
2021. GADA 2. NUMURS — APRĪLIS /MAIJS. CENA € 3,99

SEZONĀ PAPRIKA   ĒDIENREIŽU PLĀNOŠANA   PAVASARA PUMPURI ĒDIENKARTĒ   CEĻOJUMS UZ ITĀLIJU   
VEGĀNISKIE SALDUMI   CIEMOS PIE KOMBUČAS



Sezonā
SEZONĀ

PIE GALDA! 2

GATAVO MĀRA POLE
FOTO  Māris Kiseļovs

STILS Linda Vilmansone-Virbule
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Klāt pavasaris un laiks pievērsties tēmai – uzturs. Ar šo numuru sākam 
jaunu rubriku ar nosaukumu DOMĀ, KĀ ĒD, lai starp gardām, kreatīvām, 

reizēm pavisam vienkāršām, bet šad tad arī ļoti sarežģītām receptēm jums 
sniegtu noderīgu informāciju no speciālistiem, kas varēs izstāstīt ko vairāk 

par konkrētajā numurā izvēlēto tēmu. Tieši ar viņu starpniecību jums 
atklāsim to, kas palīdzēs ikdienā pamainīt uztura paradumus un, kas zina, 

reizēm varbūt pievērsties kādai no tēmām padziļinātāk. 

Iepazīstieties ar Klintu, sertificētu un praktizējošu māsu ar maģistra 
grādu uzturzinātnē, kas šoreiz dalās ar pieredzi un zināšanām ēdienreižu 

plānošanā. Ikdienā Klinta sastopama blogā www.foodprep.lv, kā arī ļoti 
iedvesmojošā Instagram kontā @foodpreplv, kur viņa stāsta par līdzi 

ņemamajām pusdienu kastītēm un to, ko tajās likt iekšā. 
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Veselīgs uzturs un ēdienreižu plānošana ir 
mērķtiecīga apņemšanās. Ir atšķirība, vai sākam 
plānot maltīti tad, kad jau rūc vēders un stāvam 
pie pustukša ledusskapja, cenšoties pagatavot ko 
vairāk par desmaizīti, vai, teiksim, divreiz nedēļā 
izbrīvējam laiku, lai ieskicētu ēdienreižu plānu 
nākamajām dienām un iegādātos nepieciešamos 
produktus. Izmantotā taktika visdrīzāk ļoti 
ietekmēs mūsu produktu izvēli, pašsajūtu un 
ilgtermiņā arī figūru.

Plānojot maltītes, svarīgi atcerēties, ka uzturā 
ieteicams iekļaut piecas galvenās produktu grupas: 

1) graudaugu produktus; 

2) dārzeņus, augļus un ogas; 

3) pienu un piena produktus; 

4)  gaļu, zivis, kā arī citus olbaltumvielas 
saturošus produktus, piemēram, olas, 
pākšaugus, tofu u. c.; 

5) taukus un eļļas. 

Ja pamatotu iemeslu dēļ kādu produktu grupu 
izslēdz, jāzina, kā to aizvietot, lai nodrošinātu 
organismu ar nepieciešamajām uzturvielām.

Lielākajā daļā maltīšu vēlams ievērot arī šķīvja 
principu: 

½  –  šķīvja aizņem dārzeņi;

¼ –  ogļhidrātu avots, piemēram, kartupeļi, rīsi, 
griķi vai pilngraudu makaroni; 

¼ – minētie olbaltumvielu produkti;

mazliet taukvielu, kas visdrīzāk jau būs produktu 
sastāvā (gaļā, piena produktos, treknās zivīs) 
vai tiek izmantotas maltītes gatavošanas laikā 
(olīveļļa, krējums). Ja maltītē tauku gandrīz nav, 

Ēdienreižu 
plānošana

DOMĀ, KĀ ĒD

tad pirms ēšanas maltīti der papildināt ar vērtīgām 
taukskābēm – piegriezt avokado, uzliet tējkaroti 
olīveļļas, uzbērt riekstus vai sēklas.

Sākot plānot ēdienreizes, vispirms palūkojieties 
ledusskapī, seciniet, kuri produkti jūsu mājās jau ir, 
un izdomājiet, kā tos iekļaut ēdienreizēs nākamajās 
dienās. Lai ēdienreižu plānošana izdotos, maltītes 
jāpielāgo savam ikdienas ritmam un mērķim.  
Ja vēlaties ēst veselīgāk, ievērojiet minētos 
principus un piedomājiet, vai apēdat piecas 
dārzeņu, augļu un ogu porcijas dienā (apmēram  
400–500 g; uzsvars uz dārzeņiem). Ja vēlaties 
samazināt svaru, pievērsiet uzmanību kaloriju 
daudzumam. Ja jums svarīgi ir iekļauties pārtikas 
budžetā un samazināt pārtikas atkritumus, 
izpētiet lielveikalu akciju bukletus un izmantojiet 
piedāvājumus vai iepērcieties beziepakojumu 
veikalos, bet katru produktu pērciet ar konkrētu 
mērķi un maksimāli izmantojiet nopirktos 
produktus. 

Lai ēdienreižu plānošana nebūtu vienas 
nedēļas apņemšanās, process ir jāuztver viegli, 
perfekcionismu pietaupot citām dzīves jomām.

Darbdienu vakaros ātrākai ēst gatavošanai ļoti 
palīdz gan pirktās sagataves, piemēram, vārītu un 
sarīvētu biešu paciņa, kvalitatīvas gatavās mērces, 
kā arī tādas paštaisītas sagataves kā, piemēram, 
izvārītas un sasaldētas pupiņas, izvārīti graudaugi 
un sagriezti dārzeņi.

