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SEZONĀ

Saules dzeltenais ķirbja kēkss     
ar aprikozēm 

Daudziem no mums ir aizspriedumi pret ķirbi. Bieži vien vienīgais, ko mākam 
no tā pagatavot, ir konservēti ķirbju salāti ar cidonijām. Neraugoties uz to, 
gandrīz uz katra latvieša mazdārziņa komposta kaudzes rotājas šīs krāšņās 
ogas visās rudens krāsās – no zaļas līdz koši oranžai. Te nu būs recepte, kā 
varat sagaršot šo brīnumogu gluži jaunā veidā. Piedāvātā recepte ir gana 
vienkārša iesācējai un pietiekami interesanta pieredzējušai saimniecei.

60
min.

30
min.

Kūkas un m
aizītes

www.piegalda.lv

Pie GALDA!

““Vispār jau ēst ir forši!”, secināja trīs latviešu mammas… 
un nolēma ķerties vērsim pie ragiem un radīt ērti 
lietojamu, Latvijai piemērotu, Latvijā izmēģinātu un 
Latvijas ģimenei garšojošu ēdienu pavārgrāmatu.”
Ar šādu ievadu pirms 10 gadiem mēs aizsākām žurnālu –
recepšu kolekciju “Pie Galda!” trijatā: es, Liene Vilnīte, 
uztura speciāliste Liene Sondore un māksliniece Sandra 
Ošiņa, aizsākām kā kaut ko vērtīgu un noderīgu pirmkārt 
jau mums pašām, mūsu draugiem un ģimenēm. Mums 
bija svarīgi radīt skaistu un garšīgu ēdienu receptes, 
turklāt tās pierakstīt skaidri un precīzi, soli pa solim, 
ievērojot sezonalitātes principus.
Mums ļoti patika gatavot, bet cik tad ilgi tu gatavosi 
trijatā, tādēļ jau toreiz aicinājām mums pievienoties arī 
citus, lai kopīgi veidotu Latvijas mīļāko recepšu kolekciju.
Šodien, kad pēc 10 apaļiem gadiem atveram jau pilnīgi 
citādu žurnālu “Pie Galda!”, autoru vidū sen vairs nav tikai 
trīs mammas. Mūsu toreizējais aicinājums visiem ēst 
gatavot mīlētājiem pievienoties Latvijas garšas veidošanā 
ir piepildījies. Katru numuru veido jauni un jauni cilvēki, 
ar prieku daloties savās zināšanās, pieredzē un virtuves 
valstības radošajās izpausmēs.
Joprojām ir dzīva mūsu sākotnējā misija – mīlēt un 
izrādīt savu mīlestību draugiem un ģimenei caur pašu 
pagatavotu labu ēdienu. Jo svētki ir katru dienu, kad mēs 
mīlam cits citu!

“PIE GALDA!” ŽURNĀLAM DESMIT GADI!
Sveiciens visiem mūsu autoriem šajos 10 apaļajos gadiņos! 
Nu jau esam sakrājuši gana biezu recepšu krājumu, bet 
tas noteikti nav viss, ko varam izdarīt, jo ar katru nākamo 

“Pie Galda!” numuru mēs atkal un atkal veidojam un 
pārveidojam mūsdienu Latvijas garšu. 
Paldies par ieguldījumu un idejām ikkatram no jums: Liene 
Sondore, Sandra Ošiņa, Valdis Ošiņš, Ilze Antēna, Mētra 
Putāne, Māris Kiseļovs, Marta Kukarane, Signe Šlosberga, 
Juste Ševaraikiene, Evija Kreislere, Ilze Lipska, Dzintars 
Šteinbergs-Ozoliņš, Daiga Veismane, Inga Sunepa, 
Anita Dobele, Dace Puriņa, Māra Pole, Kārlis Birmanis, 
Inga Kalniņa, Līva Vilnīte, Reinis Oliņš, Edgars Sanders, 
Monta Rozenburga, Līva Holvika, Anna Birmane, Linda 
Vilmansone-Virbule, Baiba Prindule-Rence, Katrīna Mame, 
Anete Rūķe, Anda Upmale, Elīna Upmane, Uģis Veits, 
Renārs Purmalis, Zane Grēviņa, Laura Dravniece, Līva 
Kārkle-Upeniece, Mareks Gaidamovičs.

P. S. Šī “Saules dzeltenais ķirbja kēkss ar aprikozēm” ir 
viena no pirmajām receptēm, kas publicēta žurnālā “Pie 
Galda!” pirms 10 gadiem. Jāatzīst, joprojām garda un 
aktuāla arī mūsdienu garšas izpratnē. Tad nu nākamajā 
atvērumā makets pirms 10 gadiem un bilde šodienas 
redzējumā. 

