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SEZONĀ SELERIJA   SĀTĪGAS BROKASTIS   SALDUMI > 200 KCAL    
BRĪVDIENU PUSDIENAS MĀJĀS   ĀZIJAS GARŠAS   KO VEGĀNISKU ĒST VAKARIŅĀS?



SEZONĀ

GATAVO MĀRA POLE
FOTO Anete Rūķe

STILS Baiba Prindule-Rence

Sezonā
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UZKODA



KO ĒST 
VAKARIŅĀS?

KO ĒST VAKARIŅĀS?
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GATAVO LAURA DRAVNIECE, FOTO Anete Rūķe, STILS Linda Vilmansone-Virbule

KO ĒST VAKARIŅĀS?
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KUSKUSS  
AR  

DĀRZEŅIEM 

KO ĒST VAKARIŅĀS?



IEPAZĪSTI TUVĀK
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IEPAZĪSTI TUVĀK
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Ārstēšana ar augu pumpuru uzlējumiem un novārījumiem 
ir terapijas metode, kas balstīta uz fitoterapiju un 
homeopātiju. Tiek izmantoti augu ekstrakti no tām augu 
daļām, kas atrodas augšanas procesā. Tieši šajās augu 
daļās koncentrējas organiskās skābes, augšanas hormoni, 
vitamīni, minerāli un koka sula. Pumpuru šūnas satur 
vislabākās visu auga daļu īpašības. Priede ir galvenā koku 
suga Latvijas mežos, kas veido ap 40% mežu kopplatības. 
Priežu pumpuri satur ēterisko eļļu, un tajā ir dažādi 
komponenti. No priežu pumpuriem gatavo uzlējumus, 
novārījumus, pretklepus sīrupu un arī izmanto vannu 
peldēm. Šos pumpurus ievāc ziemā vai agri pavasarī, tomēr 
tas jādara ļoti uzmanīgi, lai nenodarītu kaitējumu dabai. 
Pumpuri jāgriež, kamēr tie nav sākuši intensīvi augt, vēl nav 
uzbrieduši un atvērušies. 

“Latvijas valsts mežu” vecākais meža eksperts Kaspars Riže 
stāsta, kā pareizi būtu jāvāc tieši priežu pumpuri: “Tā kā 
lielām priedēm cilvēki netiek klāt, pumpuri nereti tiek 
aplasīti tieši jaunaudzēs. Taču nekādā gadījumā nedrīkst 
vākt galotnes pumpurus! Ja tos nogriežam, tas nozīmē ka 
šogad galotnes nebūs, ar laiku tā ņems un nokaltīs, bet pēc 
tam galotnes funkciju centīsies ieņemt kāds no sānu zariem, 
padarot kociņu par kroplīti. Tāpat nav ieteicams ņemt 
sānu zaru gala pumpurus. Tādēļ, ejot pumpuru medībās, 
jārīkojas šādi – jācenšas vākt pumpurus no piezariem un 
aplasīt gar maliņu, nevis noraut visus. Jo priede ir mazāka, 
jo jaunāka, bet jaunākas priedes daudz spēcīgāk “pārdzīvo” 
katra pumpura zaudējumu, jo to tai ir maz.” Kaspars stāsta, 
ka vissaudzīgāk būs, ja pumpuri tiks lasīti tieši no lieliem 
kokiem. Tos gan būs grūti vai pat neiespējami aizsniegt, 
taču, ja vējš kādu koku izgāzis vai nolauzis lielāku zaru, 
aplasīt pumpurus būs pavisam vienkārši. Var izvēlēties arī 
tikko nocirstus vai ciršanai paredzētus kokus. 

Priežu pumpurus var ēst gan svaigus, gan uz glabāt ziemai. 
Kaltētos pumpurus jāglabā sausā, aptumšotā, vēsā un labi 
vēdināmā telpā, bet uzglabāt tos var divus gadus. 

