
Kad kukurūza gatava, sagriez to un karamelizē pannā ar 
sviestu, līdz tā iegūst patīkamu aromātu un vieglu glazūru.

Jūras ķemmītes karamelizē vienlaikus ar kukurūzu.

Jogurtu sajauc ar sulu, kas izspiesta no fenheļa, laima mizu 
un smalki samaltiem baltajiem pipargraudiem.

1 sarkanā biete;
50 ml baltvīna etiķa;
50 g pūdercukura;
25 ml rapšu eļļas;
30 g smalki maltu kaņepju 
sēklu;

10 g sinepju sēklu;
30 g lielogu melleņu;
75 g kazas siera;
30 g lobītu, grauzdētu lazdu 
riekstu.

25 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

BIETES AR KAZAS SIERU

PAGATAVOŠANA
Kaņepju sēklas apgrauzdē krāsnī apmēram 15 minūtes 
180 grādos, tad smalki samal kopā ar sinepju sēklām. 
Pievieno pūdercukuru un etiķi, sakul, līdz cukurs izkusis. 
Bieti nomizo, sagriez izcili plānās šķēlēs un iemasē kaņepju 
aizdarā, ļauj tām ievilkties vismaz 15 minūtes.

Kazas sieru un lazdu riekstus sarīvē uz plānās rīves un 
akurāti samaisi.
 
Visas sastāvdaļas pasniedz ar sezonas ogām, piemēram, 
lielogu mellenēm. Ja lasi šo recepti ziemā, labi noder arī 
ievārījumi.

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS



JAUNUMI
SVEICIENS RUDENĪ! TEVI JAU ATKAL GAIDA GARŠU PIEDZĪVOJUMI RIMI VEIKALOS! LAI 
PADARĪTU MALTĪTES DAUDZVEIDĪGĀKAS, MEKLĒ JAUNUMUS GAĻAS NODAĻĀ. IZBAUDI 
GAN TRADICIONĀLOS PRODUKTUS, GAN NEPARASTAS GARŠU KOMBINĀCIJAS – SĀKOT 
AR TĪTARA PASTĒTI UN KŪPINĀTU GAĻU, BEIDZOT AR BEKONĀ IETĪTĀM DATELĒM UN 
ĶIRŠU SALAMI. JA ESI SALDUMMĪLIS UN ILGOJIES PĒC JAUNĀM GARŠĀM, MUMS 

PADOMĀ IR PĀRSTEIGUMI, KAS TEVI NO SIRDS IEPRIECINĀS. ŠOKOLĀDES MĪĻOTĀJUS 
VEIKALOS GAIDA PIENA ŠOKOLĀDES TRIFELES AR RIEKSTIEM VAI MELLEŅU JOGURTU UN 
ŠOKOLĀDE AR MARMELĀDI. VESELĪGA DZĪVESVEIDA PIEKRITĒJUS AICINĀM NOGARŠOT 
AKTUĀLOS SKRĪVERU PROTEĪNA BATONIŅUS AR LAZDU RIEKSTIEM VAI "FUDGE" GARŠU. 

BET MAZOS UN LIELOS SVĒTKUS NOSVINI AR JAUNAJĀM "MEŽEZERS" GARŠĀM!
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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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Iesākumā bija krēmsiers, maigs un tīrs. Šai pasakai, kam mūsdienās ir neskaitāmi 
daudz versiju, pamatā ir labs piens, ferments, sāls un tehnoloģija plus zināšanas, 
kā no tā visa pagatavot sieru, kas pats kūst uz mēles, perfekti saputojas siera kūkā 
vai desertā un viegli klājas uz maizes. Krēmsieri jeb svaigie sieri, kā tos nereti 
dēvē, ir tik daudzveidīgi un gardi, ka ne velti tas, piemēram, Amerikā ir viens no 
iecienītākajiem piena produktiem.

Krēmsieru gatavo no govs vai kazas piena vai 
biezpiena, kuram pievieno sviestu, saldo krējumu 
un stabilizētājus, kas ļauj masai iegūt krēmīgo 
konsistenci. Lai arī krēmsiera vēsture nav pārāk 
sena, tas ir ieguvis teju tādu pašu vai pat lielāku 
popularitāti nekā dažs labs siers ar gadsimtiem 
senām tradīcijām. Krēmsiera pagatavošanā ir viens 
nemainīgs nosacījums: tā sastāvā jābūt vismaz 
33% tauku un ne vairāk kā 55% mitruma, kaut gan 
ir sastopamas gan treknākas gan mazāk treknas 
versijas – kā jau visam mūsdienās. 

Nesen dzirdēju, ka krēmsieram neesot garšas, bet 
nekādi nevaru piekrist. Kaut arī tam ir maiga, varētu 
pat teikt, neitrāla garša, labā krēmsierā jūtams gan 
saldenums, gan tik tikko jaušams sviestainums, 
minimāls sāļums un perfekts skābenums. Dažiem 
garša ir sāļāka, citiem – pienaini skābenāka; tas 
atkarīgs no ražotāja. Krēmīgo tekstūru papildina 
gaisīgums un maigums, kuru iespējams saglabāt, 

pateicoties tam, ka produkts iepakojumā pārklāts 
ar folijas kārtu, lai arī pēc atvēršanas būtu svaigs. 
Arvien biežāk krēmsieru plauktā manīsi ne tikai 
klasisko, neitrālo sieru, bet arī tādus, kam piemīt 
izteiktākas garšas – zaļumu, ķiploku, zilā siera un 
pat šokolādes nianses. Katram krēmsieram ir savs 
pielietojuma veids, atliek vien atrast īsto. 

Pateicoties krēmīgajai konsistencei, šie sieri ir 
lieliska piedeva brokastu maizītēm un uzkodām, 
bet pa īstam neaizstājami tie kļūst, gatavojot siera 
kūkas. Lielākie siera kūku eksperti, atraduši savu 
ideālo krēmsieru, uz citiem pat neskatīsies un 
vienmēr spēs pamatot, kāpēc tieši viņu iecienītais 
krēmsiers ir īstais siera kūkai. Taču krēmsierus 
var radoši izmantot arī citās receptēs – kā 
pildījuma sastāvdaļu uzkodām, pīrāgiem un suši, 
kā papildinājumu krēmzupām un sautējumiem, 
kā bāzi desertiem, kūku krēmiem un kēksiņu 
cepurītēm.

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

KRĒMSIERS – MAIGS UN 
GAISĪGS
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200 g krēmsiera;
30 g smalki sakapātu saulē 
kaltētu tomātu; 
30 g smalki sakapātu 
marinētu gurķīšu; 
30 g smalki sakapātu 
Kalamata olīvu bez 
kauliņiem; 

15 g smalki sakapātu 
kaperu; 
1 vārīta ola, ļoti smalki 
sakapāta; 
jūras sāls pēc garšas;
svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
čili pārslas, ja vēlies.

10 min*, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KRĒMSIERA KRĒMS 
MAIZĪTĒM

PAGATAVOŠANA
Bļodā liec visas satāvdaļas un samaisi. Noliec ievilkties 
vismaz uz stundu. Pasniedz ar krekeriem, liec sendvičos 
vai uz grauzdētas kviešu saldskābmaizes un papildini ar 
avokado vai tomātu.

* 10 min + stunda, lai ievilktos

400 g kārtainās mīklas

Krēmam:
200 g krēmsiera ar 
zaļumiem;
140 g skābā krējuma;
jūras sāls pēc garšas;

svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
2 avokado šķēlēs vai 
gabalos;
200 g tomātu šķēlēs;
sauja redīsu dīgstu.

40 min, 4–6 pers.SASTĀVDAĻAS

KĀRTAINĀS MĪKLAS UN 
SIERA UZKODA

PAGATAVOŠANA
Sakarsē krāsni 200 grādu karstu. Visas četras mīklas 
plāksnes liec kopā un saspied ar dakšiņu savienojuma 
vietas, lai tās salīp. Dari to uz cepamā papīra, uz kura cepsi. 
Vēl nedaudz parullē, lai mīkla ir gandrīz pannas lielumā, 
uzloki maliņas uz augšu un sadursti viduci ar dakšiņu. Liec 
cepties uz 17-19 minūtēm, kamēr gatavs. 

Tikmēr bļodā sajauc krēmsieru ar krējumu, sāli un 
pipariem. 

Izņem no krāsns mīklu, malas atstājot neskartas, vidu 
nedaudz saplacini ar dakšiņu. Lej virsū krēmu, liec 
tomātus, avokado un zaļumus un pasniedz uzreiz.



Sieru pasaule ir kā universs, kura plašumā slēpjas 
daudzas mazas planētas. Te ir svaigie, cietie, 
mīkstie, zilie, izturētie un citi sieri, no kuriem 
vispamānāmākie ir svaigie – nevis smērējamie, 
bet ar noteiktu formu, tādi kā mocarella, brinza, 
halumi, burrata, feta un citi. Visslavenākā noteikti 
ir izcilā itāļu mocarella un burrata, tomēr arī citi 
dažādu tautu nacionālie sieri godam tur līdzi. Pats 
galvenais ir tos apēst pēc iespējas jaunākus un 
svaigākus. 

Ja slaveno mocarellu, kuras tradīcijas aizsākušās 
Kampānijas un Lacio reģionos, pērk Itālijā, tā 
ir ēdama nākamajā dienā pēc pagatavošanas. 
Pēc klasiskās receptes to gatavo no bifeļpiena, 
bet bieži arī no govs piena. Kvalitatīva mocarella 
ir mīksta, sulīga, ļoti maiga un krēmīga, un, 
to pārplēšot, iztek sūkalas. Īstai mocarellai uz 
iepakojuma būs DOP zīme: tas nozīmē, ka siers 
ražots kādā no septiņām Itālijas provincēm – 
Kazertā, Salerno, Benevento, Neapolē, Frozinonē, 
Latīnā vai Romā. Šo sieru vislabāk baudīt svaigu.