 Liene Vilnīte
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SAULES 
DZELTENAIS 

ĶIRBJA KĒKSS 
AR APRIKOZĒM
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Sezonā
GATAVO ZANE GRĒVIŅA

FOTO Anete Rūķe
STILS Linda Vilmansone-Virbule

SEZONĀ
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SEZONĀ

KARTUPEĻU 
CEPUMI AR 

ĶIMENĒM UN  
SIERU
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SKĀBMAIZE  
AR IERAUGU
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PLAKANMAIZE
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Brīvdienu  pusdienas
Moldovā

GATAVO LĪVA UPENIECE-KĀRKLE 
FOTO Mareks Gaidamovičs 
STILS Baiba Prindule-Rence

 BRĪVDIENU PUSDIENAS
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 BRĪVDIENU PUSDIENAS

PANNĀ CEPTI 
PLĀCEŅI AR 

BRINZAS SIERU  
PLACINTA

Baudi kopā ar DAOS Treasure 
Chardonnay Traminer. Sauss 
baltvīns zeltainā tonī ar maigu 
medus, balto ziedu aromātu 
un augļu svaigumu. Garšā 
atsvaidzinošas zaļo ābolu, 
greipfrūtu notis. 
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GATAVO DABĀ

GATAVO DABĀ
GATAVO RENĀRS PURMALIS

FOTO Māris Kiseļovs
STILS Linda Vilmansone-Virbule
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PILDĪTS ĶIRBIS 
OGLĒS

42 PIE GALDA!

GATAVO DABĀ
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IKDIENAI

Ikdienai
GATAVO LAURA DRAVNIECE

FOTO Anete Rūķe, STILS Linda Vilmansone-Virbule

55PIE GALDA!

Šoreiz no manis sešas vegāniskas receptes, kas noderēs ikdienas darbos virtuvē. Lēnām brīvdienu 
brokastīm piemērota būs turku zirņu omlete ar dārzeņiem un pašgatavotu majonēzi, bet ašām 

darbadienu brokastu, pusdienu vai pat vakariņu maizītēm lieliska kompānija būs gardais tofu un 
zaļumu krēmsiers. Vakariņu ideju bariņam pievienojas vegāniskais mac & cheese un gardā sviesta 

ķirbja zupa ar Indijas riekstu krēmu, kas būs lieliska maltīte gan pēc nogurdinošas darbadienas, 
gan iepriecinās jūsu viesus svētkos. Noslēgumā – saldākai ikdienai viegli pagatavojamais 

kokosriekstu Crème brûlée un kanēļa rullīši, kas bieži vien mūsmājās pazūd ātrāk nekā atdziest.
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TOFU UN
ZAĻUMU 

KRĒMSIERS

 IKDIENAI
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LAIKS TĒJAI
Lai arī dzīvojam šķietami kafijas mīlētāju un patērētāju sabiedrībā, starp visiem 

dzērieniem, ko pieņemts pasniegt karstus (kafija, tēja, kakao), tēja pasaulē 
stabili ieņem pirmo vietu patēriņa ziņā. Ik gadu pasaulē tiek patērēts aptuveni 
245 miljardi litru tējas. Visvairāk tējas tiek lietots Turcijā (3,24 kg gadā) un Īrijā 
(2,19 kg gadā). Lai arī par tēju bieži uzskatām gandrīz jebkuru karsto dzērienu, 

kas nav kafija, tas īsti nebūs pareizi. Tēju gatavo no tējas koka lapām, kuras 
ievācot dažādos laikos un mainot apstrādes procesu, tiek iegūtas atšķirīgu 

veidu tējas – baltā, zaļā, uluna (oolong) un melnā. Attiecīgi zāļu tēja un sarkanā 
tēja ir atšķirīga kategorija, ko neiegūst no tējas koka, bet tomēr esam raduši 

saukt par tēju. Šoreiz kopā ar Sage iepazīsim dažādos tējas veidus, to pareizās 
vārīšanas temperatūras un receptes.
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SILDOŠAIS KURKUMAS 
TĒJAS DZĒRIENS 

½ tējkarotes kurkumas
1 tējkarote medus
īkšķa lieluma ingvers
½ citrona
2 šķēlītes laima

1. Ingveru sagriež plānās šķēlītēs, 
pievieno kurkumu, aplej ar  
karstu ūdeni.
2. Pievieno medu, citrona šķēlītes un 
sulu, pievieno arī laima šķēlītes un 
pasniedz. Dzer karstu.

RUDENS KARSTAIS  
TĒJAS DZĒRIENS AR 
ĀBOLIEM UN KANĒLI

½ tējkarotes vai 1 maisiņš melnās tējas
½ ābola
½ apelsīna
2 kanēļa standziņas
1 tējkarote medus

1.  Pagatavo tēju, aplejot to ar  
ūdeni 95 °C temperatūrā,  
izkausē tajā medu.

2.  Pievieno kanēļa standziņas un 
sagrieztas apelsīnu un ābolu šķēlītes.

MELNĀ TĒJA AR PIENU 
UN CUKURU 

1 tējas maisiņš vai ½ tējkarotes  
melnās tējas
150 ml ūdens 95 °C temperatūrā
50 ml saldā krējuma
½ tējkarotes cukura 