Pavasaris vairs nav aiz kalniem, turklāt šogad daba vēsta, ka tas pienāks īpaši agri. Tas nozīmē arī to, ka ir klāt 
ārstniecības augu vākšanas sezona. Vieni no populārākajiem ārstniecības augiem, ko vācam mežā, ir priežu pumpuri, 

jo tie apveltīti ar dažādām veselību uzlabojošām īpašībām. 
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Priežu pumpuri –  
pavasara dakteri
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PRIEŽU 
PUMPURU  

SVIESTĀ CEPTI 
KARTUPEĻI
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VIRTUVĒ AR  
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VIRTUVĒ AR BIOTĒKU

Katrā žurnāla numurā vienas rubrikas ietvaros dodamies uz Biotēkas veikalu, lai no tīriem, veselīgiem un bioloģiskiem 
produktiem pagatavotu gardas maltītes. Šoreiz fokusējamies uz dažādiem graudaugiem un pākšaugiem, kas ir lielisks 

veids, kā padarīt maltītes uzturvielām bagātas un interesantas. Šomēnes aicinu pamēģināt pievienot maltītei kādu 
graudaugu no Biotēkas veikalos atrodamā klāsta, ko nekad neesat gatavojuši! Ļoti būtiski ir izvēlēties tieši bioloģiskus 
graudaugus, jo tie nesatur pesticīdus, herbicīdus un nav ģenētiski modificēti. Tiem piešķirti bioloģiskie sertifikāti, kas 
apliecina graudaugu augsto kvalitāti, ko var sajust arī to garšā. Padariet vienkāršus salātus neparastākus, pievienojot 
tiem kvinoju, vai pamēģiniet aizstāt baltos rīsus ar brūnajiem! Dažādas lēcas labi iederas zupās, sautējumos, salātos 
vai vienkārši kā piedeva, bet polenta var būt gan brokastu putras vietā, gan kā smalku vakariņu sastāvdaļa. Mums tik 
pazīstamos griķus šoreiz piedāvāju nevis izvārīt, bet gan iecept brokastu granolā. Un kas to būtu domājis, ka no auzu 

pārslām un vēl dažām veselīgām sastāvdaļām var pagatavot ārkārtīgi garšīgus cepumus, pat neieslēdzot cepeškrāsni? 
Ēdiena pasaule patiešām ir neizsmeļami plaša, un man patīk nemitīgi atklāt jaunus un interesantus produktus un to 

kombinācijas. Ceru, ka kādā no šīm receptēm atklāsiet jaunumus arī sev!
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VIRTUVĒ AR BIOTĒKU
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Ikdienai
GATAVO MĀRA POLE UN LINDA VILMANSONE-VIRBULE 
FOTO Anete Rūķe, STILS Linda Vilmansone-Virbule

IKDIENAI

“Aizceļot uz Āziju!” Drēgnākajos ziemas mēnešos tā vien dzirdam šo frāzi – vai nu kā kvēli izteiktu sapni no kāda, kas ilgojas 
saules un eksotiskākus ēdienus, vai pavisam reālu plānu, lai šos mēnešus pārziemotu citā kontinentā. Linda un Māra kopā ar 
universālveikalu Stockmann turpmākajās lapaspusēs mūs aizved Āzijas garšu piedzīvojumā un ļauj to izceļot krustu šķērsu, 

baudot ķīniešu egg rolls, taizemiešu vistas salātus, japāņu onigirazu un maltīti noslēdzot ar vjetnamiešu desertu  
kem bo. Universālveikalā Stockmannn atradīsiet visu nepieciešamo maltīšu pagatavošanai, sākot jau ar mazāk pazīstamu 

mērču klāstu, visu veidu nūdelēm, specifiskām mīklām rullīšu pagatavošanai un dažnedažādiem kokosriekstu produktiem – 
pārslām, pieniem, krēmiem un pat saldējumu, kas būs īstais vjetnamiešu desertam. Ja uz gatavošanu prāts nenesās, tad plašu 

un ļoti gardu suši klāstu atradīsiet universālsveikala Stockmann Sushi Take.  
Lai brīnišķīgs garšu ceļojums uz Āziju!

