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MALTĪTES NO KONSERVIEM   SEZONĀ MANGO   KĀ APĒST LIELDIENĀS SAKRĀSOTĀS OLAS   
KRĀSAINI PAVASARA SALDUMI   PANKŪKAS, KO ĒST AR ROKĀM   KĀ ATPAZĪT BIO MARĶĒJUMU
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Sezonā
SEZONĀ
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SEZONĀ

TURKU ZIRŅU  
KARIJS 

AR MANGO
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Ikdienai
GATAVO RENĀRS PURMALIS

FOTO Anete Rūķe, STILS Linda Vilmansone-Virbule

IKDIENAI

Ceļojot pa dažādiem Vidusjūras reģioniem, esmu iemīlējis vienkāršību tās izcilībā. Viņiem ir ārkārtīgi paveicies ar klimatu 
un visu, ko tajos var izaudzēt. Spānijas dienvidi, Provansas reģions Francijā, Grieķija - viss ir svaigs, gards, un viņu kulinārijā 

galveno lomu ieņem produkts. Šoreiz pagatavoju sešas Vidusjūras maltītes no universālveikalā Stockmann atrodamo 
produktu klāsta, kas piedāvā gan kvalitatīvu olīveļļu no dažādiem reģioniem, gan plašu zivju un jūras velšu izvēli, kā arī 

bagātīgu dārzeņu, augļu un garšaugu klāstu, kas ir tik nozīmīgs šo reģionu maltītei.

DELIKATESS

SEZONĀ

AR IERAUGU 
CEPTA  

FOKAČA AR 
PAŠU  

MARINĒTĀM 
OLĪVĀM
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BURKĀNU KŪKA

BISKVĪTAM (X 2)
65 g pilngraudu kviešu miltu
65 g kviešu miltu
1 tējkarote sodas
½ tējkarotes sāls
1 tējkarote kanēļa
400 g konservētu ananasu  
(bez sulas)
80 g ananasu sulas  
(no konservētajiem ananasiem)
120 g cukura
40 g eļļas
2 olas
330 g burkānu (3–4 burkāni)

1. Pagatavo biskvītu. Sajauc kopā miltus, sodu, sāli, kanēli. 
2. Atsevišķā bļodā sablendē pusi konservēto ananasu (nolejot 

sulu citā traukā).
3. Sajauc kopā ananasu biezeni, cukuru, eļļu un ananasu sulu. 

Pa vienai pievieno olas un miltu maisījumu. 
4. Mīklai pievieno sarīvētus burkānus, atlikušo pusi konservēto 

ananasu (sagrieztus mazos gabaliņos), sasmalcinātus 
valriekstus (apmēram 70 g).

5. Šādi pagatavo divas mīklas porcijas, un katru cep 180 °C 
temperatūrā 45 minūtes.

6. Kad biskvīti pilnībā atdzisuši, gatavo krēmu. Saputo saldo 
krējumu kopā ar cukuru, lēnām iemaisa krēmsieru un 
maskarpones sieru. Svarīgi ir neputot krēmsieru, jo tad tas 
zaudēs konsistenci un krēms veidosies šķidrs.

7. Liek kopā kūku, starp divām biskvīta kārtām smērējot krēmu. 
Dekorē ar valriekstiem un ananasu šķēlītēm. 

8. Pagatavo sāļo karameli. Katliņā ber cukuru un karsē aptuveni 
5 minūtes, ik pa brīdim apmaisot. Kad cukurs pilnībā izkusis 
un viegli karamelizējies, to noņem no uguns un pievieno 
sviestu. Cukurs sāks burbuļot, tādēļ šis process jādara ļoti 
uzmanīgi. Pievieno saldo krējumu un, nepārtraukti maisot, 
karsē aptuveni 1 minūti. Noņem no uguns, pievieno sāli, 
atdzesē un pārlej pāri kūkai.

#GRIBUGATAVOTPIEGALDA

KRĒMAM
400 g svaigā krēmsiera
250 g maskarpones siera
80 g cukura
120 g saldā krējuma

150 g valriekstu

SĀĻAJAI KARAMELEI
100 g cukura
3 ēdamkarotes sviesta 
istabas temperatūrā
60 ml saldā krējuma
½ tējkarotes sāls

24 cm/dm kūkas forma

37PIE GALDA!