1.  Melno tējas aplej ar ūdeni 95 °C 
temperatūrā un ļauj tai ievilkties  
5 minūtes.

2.  Tējai pievieno cukuru un izmaisa, 
līdz tas izkusis.

3.  Saldo krējumu uzkarsē un  
pievieno tējai. 

PIE GALDA!78
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IEPAZĪSTI 
TUVĀK

IEPAZĪSTI TUVĀK
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BATONIŅI AR 
SĀĻĀS 

KARAMELES UN 
KOKOSRIEKSTU 

KRĒMU
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IEPAZĪSTI TUVĀK
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SOLI PA SOLIM

KĀRTAINĀ 
MĪKLA

Kārtainā mīkla ir viens brīnišķīgs kulinārijas produkts! No tās var pagatavot gan sāļos un saldos 
ēdienus, gan uzkodas un pamatēdienus. Tiesa, lielveikalu saldētavas ir pilnas ar gatavu kārtaino mīklu 
un tas viennozīmīgi atvieglo darbu virtuvē un gatavošanu. Taču gatavo mīklu sastāvs ne vienmēr ir tas 

labākais un bieži vien no īstiem produktiem tur ir maz. 

Es esmu no tiem, kas zina un tic, ka labas kārtainās mīklas pamatā ir augstākā labuma kviešu milti un 
arī labas kvalitātes sviests. Īsts sviests! 

Gatavojot šo mīklu lielākā apjomā vai gatavā veidā sadalot pa porcijām, to var droši uzglabāt saldētavā 
un izņemt no tās tad, kad tas ir nepieciešams. Šis produkts noteikti ir šo pūļu vērts!

250 g miltu
185 g sviesta
 125 ml ūdens
 šķipsniņa sāls

GATAVO INGA KALNIŅA, FOTO Anda Upmale
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SOLI PA SOLIM

1. Miltus izsijā tieši uz darba virsmas tā, lai veidojas “vulkāna” 
forma ar bedrīti augšpusē. Miltiem pievieno sāli un ūdeni. 

2. Ar pirkstu galiem sajauc ūdeni un miltus, līdz visi milti ir  
absorbējuši ūdeni. Mīklu “savāc” kopā, izvairoties no reālas mīcīšanas. 

3. No mīklas uztaisa bumbiņu un apber to mazliet ar miltiem. Mīklas 
bumbiņu ietin pārtikas plēvē un liek vēsumā uz apmēram 20–30 minūtēm.

4. Pēc noteiktā laika izņem mīklu no ledusskapja, mīklu izrullē  
un izveido zvaigznes formu (vai apaļu, vai kvadrātveida).

5. Sviestu liek izrullētās mīklas figūras vidū. 6. Sviestu “ietin” mīklā, pāri lokot mīklu no visām  
pusēm – augšas, apakšas un sāniem. 
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Ja ēdam gaļu, tad izvēlamies tikai kvalitatīvāko! Par to noteikti ir parūpējies arī universālveikals Stockmann, 
jo produktu klāsts un piedāvājums ir ļoti plašs. Sākot jau ar pašmāju cūkgaļu un putnu gaļu, turpinot ar 

liellopu gaļu, steikiem un jēru. Plauktos gozējas arī daudzi Stockmann sagatavotie gaļas ēdieni Stockmann 
Prep, cepeši, steiki un šašliki, kuru marinēšanai izmantotas īpaši gatavotas marinādes no svaigām izejvielām. 

Lai pagatavotu izsmalcinātu maltīti, jāizvēlas kāds no steikiem – izturētas liellopu gaļas sulīgais Ribeye, 
vieglais liellopu šķiņķa steiks vai arī Picanha steiks ar tam raksturīgo sulīgo tauku slānīti. Šoreiz uz gaļas 
nodaļu devās žurnāla “Pie Galda!” redaktore Māra Pole, izvēlējās acij tīkamāko un pagatavoja sešus ļoti 

dažādus gaļas ēdienus. Smelieties iedvesmu turpmākajās lapaspusēs!
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TAGLIATELLE 
AR PLUCINĀTAS 
LIELLOPU GAĻAS 

RAGŪ 
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CIEMOS
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CIEMOS

Niedriņi 
– salmiņi no 

Latvijas dabas
Zaļais dzīvesveids ir kaut kas tāds, par ko domājam arvien aktīvāk. Šķirojam atkritumus, 
atsakāmies no plastmasas maisiņiem un iepakojumiem, ieviešam kapsulas garderobi un 
padodam tālāk savu apģērbu, lai dotu tam otru dzīvi, – un tas viss, lai samazinātu vides 

piesārņojumu. Par šo tēmu nopietni aizdomājušies arī tukumnieki Dita un Jānis Katlapi, kuri 
pirms aptuveni pusotra gada radījuši alternatīvu plastmasas dzērienu salmiņiem – viņi tos 

ražo no Latvijas niedrēm. 

TEKSTS MARTA KUKARANE, FOTO Anda Upmale
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Saldumi
SEZONAS SALDUMI
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GATAVO INGA KALNIŅA
FOTO Anda Upmale

STILS Baiba Prindule-Rence
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POMMES  
D’AMOUR  
JEB ĀBOLI  
KARAMELĒ
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SEZONAS SALDUMI






