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GATAVO UĢIS VEITS
FOTO Māris Kiseļovs

STILS Baiba Prindule-Rence

Sezonā
SEZONĀ
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VISTAS AKNU 
PASTĒTE AR 

ŽĀVĒTU PLŪMJU 
DŽEMU
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SEZONĀ
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GATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ
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GATAVOJAM TVAIKA 
CEPEŠKRĀSNĪ
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Laba cepeškrāsns ir katras mājas dvēsele, jo tajā vienmēr tiek gatavots kaut kas gards. 
Sulīgs cepetis, maiga zivs vai kēkss ar kraukšķīgu, zeltainu garoziņu – tas viss prasa tikai 
pāris pirkstu pieskārienus. Ietaupiet laiku, izmantojot ātrās sakarsēšanas funkciju, un 
mainiet cepšanas laiku un temperatūru, pat atrodoties ārpus virtuves, – tagad jūs varat 
atpūsties, kamēr krāsnī gatavojas šefpavāra cienīgs ēdiens.

Šī rubrika tapusi sadarbībā ar Electrolux. Katrā numurā mēs testējam vienu klasisku recepti, 
pagatavojot maltīti cepeškrāsnī ar tvaika funkciju. Ūdens radītais tvaiks krāsnī vienmērīgi 
cirkulē un mitrina, palīdzot ēdienam saglabāt sulīgumu un izceļot tā garšu.

19PIE GALDA!

1. Smalki sakapā sīpolu un ķiploka daiviņas. Pannā ar lielu 
cepšanas laukumu un metāla rokturiem uzkarsē olīveļļu un 
apcep sīpolus ar ķiplokiem, sāli un pipariem, līdz sīpoli  
kļūst caurspīdīgi.

2. Pievieno visas garšvielas (paprikas pulveri, timiānu, oregano, 
kuminu un Kajennas piparus) un 1–2 minūtes apcep tās kopā  
ar sīpoliem. 

3. Pievieno stienīšos sagrieztu papriku un kubiņos sagrieztus 
tomātus, visu cep apmēram 3 minūtes.

4. Pannā pievieno nevārītus rīsus un apcep 2 minūtes kopā ar 
dārzeņiem. Pievieno dārzeņu buljonu, un visu pannu liek 
cepeškrāsnī tvaika režīmā 170 °C temperatūrā uz 20 minūtēm.

5. Pēc 20 minūtēm paelju izņem no krāsns, pievieno zaļos zirnīšus 
un mazās kukurūzas. Visu liek atpakaļ krāsnī vēl uz 10 minūtēm.

6. Pirms pasniegšanas paelju dekorē ar pētersīļiem un uzspiež 
svaigu citronu sulu, pasniedz ar papildu citrona daiviņām  
katrai porcijai.

VEGĀNISKĀ PAELJA 

2 ēdamkarotes olīveļļas
1 liels šalotes sīpols
3 daiviņas ķiploku 
sāls
pipari
1 tējkarote kūpinātas paprikas pulvera
1 tējkarote kaltēta timiāna
½ tējkarotes malta kumina
½ tējkarotes oregano
½ tējkarotes Kajennas piparu pulvera
1 sarkanā paprika
2 vidēji tomāti
1 l dārzeņu buljona
300 g apaļgraudu rīsu
300 g mazās kukurūzas
100 g zaļo zirnīšu
pētersīļi dekorēšanai
citrona daiviņas dekorēšanai

GATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ
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Lai panāktu rīsu ideālo gatavību, kad tie ir irdeni un nelīp kopā, ieteicams izmantot gatavošanu 
cepeškrāsnī ar tvaiku – tā automātiski ieteiks piemērotāko temperatūru un tvaika daudzumu, 
neliekot cilāt katla vāciņu vai virināt krāsns durvis, lai pārbaudītu graudaugu gatavību. Turklāt 

precīzā siltuma vadīšana ļaus vienmērīgi pagatavot visas atšķirīgās sastāvdaļas, saglabājot 
tekstūru un košās krāsas katrā kumosā!

4 porcijām
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ko ēst brokastīs?

KO ĒST BROKASTĪS?
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GATAVO ANNA PANNA, FOTO Māris Kiseļovs
STILS Baiba Prindule-Rence

Brokastis mūsmājās ne vienmēr tiek pavadītas, visiem kopīgi apsēžoties pie galda, bet brīvdienās tās 
pavisam noteikti izbaudām kopā. Vasarai tuvojoties noslēgumam, kopā ar Biotēku šoreiz pagatavoju 

četras ļoti dažādas brokastu idejas no mūsu ģimenes virtuves – tipiskas angļu brokastis, biezas vafeles 
no griķu miltiem un divas idejas brokastu maltītēm, ja rīta cēliens paredzēts steidzīgs, – iepriekšējā 

dienā pagatavota auzu putra vai gardi riekstu batoniņi. Izbaudiet gaišos un saulainos rītus! 
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KO ĒST BROKASTĪS?

1. Bļodā samaisa sausās sastāvdaļas – miltus, sāli, cukuru un cepamo 
pulveri. Pievieno pienu, izkausētu sviestu un olas. 