IKDIENAI

KRAUKŠĶĪGIE  
RULLĪŠI

 (EGG ROLLS)
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Brīvdienu  
pusdienas  mājās

GATAVO RENĀRS PURMALIS, FOTO Anda Upmale, STILS Baiba Prindule-Rence
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BRĪVDIENU PUSDIENAS BRĪVDIENU PUSDIENAS

LIELLOPU  
MĒLES UN 
BARAVIKU  

ZUPA

15PIE GALDA!

Lieliski saderēs ar Mežpils 
Tradicionālo alu.



GATAVO REINIS MIĶELSONS, FOTO Anete Rūķe, STILS Baiba Prindule-Rence

Manas pirmās atmiņas par gatavošanu ir no sniegotiem ziemas sestdienu rītiem, kad četru vai piecu gadu 
vecumā ar vecākiem taisījām omleti un sviestmaizes. Tā bija arī pirmā reize, kad sāku mēģināt eksperimentēt, 
nezinot, kas, kā un kāpēc noteiktā veidā garšo labāk vai sliktāk (iesākumā vairāk gan otrs variants). Un vecāki 
man ļāva... Ļāva cept ilgāk, nekā vajag. Ļāva pielikt par daudz sāli. Ļāva piedurties pannai un saprast, kādēļ 

to labāk nedarīt. Visbeidzot – ļāva saprast, ka galvenais ir process, lai pie kaut kā nonāktu. Ar visām tām 
atmiņām un sestdienu sviestmaizēm man joprojām vislabāk garšo jebkas, ko var ēst ar rokām. Tādēļ, sākot ar 
šo numuru un turpmāk, veidošu jaunu rubriku “Ēst ar rokām”, kurā dalīšos ar receptēm, kas paredzētas tieši 
tam. Iesākumā – brokastis, kas derēs gan kopīgiem sestdienu rītiem, gan trešdienu vakariem. Atcerieties, ka 
mums katram garšu palete var atšķirties, tādēļ droši eksperimentējiet, papildiniet un radiet savas kopīgās 

sestdienu rītu atmiņas.

ĒST AR ROKĀM
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ĒST AR ROKĀM
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SENDVIČS 
AR SIERU UN 

KARAMELIZĒTU 
BEKONU

ĒST AR ROKĀM
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CIEMOS
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CIEMOS

TEKSTS MARTA KUKARANE

FOTO Anda Upmale un no personīgā arhīva

Latvijas 
gardākie  ķiploki 

Latvietis vienmēr ir zinājis dažādas receptes labas 
veselības uzturēšanai, jo mums taču ir savas gadu simtiem 

pārbaudītas zāles – tās, kas meklējamas mežā, pļavā, 
dārzā. Taču vēl labāka ziņa ir tā, ka lielākā daļa mūsu 
dabas līdzekļu ir piemērota labas garšas piešķiršanai 

dažādiem ēdieniem. Šis, protams, nešaubīgi ir stāsts arī 
par ķiploku. Ivars Magons un Linda Magone, tēvs un meita, 

pirms dažiem gadiem Gulbenes novadā nodibināja savu 
uzņēmumu “Daivas M” un izlēma audzēt ķiplokus tā, lai 
visu gadu nepietrūktu ne kārtīgu vitamīnu, ne piedevu 

gardam ēdienam. 
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GATAVOSIM 
CEPEŠKRĀSNĪ

GTATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ GTATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ
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Saldumi >200 kcal

SALDUMI

GATAVO LĪVA KĀRKLE-UPENIECE, FOTO Māris Kiseļovs, STILS Linda Vilmansone-Virbule
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NICE 
CREAM
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SALDUMI



Abonē žurnālu  
“Pie Galda!” 

visam gadam  
un iemācies pagatavot 
garšīgi arī seleriju! 

www.piegalda.lv/abonesana
e-pasts: abonesana@piegalda.lv    zvanot Dacei pa tālruni 26655081

Abonēt var arī Latvijas pastā, pasts.lv un abone.lv

CENA GADA 
ABONEMENTAM

18 EUR