Arī otra itāļu zvaigne – burrata – nāk no 
Kampānijas, kur to gatavo no bifeļpiena un 
bauda 24–48 stundas pēc pagatavošanas. 
Kampānijā šo sieru gatavoja jau viduslaikos, un 
šodien īstu burratu aizsargā DOP zīme. Tas ir 
supermīksts, maigs, sviestains, krēmīgs siers, no 

ārpuses stingrs, iekšā – slāņains. To pārgriežot, 
iztek sūkalas, kuras gatavošanas procesā tiek 
sajauktas ar saldo krējumu. Izcila ir ne tikai 
bifeļpiena burrata, arī mūsu pašu ražojums no 
govs piena ir nevainojams. Atceries – burrata 
jāizņem no ledusskapja vismaz 30 minūtes pirms 
pasniegšanas.

Brinza ir pavisam citāda. To gatavo no aitas, 
bifeļa un govs piena, visbiežāk Austrumeiropas 
valstīs, Ungārijā un Bulgārijā. Pirms ēšanas tas 
apmēram četras nedēļas tiek izturēts sālījumā, lai 
iegūtu raksturīgo sāļumu, sulīgumu un vienlaikus 
drupenumu. Brinza lieliski papildina salātus un 
noder cepšanai vai grilēšanai.

Feta ir aitas vai kazas piena vai arī abu pienu 
sajaukuma siers, kas nāk no Grieķijas. Tur šo sieru 
pazīst jau kopš Homēra laikiem, kad to gatavoja 
no aitas piena. Kopš 2002. gada par fetu drīkst 
saukt tikai sieru, kas gatavots Maķedonijā, Trāķijā, 
Ēpeirā, Tesālijā, Centrālajā Grieķijā, Peloponēsā 
vai Mitilēnē. Siers ir tumīgs un īpaši aromātisks, 
ar timiāna, majorāna un ciedru niansēm, un tas 
var būt pagatavots gan mazās fermās, gan lielās 
ražotnēs – tas DOP zīmes piešķiršanu neietekmē, 
svarīgākais ir ievērot ganību noteikumus un 
gatavošanas procesu.

SVAIGI UN AR RAKSTURU
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

600 g vārītu biešu 
nelielos gabalos;
1 tējk. timiāna lapiņu;
15 ml maigas extra 
virgin olīveļļas;
2 sarīvētas ķiploka 
daiviņas; 

2 burratas (katra 125 g);
30 g sālītu, nolobītu, 
nedaudz sakapātu 
pistāciju; 
svaigi malti melnie 
pipari pēc garšas.

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

BIETES AR BURRATU

PAGATAVOŠANA
Pannā sakarsē eļļu un liec cepties bietes ar timiānu. 
Cep uz palielas liesmas, lai skaisti apcepas. Pievieno 
un iemaisi ķiploku. Liec traukā, pa vidu kārto 
burratas un uzber pistācijas. Uzkaisi piparus un 
pasniedz - var arī aukstu.

2 fetas sieri;
20 ml maigas extra virgin 
olīveļļas;
1 tējk. kaltēta oregano vai 
svaigu timiāna lapiņu;
1 ēd. k. medus;

80 g rupji sakapātu Kalamata 
olīvu bez kauliņiem;
svaigi malti melnie pipari pēc 
garšas.

35 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPTA FETA AR MEDU

PAGATAVOŠANA
Sakarsē krāsni 200 grādu karstu. Keramiskā traukā liec 
veselus fetas siera gabalus. Pārslaki ar eļļu, uzber oregano vai 
timiānu, piparus un liec cepties, kamēr zeltaina. 

Pārslaki ar medu, apkārt saber olīvas un, ja vēlies, uzkaisi 
baziliku. Pasniedz siltu.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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PIENS, KAS 
NAV PIENS JEB 
AUGU VALSTS 
ALTERNATĪVAS

AIZVIEN BIEŽĀK VEIKALU PLAUKTOS PARĀDĀS RAŽOJUMI AR APZĪMĒJUMU DAIRY FREE – 
NESATUR PIENA PRODUKTUS. UN AIZVIEN BIEŽĀK SASTOPAM CILVĒKUS, KURI TOS LIETO 
IKDIENĀ UN DAĻĒJI VAI PILNĪBĀ ATSAKĀS NO PIENA PRODUKTIEM LABSAJŪTAS APSVĒRUMU 
DĒĻ VAI KAFIJAI PIEVIENO, PIEMĒRAM, AUZU DZĒRIENU, JO TAS VIENKĀRŠI GARŠO LABĀK 
NEKĀ GOVS PIENS.

 

Jāpatur prātā, ka šo produktu sastāvs nav 
līdzvērtīgs govs vai kazas pienu saturošiem 
produktiem. Ir viens izņēmums – sojas piens 
un sojas jogurts, kurā olbaltumvielu saturs ir 
līdzīgs kā govs piena produktos. Taču, piemēram, 
kokosriekstu jogurts vai piena dzēriens, mandeļu, 
auzu vai Indijas riekstu piena dzērieni satur 
minimālu olbaltumvielu daudzumu – tikai 0,1–0,5 
gramus uz 100 gramiem produkta (govs pienā 
ir vidēji 3 grami olbaltumvielu uz 100 gramiem 
produkta), un siera aizvietotājs arī satur praktiski 
tikai ogļhidrātus, taukus un gandrīz nemaz 
olbaltumvielu, kamēr govs piena siers satur 
vidēji 20 gramu olbaltumvielu uz 100 gramiem 
produkta. 

Piena produktu alternatīvas parasti tiek 
bagātinātas ar B12, D vitamīniem un kalciju, jo 

cilvēki, kuri nelieto piena produktus ikdienā, ir 
pakļauti lielākam šo uzturvielu deficīta riskam. 
Izvēloties šīs alternatīvas, dod priekšroku tiem 
produktiem, kas satur pēc iespējas mazāk (vai, 
pareizāk sakot, nesatur nemaz) pievienota cukura. 
Meklē uz iepakojuma uzrakstu no added sugar jeb 
nav pievienots cukurs – tas nozīmē, ka produktā 
ir tikai tik daudz cukura, cik tas dabiski satur. 

Ja neiebilsti lietot piena produktus ikdienā, labāk 
izvēlēties tos, kas satur mazāk tauku (mazāk 
nenozīmē, ka nesatur nemaz!). Piemēram, 
krējuma vietā izvēlies jogurtu bez piedevām, 
un uzņemsi daudz mazāk piesātināto tauku: 
krējumā to ir vidēji 15–20 gramu uz 100 gramiem 
produkta, bet jogurtā bez piedevām – līdz 3–4 
gramiem. Un, protams, jāatceras par pievienoto 
cukuru – jo mazāk, jo labāk, bet labāk, lai nav 
nemaz! Ja tomēr gribas panašķoties ar kādu piena 
desertu, atceries – tas ir tāds pats deserts kā visi 
citi, un to drīkst lietot tikai dažas reizes nedēļā.  

No savas personīgās pieredzes varu noteikti 
rekomendēt Alpro kokosriekstu jogurtu bez 
pievienota cukura – tas tik un tā ir diezgan salds, 
tāpēc to var labi kombinēt ar mušļiem bez papildu 
cukura. Savukārt kafijas mīļotājiem ieteiktu auzu 
pienu. Noteikti ir vērts pagaršot arī grieķu jogurtu 
– sajauc to ar laima sulu, pētersīļiem vai kinzu, 
pievieno nedaudz ķiploka, un sanāks kolosāla 
mērcīte salātiem vai vrapam. Bet, ja izvairies 
no piena cukura – laktozes, izvēlies sierus bez 
laktozes – tie būs cietie sieri, kas nogatavināti 
ilgāk par 12 mēnešiem, piemēram, parmezāns vai 
extra mature Čedaras siers. Galvenais – atceries, 
ka viens no svarīgākajiem veselīga uztura 
pamatprincipiem ir mērenība! Ēd ar baudu un 
prieku! 

PIENA PRODUKTU ALTERNATĪVAS PARASTI TIEK 
RAŽOTAS NO SOJAS, MANDELĒM, TURKU 
ZIRŅIEM VAI CITIEM GRAUDAUGIEM. PIEAUGOT 
PIEPRASĪJUMAM, RAŽOTĀJI PAPILDINA SAVU 
PRODUKTU KLĀSTU AR AIZVIEN JAUNIEM 
PIENA PRODUKTU AIZSTĀJĒJIEM. MŪSDIENĀS 
IR NOPĒRKAMS GAN SIERA AIZVIETOTĀJS, KO 
VAR LIKT UZ MAIZES VAI UZKAISĪT PICAI, GAN 
KOKOSRIEKSTU VAI SOJAS JOGURTS AR VAI 
BEZ PIEDEVĀM UN, PROTAMS, DAŽĀDI PIENA 
DZĒRIENI NO RIEKSTIEM, GRAUDIEM UN 
PĀKŠAUGIEM.

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

4 vistu bio olas Rimi;
400 ml piena dzēriena 
Valio bez laktozes; 
150 g baltā cukura Rimi;
10 g vaniļas pūdercukura 
I Love Eco.

Karamelei:
4 ēd. k. baltā cukura Rimi.

35 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KARAMEĻU FLĀNS 
BEZ LAKTOZES

PAGATAVOŠANA
Sakarsē cepeškrāsni ventilatora režīmā līdz 150 
grādiem. Pannā uzkarsē cukuru, līdz tas izkūst karamelē. 
Lej to pa vienai ēdamkarotei katrā trauciņā.