2. Visu samaisa, un masai ļauj uzbriest. Es ieteiktu atstāt mīklu  
ledusskapī uz nakti. 

3. Mīklu cep sakarsētā vafeļu pannā. Pasniedz ar kokosriekstu un  
mandeļu biezeni, ievārījumu un augļiem. 

GRIĶU VAFELES (BEZGLUTĒNA)

300 g augu piena 
80 g kokosriekstu eļļas
2 olas
1 tējkarote cepamā pulvera
220 g Bauckhof bio griķu miltu
šķipsna sāls
50 g Rapunzel bio kaltētu maltu dateļu

PIEDEVĀM

Rapunzel bio kokosriekstu un mandeļu 
biezenis ar datelēm
Biona bio rīsu sīrups
ievārījums
ogas un augļi (pēc izvēles)

10 gabaliem
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SKAUTU 
HOTDOGS

64 PIE GALDA!

EJAM DABĀ
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VISTAS FILEJAS 
UN POLĀRMAIZES 

PICA
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EJAM DABĀ
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Brīvdienu  
pusdienas  Lietuvā

BRĪVDIENU PUSDIENAS

GATAVO ZANE GRĒVIŅA, FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule
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CEPELINAI 

BRĪVDIENU PUSDIENAS
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ĒST AR ROKĀM

Vasara ir brīnišķīgs laiks grilēšanai. Bet ko darīt, ja nav iespējas tikt prom no pilsētas? Šoreiz 
viens no foršākajiem ēdieniem ēšanai ar rokām – BBQ ribiņas. Dažādas. Un vislabākais – mājas 

apstākļos, grilu aizvietojot ar cepeškrāsni. Ja gadījumā tomēr ir iespēja grilēt dabā, visas šo 
recepšu garšas derēs arī grilam.
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GATAVO REINIS MIĶELSONS, FOTO Māris Kiseļovs, STILS Baiba Prindule-Rence
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LIPĪGĀS CŪKGAĻAS 
RIBIŅAS AR 

ZAĻUMU 
DRUMSTALĀM
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ĒST AR ROKĀM
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Ikdienai
IKDIENAI

Ikdienas skrējiens jau nekur nav norimis, un laikā, kad jāsteidz baudīt vēl garās gaismas pilnās 
dienas un vakari, laiks kārtīgai maltītei paliek otrajā plānā. Šoreiz rubrikā “Ikdiena” dalos ar 

vairākām idejām pavisam ātrām un vienkāršam maltītēm, kas, bagātinātas ar sieru un maizi, 
noderēs gan ašām brokastīm vai steidzīgām pusdienām, gan pavisam fiksām vakariņām. Šeit 

iesprukušas arī divas man ļoti mīļas bērnības receptes – pufīgās karstmaizes ar sieru un krāsnī 
cepti tomāti ar lieso sieru. Pamēģiniet arī ar svaigo tomātu ražu! 

GATAVO MĀRA POLE, FOTO Anete Rūķe, STILS Dagnija Vaivode
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KRĀSNĪ CEPTI TOMĀTI AR SIERU 4 porcijām 

6 vidēja izmēra tomāti
200 g “Siera Nams” siera ar 10 % tauku saturu
svaigi malti melnie pipari
svaigs baziliks

1. Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 °C temperatūrai. 
2. Tomātiem izgriež cieto, zaļo daļu. Tomātus sagriež aptuveni 1 cm biezās 

šķēlēs. Sieru sagriež plānās šķēlēs. 
3. Cepamajā pannā, kas noklāta ar cepamo papīru, kārto tomātu šķēles un 

pāri kārto 1–2 siera šķēles tā, lai tās noklāj tomātu šķēles. 
4. Pāri ber svaigi maltus melnos piparus. 
5. Tomātus ar sieru liek iepriekš uzkarsētā krāsnī un cep aptuveni 10 minūtes, 

līdz siers viegli piepūties un izkusis. 

    Pasniedz kopā ar zaļajiem salātiem kā vieglas vakariņas.  

IKDIENAI
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Kas vispār raksturo īstu latvieti gan vasarā, gan ziemā? Droši vien, ka versijas 
atšķirsies, taču vienu lietu noliegt nevar – mūs visus vieno mūžīga mīla pret 

ķiplokiem. Tos mēs patērējam milzīgos kvantumos gan virtuvē, gan veselības nolūkos, 
un šķiet, tie spēj pasargāt arī no visiem nešķīstajiem gariem, ja tādi eksistē. Varētu 

domāt – vai tad Latvijā vispār ir vērts audzēt ķiplokus, jo tie taču ir tik populāri? 
“Rancho Ķiploks” saimniece AGNESE KUBLICKA apgalvo, ka īsto Latvijas ķiploku 
tāpat visiem nepietiks. Tie viņas saimniecībā ir uz izķeršanu un beidzas ātrāk, nekā 
visi gribētāji vispār spēj attapties. Tāpēc uz sarunu par ķiplokiem ātri braucām uz 

Raganu Krimuldas pagastā, lai paspētu ieraudzīt, kā tie jau praktiski kāpj laukā 
 no dobēm.

CIEMOS
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Pirmais ķiploku 
rančo Latvijā 

novāc ražu
TEKSTS MARTA KUKARANE, FOTO Arta Uma Upmale

CIEMOS
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VELDZĒJOŠI VASARAS KOKTEIĻI
Vasaras izskaņu nosviniet ar draugiem, gatavojot krāšņus un veldzējošus kokteiļus, kuru galvenās sastāvdaļas ir košie Monin 
sīrupi un vieglais Kronenbourg 1664 Blanc alus. Tā kā Kronenbourg alus pieejams arī bezalkoholiskā versijā, tad šie kokteiļi 
būs lieliska izvēle, lai nosvinētu arī kādas siltas darba dienas noslēgumu. Eksperimentējiet ar garšām un uzrīkojiet kokteiļu 

ballīti arī savās mājās!
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GREEN 
GARDEN
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Saldumi 
SALDUMI
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GATAVO LĪVA KĀRKLE-UPENIECE UN MĀRA POLE

FOTO Anda Upmale, STILS Linda Vilmansone-Virbule
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SALDUMI

ĀBOLU 
TAKO
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