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TOMĀTU LAIKS SEZONĀ MEDUS ARGENTĪNAS VIRTUVE PUSDIENAS MEŽĀ VEGĀNISKĀ ITĀLIJA
MAKARŪNI SOLI PA SOLIM

GATAVO LINDA VILMANSONE-VIRBULE, FOTO Māris Kiseļovs, STILS Linda Vilmansone-Virbule

SEZONĀ

Sezonā
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SEZONĀ

DŽINA KOKTEILIS AR MEDUS SĪRUPU
40 ml zemeņu džina
2 ēdamkarotes medus sīrupa
sula no ½ greipfrūta
½ marakujas augļa
120 ml gāzēta ūdens
ledus

8

1 kokteilim

1. Atdzesētā kokteiļa glāzē lej džinu, medus sīrupu un greipfrūtu sulu.
2. Glāzē liek ledu, pārlej ar gāzētu ūdeni, virs ledus gabaliņiem liek
marakujas augļa mīkstumu.
3. Pasniedz aukstu un dzer nekavējoties.
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GATAVO DABĀ

GATAVO DABĀ
GATAVO RENĀRS PURMALIS
FOTO Anda Upmale
STILS Katrīna Mame
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GATAVO DABĀ

KEBABS
AR PAŠCEPTU
LAVAŠA MAIZI

Baudi kopā ar Mežpils Tradicionālo alu.
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Iepazīsti
tuvāk
GATAVO INGMĀRS LADIGS
FOTO Māris Kiseļovs
STILS Baiba Prindule-Rence
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IEPAZĪSTI TUVĀK

PĪLES KRŪTIŅA
AR LAVANDAS
ZIEDIEM UN
SMILTSĒRKŠĶI

30

PIE GALDA!

BRĪVDIENU PUSDIENAS

Brīvdienu pusdienas

Argentīnā
GATAVO MĀRA POLE,
FOTO Anete Rūķe
STILS Baiba Prindule-Rence
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BRĪVDIENU PUSDIENAS

PASTELITOS

Lieliski saderēs ar Las Moras Chardonnay.
Zeltainas krāsas vīns ar zaļganīgu nokrāsu.
Buķetē jūtams ābolu un saldo augļu aromāts.
Garšā jaušamas ananasa, medus, sviesta un
vaniļas notis.
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VEGĀNISKĀ VIRTUVE

VEGĀNISKĀ
VIRTUVE

Pa vidu visiem priekiem par mūsu pašu vasaras sezonas gardumiem nevarēju noturēties pretī priekam par
šajā vasarā ļoti gaidīto ceļojumu uz Itāliju. Tāpēc šajā numurā dalos ar sešām vegāniskām receptēm itāļu
virtuves noskaņās. Gardie, pašgatavotie ņoki sēņu mērcē, mūsmājās tik ļoti iecienītā un stereotipu lauzošā
vegāniskā lazanja. Ašai, bet sātīgai ēdienreizei lieliski derēs raibie itāļu pastas salāti, klāt piekožot pašceptu
fokačas šķēli, ar gardu smēriņu itāļu gaumē no Biotēkas. Saldajā ēdienā, protams, divi mani visu laiku
desertu favorīti – atsvaidzinoši saldskābā citronu tarte ar meringa krēmu un viegli šokolādīgais – krēmīgais
tiramisu. Ceļojiet, gatavojiet mājās un aiciniet draugus cienāties! Lai gardi!
GATAVO LAURA DRAVNIECE
FOTO Māris Kiseļovs, STILS Baiba Prindule-Rence
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VEGĀNISKĀ VIRTUVE

PASTAS
SALĀTI
ITĀĻU
GAUMĒ
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TOMĀTI
GATAVO KATRĪNA MAME
FOTO Anda Upmale, STILS Katrīna Mame
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MĒRCE PASTAI
AR KRĀSNĪ
CEPTIEM
ĶIPLOKIEM
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GATAVO KRIŠJĀNIS BUŠS, FOTO Māris Kiseļovs, STILS Baiba Prindule-Rence, TEKSTS Māra Pole