Katlā uzkarsē pienu ar cukuru līdz 85 °C temperatūrai. 
Citā traukā viegli sakul olas. Lēnā strūklā, visu laiku 
maisot, pievieno silto pienu olām. Caur smalku sietu olu 
masu lej trauciņos ar karameli. Trauciņus ievieto lielā 
cepamtraukā, kurā ielej verdošu ūdeni, kas sniedzas 
līdz mazo trauciņu vidum. Liec cepties cepeškrāsnī 
25 minūtes. Pēc tam izņem no cepeškrāsns un pilnībā 
atdzesē.

Pasniedz, izņemot no trauciņa, gāžot to uz otru pusi, 
lai karamele pārklāj flānu. Flāna karameles būs daudz 
vairāk, ja noturēsi to ledusskapī vismaz 24 stundas 
pirms pasniegšanas.
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10 lobītas garneles;
20 g sviesta;
2 šķēles tostermaizes 
Latvijas Tost Maize;
1 avokado;
30 g mārrutku;

50 g biezpiena;
50 ml olīveļļas
30 ml mirina;
1/2 laima;
30 g diļļu;
30 g lobītu zaļo zirnīšu.

15 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAMATĪGA GARNEĻU UN 
AVOKADO MAIZE

PAGATAVOŠANA
Maizi apgrauzdē 230 grādos aptuveni 2 minūtes, tad iezied 
ar sviestu un ļauj tam ievilkties.

Avokado sagriez plānās šķēlēs, apsāli un apslaki ar laima 
sulu un olīveļļu. Garneles atlaidini, viegli iemarinē mirinā, 
laima sulā un rupji kapātās dillēs. Biezpienu sajauc ar 
mārrutkiem un lobītiem zaļajiem zirnīšiem.

Šī ir brīnišķīga, veselīga un ātri pagatavojama vēlo 
brokastu maize.

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS

2 redīsi;
75 g cūkas ruletes cepeša;
50 g violetā kāposta;
1/2 ķiploka daiviņas;
1 šķēle rudzu maizes Īstenā 
saldskābā;
15 g pūdercukura;

3 smaržīgie pipari;
15 ml baltvīna etiķa;
40 ml pirmspieduma 
olīveļļas;
40 g humosa bez piedevām;
1 vasaras loks.

15 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPEŠA MAIZE 
AR MARINĒTIEM 
KĀPOSTIEM

PAGATAVOŠANA
Maizi viegli apgrauzdē 230 grādos, izņemot no krāsns, 
uzreiz viegli apslaki ar olīveļļu un ierīvē ar ķiploku.

Humosu samaisi ar olīveļļu un citronu, klāt piegriežot 
vasaras lokus.

Kāpostu sagriez plānās šķēlēs. Pagatavo marinādi: sajauc 
pūdercukuru ar etiķi un smaržīgajiem pipariem, marinādi 
maigi iecilā kāpostos.

Redīsu sagriez akurātās šķēlītēs un ieliec ledusūdenī, lai tie 
atdod sīvumu un kļūst kraukšķīgi.
Visu skaisti kārto uz maizes.
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400 g marinētā cāļu šķinķa 
Ķekava;
1 vistu ola;
2 ēd. k. miltu;
3 saujas panko rīvmaizes;
1 tējk. citronpiparu;
1 l eļļas vārīšanai.

Pasniegšanai:
100 g rukolas;
2 ēd. k. pirmā spieduma 
olīveļļas;
1 citrons;
sāls
Sriračas mērce.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

KRAUKŠĶĪGAIS CĀLIS

PAGATAVOŠANA
Vistas šķinķīšus nosusini ar papīra dvieli un liec miltos.
Katliņā sakarsē eļļu līdz 170 grādiem. Ja nav termometra, 
pārbaudi gatavību, iemetot eļļā panko gabaliņu – ja tas sāk 
kraukšķēt un peld pa virsu, eļļa ir gatava.

Panē šķiņķīšus miltos, tad sakultā olā un visbeidzot panko 
rīvmaizē ar citronpipariem. Ja vēlies biezāku garozu, 
atkārto olu un panko divas reizes. Vāri eļļā aptuveni 
5 minūtes.

Pasniedz ar rukolas salātiem, apslacītiem ar eļļu un sāli, 
pievieno citrona sulu un asumam – Sriračas mērci.

400 g cāļa filejas steiku 
Ķekava;
50 ml eļļas; 
300 g kvinojas;

800 ml vistas buljona;
400 g saldētu zirnīšu un 
burkānu maisījuma Rimi;
1 mazs brokolis.

25 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

VIENAS PANNAS 
VAKARIŅAS (VISTA 
AR KVINOJU UN 
DĀRZEŅIEM)

PAGATAVOŠANA
Sagriez filejas steikus mazākos gabalos un apcep uz 
pannas eļļā. Pielej buljonu un pieber kvinoju. Pannai uzliec 
vāku un vāri 12 minūtes, tad pievieno saldēto dārzeņu 
maisījumu un mazākos gabalos sagrieztu brokoli. Uzliec 
vāku un vāri vēl 5 minūtes.

Noņem pannu no karstuma, bet atstāj ievilkties vēl 
4 minūtes, nenoņemot vāku. Pasniedz siltu.

NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

1 saldskābās maizes rika;
sviests maizes 
apsmērēšanai;
120 g mencas filejas;
sāls pēc garšas;
1 ola;
1 ēd. k. miltu; 
2 saujas rīvmaizes;
1 tējk. barbekjū garšvielu;
1 l eļļas vārīšanai.

Pasniegšanai:
1 ēd. k. Sriračas majonēzes;
1 tomāts;
1 liels vai 3 mazi marinēti 
gurķi;
1 sauja salātlapu.

15 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

KRAUKŠĶĪGĀS 
MENCAS SENDVIČS

PAGATAVOŠANA
Ar sviestu apsmērē no abām pusēm saldskābās maizes 
riku un apcep uz pannas, lai kraukšķ.

Sakarsē eļļu, panē mencas fileju: pārkaisi fileju ar sāli, tad 
liec miltos, panē sakultā olā un rīvmaizē. Vāri sakarsētā eļļā 
aptuveni 4–5 minūtes.

Pasniedz kraukšķīgo mencu uz saldskābmaizes ar aso 
majonēzi, marinētiem gurķiem, tomātiem un salātlapām.

200 g paltusa filejas;
1 ēd. k. miltu;
sāls pēc garšas;
40 ml eļļas;
1/2 burkāna;
2 ķiploka daiviņas; 
3 sīpolloki;
sauja marinētu bambusa 

dzinumu ICA;
1–3 mazie čili (vai pēc 
izvēles);
250 ml Ajvar mērces;
100 ml ūdens.

Pasniegšanai:
150 g olu nūdeļu.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

PALTUSS ČILI AJVAR 
MĒRCĒ

PAGATAVOŠANA
Sagriez paltusa fileju mazākos gabalos un panē miltos ar 
sāli.

Sagriez sīpollokus garās strēmelēs, saskuj burkānu vai 
sagriez strēmelēs. Sakapā ķiploku.

Pannā sakarsē eļļu un apcep paltusa filejas. Izņem no 
pannas, noliec uz šķīvīša. 

Tajā pašā pannā apcep burkānu, pievieno ķiploku, 
bambusa dzinumus, sīpollokus, Ajvar mērci un ūdeni. Uz 
lēnas uguns karsē, pievienojot apceptos paltusa gabaliņus.
Pasniedz ar novārītām nūdelēm.
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

1,5 ēd. k. gaišās miso 
pastas;
400 ml buljona;
150 g kalmāra filejas;

2 šitake sēnes;
4 cukurzirnīšu pākstis;
1–2 sīpolloki;
1 nori lapa.

10 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

MISO ZUPA AR 
KALMĀRU

PAGATAVOŠANA
Liec karsēties buljonu ar smalkāk sagrieztām sēnēm tajā. 
Pievieno kalmāra filejas, cukurzirnīšus, pieliec miso pastu 
un vāri 1–2 minūtes.

Pasniegšanas traukos liec nori lapas, sīpollokus un pārlej 
ar miso buljonu, sēnēm un cukurzirnīšiem.

300 g nevārītu garneļu ar 
čaulu;
50 g sviesta;
40 ml olīveļļas;
30 ml brendija;
1 ēd. k. tomātu pastas;
1 sīpols;
1 ķiploks;
1 l vistas gaļas buljona (vai 

cits pēc izvēles);
2 burkāni;
6 kartupeļi;
150 ml saldā krējuma.

Pasniegšanai:
100 g vārītas kvinojas;
2 ēd. k. garšaugu eļļas.

50 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

GARNEĻU BIEZZUPA

PAGATAVOŠANA
Notīri garneles. Garneļu galvas un čaulu kopā ar smalkāk 
sagrieztiem sīpoliem un ķiplokiem cep ēdamkarotē 
sviesta un olīveļļā lielā temperatūrā. Pievieno brendiju 
un aizdedzini to, lai izdeg alkohols. Esi ļoti prātīgs, 
neapdedzinies!

Kad uguns nodzisusi, pievieno tomātu pastu un nedaudz 
piededzini. Pievieno buljonu un novāri to 10 minūtes. 
Nokās garneļu buljonu.

Izskalo katlu un atlikušajā sviestā apcep burkānus ar 
kartupeļiem, pievieno buljonu un vāri 25 minūtes. 
Sablendē krēmzupā. Pievieno saldo krējumu un, ja 
nepieciešams, sāli un piparus.

Pirms pasniegšanas novāri vai apcep garneles un liec zupā 
kopā ar vārītu kvinoju.
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EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS
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4 ēd. k. čia sēklu;
250 ml mandeļu dzēriena 
Alpro bez cukura;
1 ēd. k. agaves sīrupa;
1 mango;

100 g svaigu zemeņu;
4 ēd. k. granolas pēc 
izvēles;
2 ēd. k. jogurta alternatīvas 
Koko bez sojas.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

ČIA PUDIŅŠ AR 
MANDEĻU PIENU UN 
GRANOLU

PAGATAVOŠANA
Čia sēklas samaisi ar mandeļu pienu un agaves sīrupu, 
atstāj uz 20–30 minūtēm uzbriest. Mango un zemenes 
sagriez mazākos gabaliņos. Uz šķīvja kārto dažas 
ēdamkarotes čia pudiņa, pievieno augļus, jogurtu un 
uzkaisi granolu.

