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GATAVO MĀRA POLE, LĪVA KĀRKLE-UPENIECE
FOTO Anda Upmale

STILS Baiba Prindule-Rence
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BAKLAŽĀNU 
KARIJS AR 

MELNAJĀM LĒCĀM 
UN ŽĀVĒTĀM 
APRIKOZĒM
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SEZONĀ
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ko ēst brokastīs?

KO ĒST BROKASTĪS?

GATAVO RŪDOLFS KALNIŅŠ, FOTO Māris Kiseļovs
STILS Dagnija Vaivode

Jautājums: “Ko ēst brokastīs?” ir aktuāls visiem, it sevišķi tad, kad iestājas rudens un agrie 
rīti kļūst vēl tumšāki nekā līdz šim. Brīvdienās brokastis pavisam lēni un nesteidzīgi varam 

baudīt ģimenes lokā, bet tad, lai pārsteigtu citus, jārada arvien jaunas un interesantas receptes. 
Savukārt steidzīgajos rītos, kad ēst sanāk tikai ceļā vai jau galamērķī, ir jauki līdzi paņemt ko 
veselīgu un reizē gardu. Kad man uzticēja uzdevumu izdomāt receptes ar Liepkalnu maizi, 

sākumā nopriecājos, jo esmu absolūts šīs maizes fans, bet tad sāku baidīties, ka visas receptes 
skanēs aptuveni šādi: “Atveriet maizes maisiņu, izņemiet maizes šķēli, smērējiet vai nesmērējiet 
uz maizes sviestu un izbaudiet.” Tieši tik ļoti man šī maizīte garšo! Bet, ja nu maize ar sviestu 

jums nešķiet pietiekami interesantas un pilnvērtīgas brokastis, tad šajā rubrikā piedāvāju četras 
alternatīvas receptes kārtīgām brokastīm ar Liepkalnu maizi galvenajā lomā. Izpatikšu arī tiem, 

kam nesteidzīgajos brokastu rītos prasās ko saldu. Lai garšīgi!
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MEŽA 
SĒŅU 

KARSTMAIZES 
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Ikdienai
sautējumi 

GATAVO INGA KALNIŅA
FOTO Māris Kiseļovs, STILS Dagnija Vaivode

Vienlaikus tik vienkāršs un tik sarežģīts ēdiens. Vienkāršs, jo šim ēdienam nav nekādu nosacījumu, nekādu  
recīzu recepšu un visa gatavošana ir pēc principa “uz aci, pēc garšas”. Un tas daudziem ir tas sarežģītākais. 

Bet ticiet man, ja par pamatu ņemsiet dažādas sev mīļas un pazīstamas garšas jeb produktus, sanāks tikai kaut kas labs. 
Uzmanība jāpievērš vien gatavošanas ilgumam. Tie dārzeņi, kuriem gatavošanas process ir ilgāks, katlā vienmēr nonāks ātrāk, 
un pārējos var pievienot ar laiku. Sautējumiem var nebaidīties neievērot dotās proporcijas, atteikties no kaut kā vai, tieši otrādi, 
papildināt ar kādu produktu. Par pamatu vislabāk izmantot buljonu, taču lieliski derēs arī ūdens, papildināts ar garšvielām, vēl 
laba lieta ir tomāti savā sulā. Un pēdējais – ar šiem ātrajiem sautējumiem ir vienkārši apgāzt mītu, ka sautējums nozīmē ilgu 

gatavošanu un daudzas stundas pie plīts. Ikdienā to stundu nav, tāpēc receptes ir ātri pagatavojamas. 

IKDIENAI
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VEĢETĀRAIS 
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GATAVO OKSANA DĀVE
FOTO Anda Upmale

STILS Baiba Prindule-Rence

IEPAZĪSTI 
TUVĀK

IEPAZĪSTI TUVĀK
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FERMENTĒTAS DIEDZĒTU GRIĶU MAIZĪTES

1. Zaļos griķus iemērc ūdenī uz 4 stundām. Ņem nost un liek sietā, atstāj uz 
diennakti (ik pēc 8 stundām aplaistot) vai līdz parādās asniņi. 