No Unas e-pastu ar #gribugatavotpiegalda pieteikumu 
saņēmām jau septembra beigās, un te nu mēs esam 

aprīļa/maija numurā ar Unas Ozoliņas un viņas gardās 
burkānkūkas receptes debiju “Pie Galda!” numurā. Una 
pašlaik dzīvo ārpus Latvijas, bet savā īsajā ciemošanās 
laikā Latvijā paspēja atskriet pie mums uz redakciju ar 

svaigi ceptu kūku. 

Kā saka Una, viņas lielākā aizraušanās ir plašie 
kulinārijas apvāršņi, kas pavisam pašsaprotami viņu 

aizvilināja uz studijām Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. 
“Tas taču bija tik aizraujoši – lekcijās klausīties par 
sieru, pienu, augļiem un izpētīt šo produktu dziļākās 

šūnas, ķīmiskās reakcijas un vienkārši uzzināt to, ko citi 
ēdāji nezina,” saka Una. Lai arī studijas jau beigušās, 

mīlestība pret ēdienu un arī radošie eksperimenti virtuvē 
turpinās. Vislielākā Unas vājība ir saldumu un kūku 

cepšana, tādēļ ikreiz savus ciemiņus viņa pārsteidz ar 
pavisam jaunām receptēm. Ciemiņi parasti ir priecīgi un 
stāsta, ka esot garšīgi. Tas arī ir lielākais kompliments, 

kas Unu motivē darboties virtuvē. 
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REKLĀMPROJEKTS
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REKLĀMPROJEKTS
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SENDVIČS 
AR KAZAS SIERU 

UN ZEMEŅU 
ZAPTI
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REKLĀMPROJEKTS

Pikniks Francijā
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RĪSU PUDIŅŠ
 AR CITRONU 
UN KARAMELI

REKLĀMPROJEKTS
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MAKARONU SALĀTI

1. Pastu novāra sālsūdenī pēc instrukcijas uz iepakojuma.  
Pēc vārīšanas nokāš un noskalo zem auksta ūdens. 

2. Marinētos gurķīšus un doktordesu sagriež mazos gabaliņos. 
3. Mazā bļodiņā pagatavo mērci, kopā sajaucot visas mērces 

sastāvdaļas. 
4. Visas salātu sastāvdaļas – novārīto pastu, sagrieztos produktus, 

zaļos zirnīšus un pagatavoto mērci – liek salātu bļodā un 
samaisa. 

5. Salātus ēd uzreiz vai notur ledusskapī aptuveni  
1– 2 stundas. 

450 g penne rigate pastas
200 g marinētu gurķu
150 g konservētu zaļo zirnīšu
200 g vārītas doktordesas 

MĒRCEI
200 g majonēzes
150 g skābā krējuma 
50 g marinētu gurķu šķidruma
2 ēdamkarotes diļļu (der arī sausās 
garšvielas)
¼ tējkarotes sāls
¼ tējkarotes maltu melno piparu
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SIRSNĪGA IZVĒLE
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BUNDŽU ZUPA

1. Dziļā katlā uz vidējas uguns lej 
olīveļļu, tajā apcep sīpolus, līdz 
tie ir caurspīdīgi, tad pievieno 
sakapātos ķiplokus. 

2. Pievieno mizotus tomātus savā  
sulā un visu uzvāra. 

3. Pupiņas nokāš un noskalo. 
Kukurūzu nokāš. 

4. Katlā pievieno vistas buljonu, 
pupiņas un kukurūzu, visu uzvāra, 
tad pazemina uguni un vāra 
aptuveni 10 minūtes. 

5. Vistas girosu sagriež mazākos 
gabaliņos un pievieno zupā, karsē  
vēl 5 minūtes. 

6. Pēc garšas pievieno sāli un  
melnos piparus.

2 tējkarotes olīveļļas
1 vidēji liels sīpols, sakapāts
2 daiviņas ķiploku, sakapātu
1 bundža mizotu tomātu gabaliņos 
1 bundža sarkano pupiņu 
1 bundža balto pupiņu
1 bundža konservētas kukurūzas
450 ml vistas buljona
300 g vistas girosa
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KO DARĪT AR 
KOKOSRIEKSTU?