Pankūkām:
190 g kviešu miltu;
1 ēd. k. cukura;
1 ēd. k. kukurūzas cietes;
šķipsna sāls;
250 ml auzu dzēriena Alpro 
Not Milk 1,8%;
250 ml gāzēta ūdens;
4 ēd. k. augu tauku krēma 
Naturli BIO.

Pildījumam:
1 avokado;
1 tomāts;
1/4 sarkanā sīpola;
maza buntīte svaiga 
koriandra;
2 ēd. k. augu valsts 
majonēzes;
sāls pēc garšas;
melnie pipari pēc garšas.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PLĀNĀS PANKŪKAS AR 
AVOKADO SALĀTIEM

PAGATAVOŠANA
Visas pankūku sastāvdaļas sajauc kopā un kārtīgi 
samaisi, lai nav kunkuļu. Uzkarsē pannu uz vidējas uguns 
un izkausē 1 ēdamkaroti tauku krēma. Lej pa vienam 
kausiņam mīklas un cep, līdz pankūka zeltaini brūna. 
Apgriez pankūku otrādi un cep vēl 30 sekundes. Atkārto, 
līdz visa mīkla iztērēta.

Avokado, tomātu un sīpolu sagriez smalkos kubiņos. 
Pievieno majonēzi un smalki sakapātu koriandru, visu 
kārtīgi samaisi, pieber sāli un piparus pēc garšas.
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1 paciņa sāļo kliņģerīšu Schar bez glutēna;
100 g tumšās šokolādes RED;
120 ml sojas piena alternatīva;
sāls pārkaisīšanai.

20 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

SĀĻIE KLIŅĢERĪŠI AR 
ŠOKOLĀDI

PAGATAVOŠANA
Šokolādes tāfelīti salauz mazākos gabalos un liec bļodā, 
pievieno sojas piena alternatīvu. Bļodu liec karsēties virs 
katliņa ar siltu ūdeni un izkausē šokolādi.

Iemērc pa vienam kliņģerītim šokolādē un liec uz 
cepampapīra. Kamēr šokolāde vēl nav sacietējusi, 
pārkaisi kliņģerīti ar nedaudz sāls. Atkārto to ar pārējiem 
kliņģerīšiem.

8 šķēles tumšās graudu 
maizes Schar bez glutēna;
1 bundža turku zirņu;
1 avokado;
1/2 selerijas kāta;
1/4 garā gurķa;
1 tējk. sinepju;
2 nori lapas;

2 ēd. k. augu valsts 
majonēzes;
sāls pēc garšas;
melnie pipari pēc garšas;
sauja salātu lapu;
1 tomāts;
1 sarkanais sīpols.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

TURKU ZIRŅU UN 
AVOKADO SENDVIČS

PAGATAVOŠANA
Avokado, gurķi un selerijas kātu sagriez smalkos kubiņos. 
Smalki saplēs nori lapas.

Bļodā samaisi turku zirņus, avokado, seleriju, gurķi, 
sinepes, nori lapas, majonēzi un pievieno sāli un piparus 
pēc garšas. Uz maizes šķēles kārto salātu lapas, tomātu 
šķēles, turku zirņu masu, sīpolu gredzenus un apsedz ar 
otru maizes šķēli.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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1 patisons; 
70 g gaileņu;
1 kartupelis;
1/2 sīpola;
1 ķiploka daiviņa;

50 ml saldā krējuma;
2 vasaras loki;
30 g sviesta;
5 melno piparu graudiņi.

25 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PATISONI AR PĒDĒJĀM 
GAILENĒM

PAGATAVOŠANA
Ja patisoni tikko novākti, mazi un kraukšķīgi, tos tikai 
mazliet apsāli un uzkaisi piparus, bet “padzīvojušus” 
patisonus pārgiez uz pusēm un liec krāsnī cepties 
apmēram 20 minūtes 180 grādos.

Sīpolu, ķiploku un ļoti smalkos kubiņos sagrieztu kartupeli 
sutini sviestā, līdz kartupelis gatavs izšķīst, bet vēl turas 
kopā.

Atsevišķi apcep sēnes un iecilā kartupeļos, pielej saldo 
krējumu un novāri līdz mērces konsistencei. Pievieno 
piparus, sāli un vasaras lokus, visu liec uz 7 minūtēm 
krāsnī uzsilt.

Ņem ārā no krāsns un pasniedz siltu. Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes

MĀRTIŅŠ SIRMAIS
PASAULES GARŠAS

300 g pudeļķirbja;
75 ml baltvīna etiķa;
75 ml ūdens;
30 g galangāla saknes;
1 citronzāles stiebrs;
30 g ingvera;

1 zvaigžņu anīss;
150 g cukura;
50 ml melases sīrupa;
50 ml ķirbja sēklu eļļas;
10 lielogu mellenes.

30 min, 3 pers.SASTĀVDAĻAS

MARINĒTI ĶIRBJI AR 
MELASI UN ĶIRBJU EĻĻU

PAGATAVOŠANA
Ķirbi nomizo un ļoti smalki sagriez, lai marināde var ātri 
ievilkties.

Vāri marinādi: sajauc ūdeni, etiķi un cukuru, pievieno 
smalki sagrieztu “Taizemes Trīsvienību” – galangālu, 
ingveru un citronzāli. Vāri, līdz veidojas patīkams aromāts, 
tad pievieno zvaigžņu anīsu.

Ļauj marinādei atdzist līdz aptuveni 70 grādiem. Pārlej 
ķirbjus ar marinādi. Aizdaram sajauc melasi un ķirbju sēklu 
eļļu.

Pārlej ķirbi ar aizdaru un pasniedz kā desertu vai uzkodu.



EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

Zupai:
1 kg muskata ķirbja;
4 šalotes sīpoli;
6 ķiploku daiviņas;
1 kukurūzas vālīte;
1 tējk. kūpinātas paprikas 
pulvera;
100 ml saldā krējuma auzu 
alternatīvas;
sāls pēc garšas;
melnie pipari pēc garšas.

Zaļajai harisas mērcei:
2 ķiploka daiviņas;
sauja garšaugu maisījuma 
(pētersīļi, koriandrs, 
piparmētra);
1 tējk. fenheļa sēklu;
1 tējk. kumīna sēklu;
1 tējk. čili pārslu;
100 ml olīveļļas;
sula no 1/2 citrona;
šķipsna sāls.

60 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

ĶIRBJU-KUKURŪZAS 
BIEZZUPA

PAGATAVOŠANA
Ķirbi, sīpolus, ķiplokus sagriez mazākos gabalos, noņem 
no serdes kukurūzas graudus un visu izklāj uz cepamās 
plāts. Uzkarsē krāsni līdz 180 grādiem un liec cepties uz 30 
minūtēm. 

Ceptos dārzeņus pārliec blenderī un sablendē viendabīgā 
masā. Pārlej zupu katlā, iemaisi auzu krējumu, paprikas 
pulveri un vāri uz lēnas uguns 5 minūtes.

Pa to laiku visas harisas sastāvdaļas liec blenderī un 
sablendē, līdz izveidojas viendabīga, bet nedaudz graudaina 
mērce. Pasniedz zupu ar harisas mērci.

1 kg dažādu rudens dārzeņu 
(piem., burkāni, pastinaki, 
kāļi, bietes u. c.);
1 ķiploka galviņa;
1 sīpols;
2 ēd. k. tomātu pastas;
800 g tomātu savā sulā;
2 ēd. k. cukura;

liela bunte kale kāposta;
1 ēd. k. picas garšvielas 
Santa Maria;
Tabasko mērce pēc garšas;
150 g panko rīvmaizes;
sāls pēc garšas;
melnie pipari pēc garšas.

60 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

CEPTI RUDENS DĀRZEŅI 
TOMĀTU MĒRCĒ AR 
PANKO RĪVMAIZI

PAGATAVOŠANA
Dārzeņus nomizo un sagriez palielos gabalos. Kārto 
dārzeņus kopā ar ķiploku daiviņām cepamtraukā, apslaki 
ar olīveļļu un uzber šķipsnu sāls un melno piparu. Liec 
dārzeņus 180 grādu karstā cepeškrāsnī uz 30–45 
minūtēm atkarībā no tā, kādus dārzeņus esi izvēlējies.

Smalki sakapā sīpolu. Katliņā uz vidējas uguns apcep 
sīpolu, pievieno tomātu pastu un tomātus savā sulā. 
Pievieno picas garšvielu, tabasko un šķipsnu sāls un 
cukura. Vāri, līdz mērce nedaudz sabiezējusi. Pašās beigās 
mērcei pievieno kale kāpostu un vāri vēl minūti.

Pārlej tomātu mērci pāri dārzeņiem, uzkaisi panko rīvmaizi, 
liec atpakaļ krāsnī un cep, līdz rīvmaize kļūst zeltaini brūna.
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LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS

50 ml olīveļļas;
1 sarkanais sīpols;
2 ķiploka daiviņas; 
1 zaļais pipars;
1 kg sarkano tomātu;
sāls un pipari pēc garšas;
šķipsniņa paprikas pulvera un kumīna;
lauru lapa; 
pētersīļi dekoram.

SASTĀVDAĻAS

TOMĀTU 
SOFRITO

Tomātiem iegriez apakšā krustiņu un 
blanšē aptuveni 5 minūtes, aplejot ar 
verdošu ūdeni, tad novelc mizu.