#GRIBUGATAVOTPIEGALDA
Ar šo numuru laižam gaisā jaunu rubriku! Zinot to, cik ļoti liels prieks un atdeve ir darboties, kad žurnāla tapšanā
iesaistīti arī tā lasītāji, tapa šī rubrika. Turpmāk katrā žurnālā vienā atvērumā varēsiet iepazīt kādu no “Pie Galda!”
lasītājiem, kas nebaidās darboties virtuvē. Nebaidās tik ļoti, ka pat uzdrošinās iet vēl tālāk un dalīties ar savu mīļāko
recepti ar pārējiem žurnāla lasītājiem. Šī būs kā starta platforma, lai iedrošinātu, ka ikkatra paša mīļākā recepte ir
tāda, kas noteikti var gozēties žurnāla lapaspusē, un ka tā jāizmēģina arī citiem!
Noteikumi pavisam vienkārši: pagatavo ēst sev, draugiem vai ģimenei, nofotografē pagatavoto ēdienu, ievieto to
Instagram, lietojot mirkļbirku #GRIBUGATAVOTPIEGALDA, un katru pārmēnesi mēs izvēlēsimies kādu, kas gatavos
“Pie Galda!” virtuvē. Šo ēdienu iemūžinās kāds no mūsu fotogrāfiem un smuki saliks kāds no žurnāla stilistiem.
Pašu autoru arī nobildēsim un palielīsimies visiem citiem par viņa drosmi. Ja Instagram konta nav, var droši rakstīt
e-pastu ar stāstu par savu recepti un vēlmi debitēt žurnāla lapaspusēs uz mara@piegalda.lv Nu tad, aiziet! Sākam!
Pirmais rubrikas varonis ir Krišjānis Bušs. Krišjāni pazīstu jau vairāk nekā piecus gadus, un, cik viņu zinu, Krišjānim
vienmēr ļoti paticis runāt par ēdienu. Lai gan profesionālajā sfērā viņš ne tuvu nav saistīts ar ēdienu nozari, ik reizi,
ciemojoties manas ģimenes mājās, Krišjānis nepamet virtuvi, vēro katru kustību, kamēr ko gatavoju, un uzdod
simtiem jautājumu par ēdienu. Viņš pavisam noteikti ir cilvēks, kam acis iemirdzas, kad sarunas temats sāk grozīties
ap ēdienu, tā gatavošanu vai ceļojumos piedzīvoto citu tautu virtuvi. Šķita tikai korekti šo rubriku atklāt ar tik
aizrautīgu ēdienu mīli, tad nu, lūk, Krišjāņa piedāvātā recepte – voks ar dārzeņiem un tofu sieru. Lai gardi!

VOKS AR TOFU UN DĀRZEŅIEM
½ sarkanās paprikas
½ dzeltenās paprikas
½ violetā sīpola
3 palieli lociņi
cepamais tofu
olu vai jebkādas citas nūdeles
neliela saujiņa rupji sadrupinātu zemesriekstu
TOFU MARINĀDEI, kas kalpos arī kā mērce
30 ml sojas mērces
20 ml svaigi spiestas apelsīnu sulas
1 ķiploka galviņa, plāni sagriezta
īkšķa izmēra ingvera gabals, sarīvēts
ja apelsīns nav salds, pieliek 1 tējkaroti brūnā
cukura
½ tējkarotes maltu melno piparu