2. Visas sastāvdaļas sajauc kopā un atstāj uz nakti fermentēties istabas 
temperatūrā. 

3. Ieeļļotā mafinu pannā ar karoti liek gatavo mīklu un cep krāsnī  
30 minūtes 180 °C temperatūrā. 

4. Ja gatavo veselu maizes kukuli, nevis maizītes, tad cep 50 minūtes. 

300 g zaļo griķu
165 g zaļo griķu miltu
150 g sēklu mikšļa
200 ml kefīra (var izmantot augu 
piena kefīru)
175 ml ūdens
1 tējkarote sāls
1 tējkarote malta koriandra
1 ēdamkarote oregano

IEPAZĪSTI TUVĀK

8-12 gabaliem
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GATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ
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GATAVOJAM TVAIKA 
CEPEŠKRĀSNĪ
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GATAVOSIM CEPEŠKRĀSNĪ
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ĒST AR ROKĀM

ĒST AR ROKĀM

GATAVO REINIS MIĶELSONS, FOTO Anete Rūķe, STILS  Linda Vilmansone-Virbule
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Es palaikam pieķeru sevi pie domas, ka ikdienā ļoti maz patērēju jūras veltes, kaut gan tās man ir viens 
no mīļākajiem ēdieniem. Atziņa, kas man radās, ir tā, ka man bieži trūkst gribasspēka gatavot kaut ko 

daudz, toties uzkodas ir tieši laikā! Pats labākais – tās var kalpot arī kā pamatēdiens.
Šoreiz “Ēst ar rokām” rubrikā piedāvāju savas mīļākās jūras velšu uzkodas – tunča steika miniburgerus, 

zandarta zivju pirkstiņus, čabatu ar kalmāriem, kā arī atmiņas no bērnības – ceptas reņģu filejas.

67

 

PIE GALDA!

ĒST AR ROKĀM
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TUNČA STEIKA 
MINIBURGERI
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Jēra un teļa 
gaļa

JĒRA KAKLA KARBONĀDE 
AR KAULU – maiga un 

sulīga gaļa, ātri un viegli 
pagatavojama

JĒRA RIBIŅAS – 
īpaši maigas un 

gardas 

JĒRA PLECS – 
lieliska gaļa 
vārīšanai, 
piemērota 

sautējumiem

JĒRA ŠĶIŅĶIS – izcili piemērots 
cepšanai krāsnī, var gatavot arī 

kā steiku

JĒRA 
RULETE

JAUNLOPA 
ŠĶIŅĶIS – ātri 
pagatavojams 

un gards

JĒRA CISKA – gatavojot 
ilgāk, gaļa pati atdalās 
no kaula, derēs zupām 

un cepetim

GAĻA
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GAĻA

JĒRA KARĒ, PANĒTS SPINĀTU RĪVMAIZĒ AR SVIESTĀ GLAZĒTIEM BURKĀNIEM
4 porcijām

1. Jēra grozu apsāla un liek uz karstas 
pannas cepties. Uzber piparus, un liek 
līdz 200 °C temperatūrai uzkarsētā 
krāsnī cepties vēl 10–15 minūtes. 

2. Pa to laiku uz pannas izkausē sviestu 
un lēni cep burkānus. Cep uz 
vismazākās liesmas tās pašas  
10–15 minūtes. Ik pa laikam ar pannā 
esošo sviestu pārlej burkānus uz 
pannas, lai sviestā tie apceptos no visām 
pusēm. 

3. Blenderī sablendē spinātus ar rīvmaizi. 
Jēra grozu atpūtina 5 minūtes, apslaka 
ar sviestu, kurā cepušies burkāni, un 
tad griež gabaliņos. Ja kādam viesim 
gabaliņš vēl par jēlu, to var apsvilināt  
uz pannas.

4. Jēra gabalu panē zaļajā rīvmaizē un 
pasniedz kopā ar burkāniem.

2 jēra grozi (karbonāde kopā 
ar ribiņām)
50 g spinātu
30 g rīvmaizes
200 g mazo burkānu
100 g sviesta
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Modra olas –
iespējams, 

ekskluzīvākās olas 
Latvijā
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CIEMOS
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Modra olas –
iespējams, 

ekskluzīvākās olas 
Latvijā

Vēl pagājušajā gadā šeit bija tikai ap divdesmit vistām, bet tagad 
MODRIS KONOVALOVS no kūts ik rītu saulītē izlaiž jau trīssimt piecdesmit putnu 
un lepojas pats ar savu zīmolu “Modra olas”. Pie viņa kūtī videoklipu tikko nofilmējis 

reperis Reiks, un netrūkst arī citu interesentu par Modra vistām, jo viņš savam 
pagaidām vēl nelielajam biznesam radījis arī mūsdienīgu un kolorītu Instagram kontu. 
Tieši Covid-19 laikā viņš sācis īstenot savu sapni – kļūt par putnkopi un turpināt to, ko 
reiz darījusi viņa vecmāmiņa. Pašlaik Modrim pastāvīgo klientu jau pietiek, taču viņš 

ir apņēmības pilns iet vēl tālāk. 
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CIEMOS
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Saldumi 
SALDUMI
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GATAVO ANNA PANNA

FOTO Anete Rūķe, STILS Linda Vilmansone-Virbule
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KARAMELIZĒTO 
BANĀNU KŪKA

SALDUMI
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