Katlā lej olīveļļu un apcep 
sasmalcinātus sīpolus, ķiplokus, 
papriku. Pievieno noblanšētus, 
sasmalcinātus tomātus, lauru lapu un 
garšvielas, vāri, līdz iztvaiko šķidrums 
un sofrito iegūst bieza krējuma 
konsistenci. Pasniedzot pārkaisi 
sasmalcinātus pētersīļus. 

Lieliski garšos uz čabatas maizes ar 
tomātu un pesto vai kopā ar jūras 
veltēm, gaļas un dārzeņu ēdieniem.

PAGATAVOŠANA

40 min, 4 pers.

1 sīpols;
3 ķiploka daiviņas;
2 šķēlītes ingvera;
40 ml olīveļļas;
1 kg dažādu dārzeņu: burkāni, patisoni, 
kartupeļi, paprika, baklažāns, cukīni, 
zaļās sviesta pupiņas u. c.;
1 ēd. k. karija;
1/2 tējk. kumīna;
300 ml kokospiena; 
sauja zaļumu (pētersīļi, koriandrs);
sāls un pipari pēc garšas.

SASTĀVDAĻAS

DĀRZEŅU 
KARIJS

Sasmalcini un apcep olīveļļā sīpolu 
un ķiploku, līdz tie zeltaini brūni, un 
sablendē krēmīgā konsistencē. 

Dārzeņus nomizo, sagriez burkānus, 
cukīni, patisonu un papriku garenos 
gabaliņos, kartupeļus – daiviņās. 
Katliņā lej olīveļļu, liec sīpolu un ķiploku 
maisījumu, pievieno kokospienu, 
garšvielas un kariju un karsējot 
pievieno dārzeņus. Sāc ar tiem, kas 
ilgāk gatavojas – burkānus, kartupeļus, 
baklažānus pirmos, tad cukīni utt. 
Karsē, kamēr dārzeņi gatavi. Pasniedz, 
bagātīgi pārkaisot zaļumus.

PAGATAVOŠANA

30 min, 4 pers.

HOUSE OF THE DRAGON and all related characters 

ALKOHOLA LIETOŠANAI 
IR NEGATĪVA IETEKME

ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, 
IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA 

NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA
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NORMUNDS BARANOVSKIS
MĀJAS GARŠAS

1,5 kg rudens ābolu;
2 cidonijas;
1 ēd. k. medus (pēc izvēles);
2 ēd. k. sviesta.

30 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

KRĀSNĪ CEPTU ĀBOLU 
UN CIDONIJU BIEZENIS

PAGATAVOŠANA
Ir vairāki veidi, kā pagatavot ābolu biezeni – cept mizotus 
ābolus vai ar visu mizu un serdi. No tā būs atkarīga biezeņa 
krāsa un garša. Katrs ābols ir citāds – miltaināks, sulīgāks, 
saldāks, skābāks. Tāpēc, gatavojot biezeni, izmēģini visas 
versijas.

Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Ābolus noskalo un 
pārgriez uz pusēm vai ceturdaļās. Pievieno cidonijas, medu 
un sviestu. Cep, līdz āboli izjukuši un cidonijas mīkstas – 
20–25 minūtes. 

Ābolus izspied caur smalku sietu un pildi burkās. Ja vēlies 
to uzglabāt ilgāku laiku, izkarsē burkas un aizvākojot 
sakarsē tās.

4 tostermaizes šķēles;
1 ola;
100 ml piena; 
1 ēd. k. cukura;
šķipsniņa sāls;

2 ēd. k. sviesta;
300 g aveņu;
2 ēd. k. kļavu sīrupa;
miziņa 1/2 no citrona; 
sauja svaigu piparmētru.

5 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

FRANČU TOSTERMAIZE 
AR AVENĒM

PAGATAVOŠANA
Olu sajauc ar pienu un cukuru.

Izmērcē tostermaizes un uz pannas apcep sviestā no abām 
pusēm.

Pasniedz ar avenēm, kas sajauktas ar kļavu sīrupu, 
piparmētru lapām un citrona miziņu.



EDGARS SANDERS
VEGĀNAIS DZĪVESVEIDS

Pildījumam:
4 lieli sarkanie āboli;
10 g kviešu miltu;
1 tējk. malta kanēļa;
2 ēd. k. cukura.

Kramblam:
60 g kviešu miltu;
4 ēd. k. augu tauku krēma Naturli BIO;
115 g brūnā cukura;
1/2 tējk. malta kanēļa.

60 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

ĀBOLU KRAMBLS

PAGATAVOŠANA
Sagriez ābolus mazākos gabalos, 
apviļā cukurā, kanēlī un miltos un liec 
cepamtraukā. Atsevišķi bļodā savieno 
krambla sastāvdaļas un ar rokām kārtīgi 
izmīci, lai veidojas gan lielas, gan mazas 
drumstalas. Drumstalas pārber pāri 
āboliem un liec cepties krāsnī 180 grādos 
uz 45 minūtēm.

500 g ķirbja;
1 sīpols;
5 cm ingvera saknes;
miza un sula no 1 apelsīna;
2 persiki bez kauliņiem;
150 g brūnā cukura;
80 ml ābolu etiķa;
1 kanēļa stienītis;
šķipsna čili pārslu.

30 min, 6 pers.SASTĀVDAĻAS

ĶIRBJU ČATNIJS

PAGATAVOŠANA
Liec cukuru un etiķi lielā katliņā un 
samaisi. Pievieno kubiņos sagrieztu 
sīpolu, ingveru un kanēli un uzvāri. 
Tad pievieno kubiņos sagrieztu ķirbi, 
persikus, apelsīnu sulu un miziņu un vāri, 
līdz čatnijs sabiezē, persiki ir sadalījušies 
un ķirbis – mīksts, bet tam joprojām ir 
forma. Pievieno čili pārslas un samaisi, 
atdzesē.
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150 ml kokospiena;
1 vidējs bumbieris;
sauja melleņu un kazeņu;
2 šķēlītes ingvera;
1 ēd. k. čia sēklu;
1 ēd. k. Indijas riekstu.

10 min, 2 pers.SASTĀVDAĻAS

RUDENS AUGĻU UN OGU 
SMŪTIJS

PAGATAVOŠANA
Bumbierim izņem serdi, nomizo ingveru. Samal visas 
sastāvdaļas blenderī un pasniedz.

Mīklai:
175 g miltu;
1 ēd. k. pūdercukura;
85 g sviesta; 
1 ola.

Pildījumam:
4 āboli;
3 olu dzeltenumi;
4 ēd. k. brūnā cukura;
200 ml saldā krējuma;
1 ēd. k. vaniļas cukura;
100 g melleņu, kazeņu;
1 tējk. kanēļa.

40 min, 8 pers.SASTĀVDAĻAS

ĀBOLU UN MEŽA 
OGU TARTE

PAGATAVOŠANA
Gatavo tartes pamatni: sajauc visas sausās sastāvdaļas un 
sviestu līdz viendabīgai konsistencei, pievieno olu, samīci. 
Novieto aukstumā uz 30 minūtēm. 

Uzkarsē krāsni 180 grādu karstu, tartes  formā (25 cm 
diametrā) izlīdzini plānā kārtiņā mīklu un cep aptuveni 15 
minūtes. 

Nomizo un sagriez ābolus daiviņās. Sajauc krēmu: visas 
sastāvdaļas sakul līdz viendabīgai masai. Uz tartes formas 
kārto ābolus, pārlej krēmu, pārkaisi ogas un liec cepties uz 
aptuveni 40 minūtēm jeb kamēr tarte kļūst zeltaini brūna.

LIENE ZEMĪTE  
SVĒTKU GARŠAS
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PIEDEVU DAUDZVEIDĪBA 
JEB DAŽI LABI IEMESLI 
NEAPROBEŽOTIES AR 
KARTUPEĻIEM

 Viens no šādiem produktiem ir bulgurs – līdz 
galam nenovērtēts, taču ļoti vērtīgs kviešu 
izstrādājums, kura sastāvā ir dzelzs, magnijs 
un fosfors. Tomēr pats galvenais bulgura pluss 
ir zems glikēmiskais indekss. Tā kā tas satur 
glutēnu, celiakijas pacienti to savā ēdienkartē 
iekļaut nedrīkst, taču pārējiem es noteikti iesaku 
nogaršot pilngraudu bulguru. 

Kvinoju mēdz maldīgi uzskatīt par graudaugu 
– patiesībā kvinoja ir balandu dzimtas augs, 
kura dzimtene ir Dienvidamerika. Uzturā lieto 
kvinojas sēklas, kas mēdz būt dažādās krāsās – 
baltas, sarkanas, brūnas, pat melnas. Pagatavotai 
kvinojai piemīt patīkami saldena riekstu piegarša, 
taču svarīgi pirms ēšanas to kārtīgi izmērcēt, 
lai tiktu vaļā no saponīniem – vielām sēkliņas 
plānajā apvalkā, kas rada rūgtu garšu. Vārot 
kvinoja palielinās apjomā trīs vai četras reizes, un 
tās pagatavošana aizņem tikai kādas 15 minūtes. 
Arī kvinojas diedzēšana aizņem vien divas vai trīs 
dienas. Kvinoju var pievienot salātiem, izmantot 
kā piedevu vai pildījumu un pat aizstāt ar to rīsus, 
gatavojot plovu. 

Ne katru dienu ir jāēd gaļa, lai uzņemtu pietiekami 
daudz olbaltumvielu – lieliska alternatīva ir zirņi, 
pupiņas un citi pākšaugi. Zirņi ir bagāti gan ar 
A un K vitamīnu, gan ar B grupas vitamīniem, 
tādiem kā tiamīns, pantotēnskābe un folskābe. 
Zirņos ir daudz minerālvielu: cinks, varš, fosfors, 
magnijs un dzelzs, ko būtu īpaši svarīgi atcerēties 
cilvēkiem, kas nelieto uzturā gaļu. 