SOLI PA SOLIM

GATAVO MĀRA POLE
FOTO Māris Kiseļovs 

STILS Māra Pole

Jums garšo svaigi kokosrieksti, bet, redzot tos veikala plauktā, neceļas roka pirkt, jau domājot 
vien par to, cik sarežģīta ir šī augļa atvēršana. Ja tā, tad nākamajā atvērumā soli pa solim 
parādīsim, kā atvērt kokosriekstu, tikt pie kokosriekstu ūdens, tā gabaliņiem, kokosriekstu 

skaidiņām un pat kokosriekstu sviesta. 

60 PIE GALDA!

SOLI PA SOLIM

1. Vispirms uz kokosrieksta atrodiet trīs “acis”. Viena no tām ir 
citādāka nekā pārējās divas. Šī parasti ir vismīkstākā un vieglāk 
attaisāmā. Izmantojiet asu nazi vai skrūvgriezi, lai to pārdurtu.

2. Kad caurums uztaisīts, kokosriekstu uzstutē uz glāzes malām 
ar caurumu uz leju un iztecina svaigo kokosriekstu ūdeni. 

3. Kokosriekstu ūdeni izkāš caur sietiņu, lai atbrīvotos no 
kokosrieksta miziņām vai citiem netīrumiem, kas iekrita ūdenī tā 

caurduršanas brīdī. 

4. Kokosriekstu turot vienā plaukstā, bet āmuru otrā, pa 
tā platāko daļu sit ar āmuru, to pamazām rotējot, līdz 

kokosrieksts ieplaisā. 

5. Kokosriekstu var karsēt arī iepriekš uzkarsētā krāsnī (200 °C) 
aptuveni 10 minūtes, līdz tā čaula ieplaisā.*

6. Kokosriekstu pārdala uz pusēm. * N
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ĒST AR ROKĀM

GATAVO REINIS MIĶELSONS,
FOTO Māris Kiseļovs, STILS Linda Vilmansone-Virbule

Man garšo pankūkas! Tev garšo pankūkas! Un cilvēkiem, kas saka, ka viņiem negaršo pankūkas, – 
garšo pankūkas! Pankūkas ir viens no iespējām bagātākajiem ēdienu transportlīdzekļiem, kas 

pašas par sevi jau ir tik bagātīgas! Tās var būt saldas, sāļas, neitrālas. Biezas, plānas. Lielas, mazas. 
Veselīgākas, mazāk veselīgas (khem, khem). Lai pavērstu skatu uz iespējām, šoreiz piedāvāju četras 

dažādas pankūkas dažādos izpildījumos un no dažādām pasaules vietām – pildītas ar gaļu, jūras 
veltēm, veģetāros kartupeļu plācenīšus un vegāniskās vaniļas pankūkas.

Atcerieties – ar rokām garšos labāk.

ĒST AR ROKĀM
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ĒST AR ROKĀM
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KARTUPEĻU  
PLĀCENĪŠI
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KO ĒST 
VAKARIŅĀS?

KO ĒST VAKARIŅĀS?

GATAVO LINDA VILMANSONE-VIRBULE, FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule

Ar Lieldienu olām ir tāpat kā ar ģimenes zupas katlu – nekad vēl neviens nav iemācījies to 
uzvārīt tā, lai pietiek visiem un nepaliek pāri. Līdz ar to daudzās ģimenēs vēl nedēļu pēc 

Lieldienām tiek prātots, ko gan lai iesāk ar savārīto krāsaino olu kaudzi. Tā kā vārītas olas ir 
garšīga piedeva dažādiem ēdieniem ne tikai Lieldienu laikā, tad, lūk, vairākas interesantas 
receptes un radošas idejas, kā realizēt pāri palikušos olu kalnus. Atradīsies kas gards gan 

klasikas cienītājiem, gan Austrumu ēdienu un itālisku garšu mīļiem.
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KO ĒST VAKARIŅĀS?
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OLU  
KARIJS
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IEPAZĪSTI TUVĀK

IEPAZĪSTI TUVĀK
AR 

GATAVO LAURA DRAVNIECE
 FOTO Anda Upmale

STILS Linda Vilmansone-Virbule
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SARKANO 
LĒCU UN SALDĀ 

KARTUPEĻA  
DĀLS
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IEPAZĪSTI TUVĀK
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Krāsainie  
pavasara 
saldumi

GATAVO LĪVA KĀRKLE-UPENIECE
FOTO Anete Rūķe

STILS Linda Vilmansone-Virbule
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SEZONAS SALDUMI
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SEZONAS SALDUMI

PUNKTAINĀ 
RULETE
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sezonas saldumi

Pie Galda!