1. Tofu sagriež kubiņos un ieliek marinādē uz 10 minūtēm. Sagriež paprikas, sīpolu un lociņus pēc iespējas vienādā garumā.
2. Novāra nūdeles pēc norādēm uz iepakojuma.
3. Uz uzkarsēta voka vai pannas liek iemarinētos tofu gabaliņus, pēc iespējas vairāk šķidruma atstājot trauciņā. Apcep, līdz tie kļūst
brūni. Izņem no voka. Vokā apcep sīpolus, pēc 2 minūtēm pievieno papriku, vēl pēc
2 minūtēm pievieno lociņus. Svarīgi, lai tie cepas nevis sautējas!
4. Pēc 1 minūtes pievieno atpakaļ tofu un gatavās nūdeles. Vēl nedaudz apcep un pievieno mērci. Kārtīgi samaisa.
5. Pasniedz pārkaisītu ar zemesriekstiem un koriandra lapiņām.
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IKDIENAI

Ikdienai
Līdzi ņemamām pusdienām, manuprāt, jābūt vienkārši pagatavojamām, garšīgām un, vēlams,
no sastāvdaļām, kas palikušas pāri no iepriekšējās dienas vakariņām. Piedāvāju četras
vienkāršas idejas, ko izmantot, kad desmaizes darbā apnikušas un arī pusdienu piedāvājums
tuvākajā kafejnīcā vairs nešķiet vilinošs.

GATAVO ZANE OZOLIŅA
FOTO Māris Kiseļovs, STILS Baiba Prindule-Rence
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IKDIENAI

ĀTRĀ ZUPA
AR RĪSU
NŪDELĒM
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SOLI PA SOLIM

MAKARŪNI
SOLI PA SOLIM
KAS GAN IR ĪSTI SALDUMI BEZ CUKURA?
Lai pagatavotu izsmalcinātākos desertus un kūkas, nepieciešams izcilas kvalitātes cukurs. Cienot tradīcijas,
Danuskker saviem pircējiem piedāvā tikai izcilas kvalitātes balto cukuru no mūsu reģionā audzētām cukurbietēm.
Cukurs noderēs, gatavojot dažādas kūkas, saldumus un pat pievienojot saldumiņu tējai, bet ar smalko pūdercukuru
varēs gatavot delikātākas mīklas un dekorēt svaigi ceptas maizītes un cepumus.
Makarūni jeb macaroon (franču val.) ir īsts franču deserts, kas pēdējo gadu laikā iekarojis arī Latvijas mazāko
konditoreju un lielveikalu tīklu plauktus. Deserts ir gaisīgs, salds un ļoti delikāts, tādēļ visiem noder pacietība to
cepšanā, jo ne vienmēr makarūni sanāks perfekti ar pirmo cepienu. Lai darbs virtuvē ritētu raitāk un pie kārotā
rezultāta izdotos tikt ātrāk, mūsu saldumu pavēlniece Anna Panna rubrikā “Soli pa solim” atklāj makarūnu cepšanas
noslēpumu ar dažādiem tā knifiem. Sagatavojiet virtuvi, uzlieciet franču mūziku un dodieties gatavot!

GATAVO ANNA PANNA, FOTO Elīna Upmane

55 g olbaltuma, 70 g mandeļu miltu, 60 g Dansukker pūdercukura,
55 g Dansukker baltā cukura, 50 g baltās šokolādes, 50 g krēmsiera
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SOLI PA SOLIM

PIE GALDA!
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SEZONAS SALDUMI

Saldumi
Man liekas, ka cilvēki iedalās divos bariņos: tie, kuri ēd saldumus, un tie, kuri gatavo! Man
vislabāk patīk gatavot kūkas un vēl noskatīties, kā citi tās ēd! Lieliski! Un vēl – man
visvairāk tīk klasiskas lietas. Jo par klasiku var kļūt tikai daudzkārt pārbaudītas un par
labu esam atzītas lietas. Red Velvet kūka, biezpiena sacepums kā no bērnudārza laika vai
viskaramelizētākā Tarte Tatin... Iespēju ir daudz. Pamēģiniet!

GATAVO: INGA KALNIŅA
FOTO: Māris Kiseļovs
STILS Linda Vilmansone-Virbule
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SEZONAS saldumi
SALDUMI
sezonas

BIEZPIENA
SACEPUMS
AR OGU MĒRCI

PIE
PIE GALDA!
GALDA!
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