Pupiņās, līdzīgi kā citos pākšaugos, ir gan 
sagremojamas, gan nesagremojamas 
šķiedrvielas, kas palīdz normalizēt gremošanas 
trakta darbību, un, līdzīgi zirņiem, tās normalizē 
glikozes līmeni, mazina holesterīna uzsūkšanos 
un satur daudz mikroelementu, piemēram, 
molibdēnu, kas darbojas fermentu sastāvā un 
veicina organisma detoksikāciju. Baltās pupiņas 
satur folskābi, mangānu, magniju, dzelzi un 
tiamīnu. 

Pupiņas jāvāra 40 minūtes līdz vienu stundu. 

Lēcas izceļas ar augstu dzelzs saturu un šajā 
ziņā ir līderis starp visiem pākšaugiem. Lēcās 
ir arī daudz magnija, kura mūsdienās cilvēkiem 
bieži trūkst, un tās satur selēnu, kam piemīt 
pretiekaisuma īpašības un kas uzlabo organisma 
spēju cīnīties pret dažādām slimībām, t. sk. 
kavē audzēju šūnu augšanas procesus. Lēcas, 
līdzīgi kā visi iepriekšminētie pākšaugi, satur 
daudz folskābes, un par to būtu vērts atcerēties 
topošajām māmiņām vai sievietēm, kuras plāno 
grūtniecību, jo, apēdot bļodiņu lēcu, var uzņemt 
līdz pat 90% dienā rekomendējamā folskābes 
daudzuma. 

Sarkanās lēcas jāvāra aptuveni 10 minūtes, 
zaļās lēcas – 30 minūtes, bet brūnās no sākuma 
jāmērcē un tad jāvāra aptuveni 40 minūtes. 

Latvijā pēdējos gados strauju popularitāti guvuši 
arī turku zirņi. Tajos ir daudz lecitīna, tiamīna, 
riboflavīna, nikotīnskābes, pantotēnskābes, tie 
satur kāliju un magniju.  

Ēdiet daudzveidīgi, un veselīgs uzturs ne mirkli 
nešķitīs garlaicīgs!

KVINOJA NESATUR GLUTĒNU UN IR BAGĀTA 
AR OLBALTUMVIELĀM, TĀPĒC ŠO PRODUKTU 
IECIENĪJUŠI GAN CILVĒKI, KURI DAŽĀDU 
APSVĒRUMU DĒĻ NELIETO UZTURĀ GLUTĒNU, 
GAN VEGĀNI.

PIRMS GATAVOŠANAS PUPIŅAS JĀMĒRCĒ 
APTUVENI 6–12 STUNDAS, PĒC TAM ŪDENS 
JĀNOLEJ.

TURKU ZIRŅI PIRMS GATAVOŠANAS ARĪ JĀMĒRCĒ 
ŪDENĪ VISMAZ 8–10 STUNDAS UN TAD TERMISKI 
JĀAPSTRĀDĀ. 

LĒCAS PIRMS GATAVOŠANAS NEVAJAG ĪPAŠI 
MĒRCĒT (IZŅEMOT BRŪNĀS LĒCAS).

PIRMS VĀRĪŠANAS ZIRŅUS VĒLAMS MĒRCĒT 
ŪDENĪ VAIRĀKAS STUNDAS, BET JĀVĀRA 
APTUVENI STUNDU.

BULGURA GATAVOŠANAS LAIKS IR PAVISAM 
NEILGS, UN TO VAR ĒST GAN KĀ PIEDEVU, 
GAN KĀ PATSTĀVĪGU ĒDIENU VAI PIEVIENOT 
KARSTAJIEM SALĀTIEM.

OLGA ĻUBINA
VESELĪBAS GARŠAS

Daudzi ir pieraduši kā pamatēdiena piedevas izvēlēties griķus, rīsus vai kartupeļus, taču šoreiz 
padomāsim, kā dažādot ikdienas uzturu ar produktiem, ko vairums cilvēku lieto reti vai nelieto nemaz.



41Nr. 4 / 2022



42 Nr. 4 / 2022

PASTAS FORMA – NE TIKAI 
SKAISTUMAM
SĀKSIM AR PAŠU GALVENO – PASTA NAV MAKARONI. MACARONI IR TIKAI 
VIENA NO DAUDZIEM SIMTIEM PASTAS FORMU, UN SAUKT VISU PASTU 
PAR MAKARONIEM IR NEJAUKI PRET TRADĪCIJĀM UN CILVĒKIEM, KURI 
PASTU GATAVO.

Visas pastas formas nevar uzskaitīt, to ir ap 350 – 
teju tik, lai pietiktu katrai gada dienai. Lielizmēra 
pastu nosaukumiem itāļu valodā ir galotne -oni, 
bet mazāko pastu nosaukumiem -ini. Pastām ir 
dažādas formas un dažādas garšas, tās ir līdzenas 
un robotas, garas un īsas. Dažas ir raksturīgas 
kādam konkrētam reģionam, citas – plašāk 
zināmas. 

Dažas pastas gatavo tikai svaigas, citas – tikai 
kaltētas, bet ir arī tādas, kurām pastāv abi varianti. 

Labas pastas pagatavošanai ir svarīgs laiks 
un pasniegšanas veids: kārtīgs itālis vienmēr 
vispirms paskatās, kāda pasta viņam ir mājās, un 
tikai tad nolemj, ar ko to gatavot, jo pastas forma 
izšķir visu. 

GARĀ PASTA
Spaghetti – “mazās stīgas” – ir viens no 
iecienītākajiem pastas veidiem, ko popularitātē 
apsteidz tikai carbonara. Tievākus spageti sauc 
par spaghettini, bet biezākus – par spaghettoni. 

Linguine – “mazās mēlītes” – nav ļoti platas, 
tomēr platākas par spageti. To izcelsmes vieta 
ir Dženova un Itālijas ziemeļrietumu piekraste. 
Linguine vislabāk gatavot ar pesto un jūras 
veltēm.

Tagliatelle nosaukums cēlies no vārda tagliare – 
“griezt”. Šī pasta ir populāra Emīlijas-Romanjas 
un blakus esošajā Markes reģionā. Tā ir 0,65–1 
cm plata, labākā pasta gatavošanai ar Boloņas 
mērci. Runā, ka tagliatelle radījis kāds talantīgs 
šefpavārs, kuru 15. gs. iedvesmojusi kādas 
ietekmīgas itāļu dāmas kāzu frizūra.

Pappardelle ir 2–3 cm plata tagliatelle, 
bieži svaigā formā ar pievienotu olu. Pastas 
nosaukums radies no itāļu vārda pappare, ko 
varētu tulkot kā “ņammāt”. Tā raksturīga Itālijas 
ziemeļu pilsētai Boloņai, kur pastas griešana 
parasti ir roku darbs.

CAURUĻVEIDA PASTA
Penne var būt gluda (lisce) vai ar robiņiem 
(rigate), tā parasti tiek gatavota al dente un 
pasniegta ar pesto vai marinate mērcēm, kā 
arī salātos. Penne dizains ir ļoti praktisks – tās 
vidus neļauj aizplūst mērcei, bet gali veic kausiņu 
funkciju. 

Rigatoni ir liela, robota penne, kas perfekti sader 
ar krēmīgām gaļas un sēņu mērcēm.

ĪPAŠAS FORMAS PASTA 
Fussili – “spole” – vislabāk sader ar pesto, tomātu 
un gaļas mērcēm, jo spirālveida forma labi prot 
“saķert” mērci. Ražota Toskānā jau 1550. gadā. 

Farfalle - slavenie “taureņi”, kuru aizsākumi 
meklējami 16. gs. Lombardijā. Pasta var būt 
maziņa vai liela, rievota vai gluda, bet galvenais, 
ka tiek saglabāta pastas tauriņa forma. Vislabāk 
farfalle pasniegt ar vieglām vai vidējām krējuma 
vai tomātu mērcēm, bet īpaši garšīga tā ir aukstos 
salātos un zupās.

CITAS PASTAS
Ravioli – lai arī par ravioli mēdz dēvēt dažādas 
formas pastas, pamatforma tomēr ir kvadrāts, 
pildīts ar visu iespējamo. 

Tortelli, tortellini, tortelloni – veidoti no pastas 
aplīšiem, kas tiek pildīti un iegūst savu formu, 
aptinot tos ap pirkstu. Klasiska Boloņas pasta, 
īpaši ar ceptu malto gaļu.

Lasagna – plata olu pasta, paredzēta ceptiem 
ēdieniem ar visdažādākajiem pildījumiem starp 
plāksnēm. Lazanja ir viens no vecākajiem pastas 
veidiem.

Cannelloni – liela, cilindriska pasta, ko parasti 
pasniedz ar pildījumu un pārklātu ar mērci. Pilda 
ar visu, kas ienāk prātā.

Puntine grandi – paliela rīsu formas pasta. 
Lieliska zupās un salātos ar krēmīgu vai olīveļļas 
mērci.

JO TIEVĀKA UN GLUDĀKA PASTA, JO VIEGLĀKA 
MĒRCE JĀIZVĒLAS. JO BIEZĀKA UN ROBAINĀKA 
– JO MĒRCE SMAGĀKA. VIENKĀRŠA PASTA – 
VIENKĀRŠA MĒRCE. SAREŽĢĪTA PASTA – 
SAREŽĢĪTĀKA MĒRCE.

PASTA VAR BŪT SVAIGA VAI KALTĒTA, UN AR 
LIKUMU NOTEIKTS, KA KALTĒTAJAI PASTAI JĀBŪT 
GATAVOTAI NO 100% CIETAJIEM KVIEŠU MILTIEM 
UN ŪDENS; SVAIGĀS PASTAS GATAVOŠANĀ VAR 
IZMANTOT ARĪ OLU UN CITAS SASTĀVDAĻAS.

SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS
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SIGNE MEIRĀNE
IZSMALCINĀTĀS GARŠAS

200 g gigli pastas;
80 g Kalamata olīvu bez 
kauliņiem;
50 g nokāstu saulē kaltētu 
tomātu;
80 g nokāstu konservētu 
artišoku;

200 g nokāsta tunča savā 
sulā;
sauja sakapāta bazilika;
jūras sāls pēc garšas;
svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
30 ml extra virgin olīveļļas.

20 min, 4 pers.SASTĀVDAĻAS

PASTAS SALĀTI

PAGATAVOŠANA
Katlā uzvāri ūdeni un, kad tas burbuļo, pieber sāli un ieliec 
pastu. Vāri, kamēr gatava. 

Tikmēr sagatavo un bļodā liec visas pārējās sastāvdaļas, 
izņemot eļļu. 

Nokās pastu un novieto uz lēzenas virsmas - tad tā ātrāk 
atdzisīs. Kad atdzisusi, pievieno pārējām sastāvdaļām, 
pielej eļļu un samaisi. 

400 g puķkāposta;
250 g strozzapreti pastas;
400 ml saldā krējuma;
1 tējk. smalki sakapāta 
rozmarīna;
svaigi rīvēts muskatrieksts;
3 sarīvētas ķiploka 
daiviņas; 
200 g siera Gorgonzola 
Dolce; 

jūras sāls pēc garšas;
svaigi malti melnie pipari 
pēc garšas;
30 g smalki sarīvēta 
Parmas siera;
125 g mocarellas plānās 
šķēlēs.

60 min, 6-8 pers.SASTĀVDAĻAS

PASTA AR PUĶKĀPOSTU 
UN ZILO SIERU

PAGATAVOŠANA
Katlā uzvāri ūdeni un, kad tas burbuļo, pieber sāli, liek 
puķkāpostus un pavāri 7 minūtes. Izcel ārā un ļauj atdzist, 
un tajā pašā katlā izvāri pastu.

Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem. Nelielā katliņā lej saldo 
krējumu, pievieno rozmarīnu, muskatriekstu, ķiploku 
un sāli un vāri uz palielas liesmas, lai apjoms samazinās 
gandrīz uz pusi. Iemaisi gorgonzolu un pavāri vēl 2 
minūtes. 

Nokās pastu, ber atpakaļ katlā, iejauc tajā mērci un liec 
keramiskā cepamtraukā. Pārkaisi ar Parmas sieru un liec 
cepties 30 minūtes. Beigās virsū kārto mocarellu un cep, 
kamēr zeltains.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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RAIMONDS SELGA
KAFIJAS GARŠAS

200 ml filtra kafijas;
40 ml augstvērtīga viskija;
1 tējk. cukura vai medus;
40 ml apelsīna sulas;
1/4 tējk. malta kanēļa;
1/4 tējk. melno vai Kajēnas piparu.

SASTĀVDAĻAS

COFFEE 
TODDY

Karafē vai krūzē pagatavo filtra kafiju 
sev vēlamajā brūvrīkā. Kafijai pievieno 
viskiju, medu, sulu un garšvielas, kārtīgi 
samaisi visas sastāvdaļas un pasniedz.

PAGATAVOŠANA

7 min, 1 pers.

Uzliec sildīties katliņu ar pienu, taču 
neuzvāri to – uzsildi līdz 70 grādiem.

Tikmēr pagatavo espreso vai stipru 
kafiju espreso automātā, mokas 
kanniņā vai franču presē. 

Katliņā pienam pievieno šokolādes 
krēmu un kafiju un iemaisi visu, līdz 
krēms ir pilnībā izkusis.

Visu lej vismaz 350 ml lielā krūzē. 
Pievieno putukrējumu, uzrīvē šokolādi 
un uzber sasmalcinātos zemesriekstus.

PAGATAVOŠANA

40–60 ml dubultā espreso vai stipras 
kafijas;
1–2 ēd. k. šokolādes un zemesriekstu 
krēma (piemēram, Nutella);
250 ml piena vai tā alternatīvas;
putukrējums;
rīvēta šokolāde un smalcināti 
zemesrieksti.

SASTĀVDAĻAS

SALDĀ 
ZEMESRIEKSTU 
MOCHA

10 min, 1 pers.

30 ml espreso vai stipras kafijas;
250 ml piena vai tā alternatīvas;
1/4 tējk. malta kanēļa;
1/4 tējk. malta muskatrieksta;
1/4 tējk. melno vai Kajēnas piparu;
putukrējums.

SASTĀVDAĻAS
ĶIRBJU LATTE

Pagatavo espreso vai stipru kafiju 
espreso aparātā, mokas kanniņā, vai 
franču presē – svarīgi, lai dzērienā nav 
biezumu. Lej espreso vismaz 300 ml 
lielā krūzē vai karstumizturīgā glāzē.

Ieber pienā garšvielas, uzsildi un 
uzputo to. Lej pienu pie kafijas, pievieno 
putukrējumu, un, ja vēlies, pārkaisi 
ar nelielu daudzumu kanēļa vai 
muskatrieksta.

PAGATAVOŠANA

7 min, 1 pers.
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SPĀNIJAS VĪNU RAŽA
Spānijas vīnogulāji aizņem tikpat lielu platību, cik pilnīgi 
visa lauksaimniecībā izmantojamā Latvijas zeme. Spānijā 
saražotais vīna apjoms ir trešais lielākais pasaulē, atpaliekot 
tikai no Francijas un Itālijas. Protams, arī Spānijā par 
klasiskajām un starptautiskajām dēvētās šķirnes nav 
retums un tiek veiksmīgi audzētas. Tomēr Spānija izceļas 
citu vīndaru valstu vidū ar ļoti plašu savu unikālo vīnogu 
klāstu – tiek kultivētas ap 400 dažādu šķirņu, no kurām 
daudzas ir uzskatāmas par nozīmīgām visas pasaules 
kontekstā. Populārākās, kuras atradīsiet arī šī izdevuma 
īpašajā piedāvājumā nākamajās lappusēs, ir tumšās vīnogu 
šķirnes Garnacha, Monastrel, kā arī gaišās Airen, Verdejo, 
Moscatel un Albarino, bet kvalitatīvo spāņu dzirkstošo vīnu 
Cava pamatā ir Xarello un Parellada, kas tiek vairāk kultivētas 
Katalonijā, un Macabeo (pazīstama arī kā Viura) – visvairāk 
audzētā gaišo vīnogu šķirne Riohas (Rioja) reģionā. 

Tomēr vispopulārākā spāņu tumšā vīnogu šķirne ir 
Tempranillo, kura tiek audzēta lielākajā daļā Spānijas 
teritorijas. Tempranillo vīnogulāji, kuru lapas pēc formas 
līdzinās miniatūrām kļavu lapām, rudenī iekrāsojas neticami 
košos sarkanos, oranžos un zeltainos toņos. Šī īpašība – lapu 
krāsu maiņa rudenī – ir īpaša Tempranillo vīnogulāju pazīme. 

Tempranillo ir vienas no visvecākajām kultivētajām vīnogām 
Eiropā, šīs šķirnes vīnogulājus Ibērijas pussalā no Libānas 
esot ieveduši feniķieši vēl tūkstoš gadu pirms Kristus. 

Vīndari Tempranillo izmanto dažāda stila vīnu radīšanai, 
galvenokārt pateicoties šīs vīnogas vīnu unikālajai spējai 
mainīties izturēšanas laikā mucās un pudelēs. Jauneklīgs 
(neizturēts) Tempranillo Joven apburs ar dažādiem 
augļu un ogu aromātiem – no zemenēm līdz tumšajām 
plūmēm, iestarpinot pa kādam ķirsim. Mazliet izturētā 
Tempranillo Crianza augļi un ogas jau būs ietērpti dažādās 
garšvielās, pēcgaršā piejaucoties svaigas tabakas dūmam 
un ievārījuma saldumam. Kārtīgi nobriedušu Reserva vīnu 
papildina maskulīns vīrišķīgums ar raksturīgo ādas smaržu, 
spēcīgu, bet ne biezi taukainu pēcgaršu. Visbeidzot, ilgstoši 
nogatavināts, pilnībā nobriedis Tempranillo Gran Reserva 
nav nekāds vecišķs radījums – drīzāk cēls un elegants, kurā 
atsevišķu svaigu augļu un ogu īpašības saplūdušas vienotā 
esencē, kur jaušamas arī ādas zirglietas, garšvielu veikaliņa 
aromātu buķete, cigāri un jau nokritušo kļavu un ozola lapu 
aromātu nianses.

PIRMĀS PRECĪZĀS LIECĪBAS PAR RIOHAS VĪNA DĀRZIEM, 
KUROS NOTEICOŠĀ VĪNOGU ŠĶIRNE VIENMĒR IR BIJUSI 
TEMPRANILLO, DATĒTAS AR 11. GADSIMTU.

MĀRCIS MITREVICS
VĪNA GARŠU SADERĪBA

RIOJA JOVEN jauns sarkanvīns, mucās 
neizturēts;

RIOJA ROBLE vīns izturēts ozolkoka mucā mazāk 
nekā gadu;

RIOJA CRIANZA vīns izturēts vismaz gadu mucā un 
vēl gadu pudelē;

RIOJA RESERVA vīns izturēts vismaz gadu mucā un 
divus gadus pudelē;

RIOJA GRAN RESERVA vīns izturēts vismaz divus gadus 
mucā un trīs gadus pudelē.
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SAUSS BALTVĪNS TIERRA IMPERIAL GRAN 
PREMIUM CHARDONNAY LA MANCHA DOP, 
SPĀNIJA, 13%, 0,75 L 
Vīns no viena vīna dārza 100% Chardonnay vīnogām. 
Izturēts ozolkoka mucās. Izsmalcināts, lieliski 
sabalansēts vīns ar bagātīgi pilnīgu ozola mucas, 
vaniļas buķeti un zīdainu, gatavu augļu garšas 
struktūru. Tas lieliski sader ar dažādām uzkodām, balto 
gaļu, nogatavinātu sieru un pat desertiem. Labākā 
temperatūra baudīšanai ap 10°C.

SAUSS BALTVĪNS AMAVIDA TREIXADURA RIBEIRO 
DOP, SPĀNIJA, 12,5%, 0,75 L 
Treisadura  ir mazpazīstamas vīnogu šķirnes 
vīns, kas pārsteidz ar piesātinātiem citrona, 
laima, greipfrūta, ābolu, bumbieru un delikātiem 
vasaras ziedu aromātiem un dzīvīgu svaigumu bez 
pārlieka skābuma. Lielisks kā aperitīvs, ar termiski 
neapstrādātu zivju uzkodām un svaigiem salātiem. 
Ieteicamā pasniegšanas temperatūra 9–11°C.

SAUSS BALTVĪNS SENTIDINO ALBARINO RIAS 
BAIXAS DOP, SPĀNIJA, 12,5%, 0,75 L 
No Albarinjo vīnogām darināts mirdzoši tīrs, citronu 
zaļš vīns ar intensīvu augļu buķeti, kurā īpaši izceļas 
bumbieru, ābolu un persiku aromāti. Ļoti labi 
sabalansēta, izteiksmīga garšas struktūra ar precīzi 
integrētu svaigu skābumu. Neticami svaiga un tīra, 
pilnīga garšas harmonija. Pasniegt atdzesētu 9–11°C 
temperatūrā.

SAUSS SARKANVĪNS VILAMAR MERLOT - CABERNET 
SAUVIGNON RESERVA TERRA ALTA DOP, SPĀNIJA, 
14%, 0,75 L 
Vilamar – ekspresīvs un oriģināls vīns, minerāļiem 
bagātas, klinšainas augsnes un vīndara meistarības 
rezultāts. Spēcīgs, izturēts un izteiksmīgs, tumšo 
ogu (upenes, kazenes, mellenes) un garšvielu 
(kanēlis, muskatrieksts, krustnagliņas) aromātiem 
piesātināts sarkanvīns sarkanās gaļas ēdieniem, 
izturētiem sieriem, grilētiem dārzeņiem vai baudīšanas 
meditācijai. Ieteicamā pasniegšanas temperatūra 
16–18°C.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS GRAN SATIVA RESERVA 
BRUT NATURE CAVA DOP, SPĀNIJA, 11,5%, 0,75 L  
Pēc klasiskās metodes darināts dzirkstošais vīns no 
Xarel-lo, Macabeo un Parellada vīnogām, kas īpaši ilgi 
izturēts uz rauga nogulsnēm pudelē, vīnam iegūstot 
kruasānu, tostermaizes un vārītā krēma aromātu 
nianses. Brut Nature nozīmē, ka šim vīnam nav 
pievienots ne grams salduma – tas ir pilnībā sauss.

SAUSS DZIRKSTOŠAIS VĪNS RUBINAT BRUT CAVA 
DOP, SPĀNIJA, 11,5%, 0,75 L 
Pēc klasiskās metodes darināts dzirkstošais vīns no 
vietējām Xarel-lo, Macabeo un Parellada vīnogām. 
Ražotāja versija par kvalitatīva dzirkstošā vīna 
darināšanu – klasiska vērtība un vizītkarte. Svaigs, 
atspirdzinošs un elegants, tas lielski kalpos kā aperitīvs 
vai spāņu uzkodu tapas pavadoni. Pasniegšanas 
temperatūra 5–6°C.
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SAUSS BALTVĪNS SANGRE DE TORO SELECTION 
CHARDONNAY, CATALUNIA DOP, SPĀNIJA, 13,5%, 0,75 L 
Šis sausais vīns ir izgatavots no Chardonnay vīnogām. 
Aromātā jūtamas persiku, ananasu notis, zāles 
svaigums, kas sajaucas ar svaigi griezta koka un 
garšvielu aromātiem. Garša svaiga un augļaina, ar vidēju 
skābuma līmeni un ilgu pēcgaršu. Ieteicams pasniegt ar 
cepeškrāsnī ceptu zivi, balto gaļu, ēdieniem ar Béchamel 
stila mērci, risoto vai paelju. Pasniegt atdzesētu.

SAUSS SARKANVĪNS ALTOS IBERICOS RIOJA CRIANZA 
RIOJA DOC, SPĀNIJA, 14%, 0,75 L 
Riohas reģiona vīns no Tempranillo vīnogām, kas 
nogatavināts 12 mēnešus ozolkoka mucās un 12 
mēnešus – pudelēs. Aromātā jūtami ķirši, zemenes, 
kazenes, kā arī vaniļas, rozā pipara, kakao un tabakas 
notis. Garšā vīns ir sabalansēts, ar samtainiem, 
nogatavinātiem tanīniem un elegantu, ilgstošu 
pēcgaršu. Pasniegšanas temperatūra 16–18°C.

SAUSS BALTVĪNS JUAN GIL MOSCATEL JUMILLA 
DOP, SPĀNIJA, 13,5%, 0,75 L 
Svaigs vīns ar izteiksmīgu krāsu un zaļganu nokrāsu, 
patīkamu svaigu persiku, melones, kivi un ziedu 
aromātu un bagātīgu nogatavojušos augļu garšu. 
Ieteicams baudīt atdzesētu kā aperitīvu vai pie salātiem, 
jūras veltēm, baltās zivs ēdieniem, suši, veģetāriem 
ēdieniem un viegliem sieriem.

SAUSS SARKANVĪNS JUAN GIL MONASTRELL 
JUMILLA DOP, SPĀNIJA, 15%, 0,75 L 
Šī vīna ražošanā izmantotās vīnogas nāk no vairāk 
nekā 40 gadu veciem vīnogulājiem. Aromātā mijas 
sarkano augļu, dūmu, grauzdētu kafijas pupiņu un 
garšvielu notis. Elegants, nogatavojies, bagāts un 
stiprs vīns, kura garša ir ideāli līdzsvarota ar izteiktiem 
nogatavojušos augļu toņiem. Garo pēcgaršu raksturo 
patīkams saldums, kas raksturīgs Monastrel vīnogu 
šķirnei. Pasniegšanas temperatūra 16–18°C.

SAUSS SARKANVĪNS COTO DE IMAZ RESERVA RIOJA 
DOC, SPĀNIJA, 13,5%, 0,75 L 
Vīns ir izturēts vismaz 18 mēnešus Amerikas ozolkoka 
mucās un 18 mēnešus pudelēs. Sauss un elegants 
sarkanvīns, kam piemīt saldo ķiršu, tumšo augļu, kakao 
un vaniļas aromāts. Garšā samtains, vidējas uzbūves, 
ar gatavām miecvielām un ķiršu pēcgaršu. Lieliski 
baudāms ar putnu gaļu, medījumiem, jēra un liellopa 
gaļas ēdieniem vai Manchego sieru. Pasniegšanas 
temperatūra 16–18°C.

SAUSAIS SARKANVĪNS CAMPO VIEJO RESERVA 
RIOJA DOC, SPĀNIJA, 12,5%, 0,75 L 
Gatavots no Riohas reģiona vīnogu šķirnēm un vismaz 
trīs gadus izturēts mucās un pudelēs.
Elegantajā garšā izteikti jūtami augļu toņi – ķirši, 
plūmes un upenes, ko līdzsvaro ozolkoka mucās 
iegūtās krustnagliņu un kanēļa nianses. Ideāls ar 
sarkanās gaļas, grila ēdieniem un dažādiem zilo sieru 
veidiem. Pasniegšanas temperatūra 16–18°C.
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DZĒRIENU GARŠAS
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SMOKY RUM OLD 
FASHIONED

60 ml tumšā ruma;
10 ml cukura sīrupa;
2 pilieni Angostura bitera;
5 ml kūdrainā viskija;
citrona miziņa;
ledus.

Mix glāzē lej visas sastāvdaļas un maisi 
ar ledu apmēram 15 sekundes. Tad 
pārlej rocks (viskija) glāzē uz ledus. 
Dekorē ar citrona miziņu, ar kuru arī 
apsmērē glāzes malas.

8 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

RUM AND ORANGE 
SOUR

50 ml tumšā ruma;
25 ml svaigi spiestas citronu sulas;
10 ml cukura sīrupa;
25 ml svaigi spiestas apelsīnu sulas;
10 ml olas baltuma vai aizstājēja;
1 piliens Angostura bitera;
apelsīna miziņa;
ledus.

Šeikerī lej sastāvdaļas un nedaudz 
pašeiko bez ledus. Tad pievieno ledu un 
sašeiko apm. 15 sekundes, līdz kārtīgi 
atdzisis. Visu pārlej rocks (viskija) glāzē 
uz ledus. Dekorē ar apelsīna miziņu, ar 
kuru arī apsmērē glāzes malas.

8 min, 1 pers.SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

SASTĀVDAĻAS

PAGATAVOŠANA

AUTUMN 
SPARKLER

30 ml gaišā ruma;
15 ml kanēļa sīrupa;
150 ml sausa ābolu sidra;
kanēļa standziņa;
apelsīna miziņa;
ledus.

Coupe stila glāzē uz dažiem ledus 
gabaliņiem lej sastāvdaļas un viegli 
apmaisi. Dekorē ar kanēļa standziņu 
un apelsīna miziņu, ar ko apsmērē arī 
glāzes malas.

4 min, 1 pers.

Vairāk recepšu meklē www.rimi.lv/receptes
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IEPĒRCIES RIMI, 
KUR, KAD UN KĀ VIEN VĒLIES!

Izmēģini  
ĒRTĀK un ĀTRĀK