Ja vakariņu maltīti pagatavosiet dubultā, tad atlikusī 
porcija kalpos kā nākamās dienas pusdienas un 
pārtraukumā varēsiet vēl iziet pastaigā.

Piedāvāju jums trīs receptes, ko var sagatavot 
iepriekš steidzīgas darbadienas pusdienām. Vienu 
vegānisku, vienu veģetāru un vienu piemērotu 
visēdājiem.
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ceļojums uz Itāliju

DELIKATESS

GATAVO ANNA PANNA
FOTO Anda Upmale

STILS Dagnija Vaivode

Ilgas pēc ceļošanas tirda mūs visus, tādēļ pašlaik žurnāla lapaspusēs dodamies vienīgajos 
ceļojumos, kas ir pieļaujami, – gastronomiskos izbraucienos pa Eiropu vai kādām tālākām aizjūru 

valstīm. Kopā ar universālveikalu Stockmann dodamies ceļojumā uz Itāliju, lai iepazītu mazāk 
tradicionālus ēdienus un izmēģinātu savas spējas virtuvē, gatavojot kaut ko no itāļu virtuves. Anna 
Panna izpētījusi Stockmann Delikatess plauktus un no tur pieejamajiem produktiem uzbūrusi īstu 

itāļu pusdienu galdu, kas kaut uz brīdi remdēs ilgas pēc ceļojumiem un ļaus aizmirsties īstenā itāļu 
maltītē ar pieciem dažādiem ēdieniem. 

BRĪVDIENU PUSDIENAS
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JŪRAS 
VELŠU 
PASTA

BRĪVDIENU PUSDIENAS
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Brīvdienu 
pikniks

GATAVO KRISTA BIRZNIECE, FOTO Anete Rūķe, STILS Baiba Prindule-Rence

BRĪVDIENU PUSDIENAS

800–1000 g arktiskās palijas
5 daiviņas ķiploku
1 tējkarote sāls
1 tējkarote melno piparu
čili 
1 laims
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GRILĒTA ARKTISKĀ PALIJA

BRĪVDIENU PUSDIENAS

1. Pāris stundu pirms arktiskās palijas cepšanas to iemarinē.
2. Noslauka zivs gļotas. Atgriež zivi pa muguru vaļā līdz mugurkaulam,  

lai garšvielas tiek visur. 
3. Iemasē paliju ar sāli, pipariem, saspiestiem ķiplokiem un pārber ar mazliet čili.  

Liek slēgtā traukā.
4. Kamēr zivs marinējas, tikmēr gatavo grilu. Labas, karstas ogles ir ļoti svarīgas, lai zivs 

perfekti izceptos.
5. Arktisko paliju liek uz restēm, kas iesmērētas ar eļļu, un cep 5–8 minūtes vienu pusi.  

Apgriež cepties otru pusi. Grilē 5–8 minūtes, līdz zivs ir gatava. Palijai uzspiež laima sulu, 
lai to atsvaidzinātu.

Lieliski saderēs ar Amosa Alazani 
Valley pussaldo baltvīnu.
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ĒST AR ROKĀM

GATAVO REINIS MIĶELSONS, FOTO Anda Upmale, STILS Dagnija Vaivode

ĒST AR ROKĀM

Vienkāršas un viegli pagatavojamas receptes ir tie atslēgas vārdi, kas vienmēr 
būs galvenie ikdienas maltīšu pagatavošanā. Nereti veikalā produktu klāsts rada 
apjukumu, un rezultātā tiek atkārtoti izvēlēti un gatavoti tie produkti, kas ir mūsu 

katra komforta zonā. Taču pavasara sākums ir īstais laiks, lai maltītes atsvaidzinātu ar 
pirmajiem un galvenokārt vietējiem zaļumiem un dārzeņiem!
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DĀRZEŅU 
PELMEŅI

ĒST AR ROKĀM



DABAS VELTES 

Lielais sulu un pumpuru laiks ir klāt. Lai gan nevaram sagaidīt, kad vasarā iekodīsimies sulīgā 
tomātā vai kraukšķīgā gurķī, es aicinu izmantot katra gadalaika burvību! Siltais pavasaris – tas 
man asociējas ar lielām iespējām, dabas mošanos un tīrības laiku. Tīrība mājās, tīrība galvā un 
tīrība uz šķīvja. Vienkārši, skaisti un radoši. Manu radošumu visvairāk bagātina daba. Ja nevaru 
izvēlēties starp to, kas man jāgatavo kādā pasākumā, tad aizbraucu uz tirgu, jo tas attēlo mūsu 

dārzos pieejamo, vai arī braucu pie dabas, kur ir tā nepieradinātā, sīvā, spilgtā un savvaļas 
garša. Visu no dabas vākto mērīšu saujās, jo tā mēs dabiski lasām, esot pie dabas, – plūcam un 
liekam saujā. Aicinu doties dabā, meklēt pumpurus, svaigās mazās lapiņas, tecināt sulas un to 

visu baudīt pilniem vaigiem!

GATAVO RENĀRS PURMALIS
FOTO Mareks Gaidamovičs

STILS Dagnija Vaivode

Dabas  veltes
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DABAS VELTES 
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BROKASTU 
PANKŪKAS AR 
KOKOSRIEKSTU 

MILTIEM UN MEDŪ 
MĒRCĒTIEM 

ALKŠŅU 
PUMPURIEM 
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Ikdienai
GATAVO LINDA BRENSONE 

FOTO Anete Rūķe, STILS Baiba Prindule-Rence

IKDIENAI

Vienkāršas un viegli pagatavojamas receptes ir tie atslēgas vārdi, kas vienmēr būs galvenie ikdienas maltīšu 
pagatavošanā. Tas, ka šogad svētkus svinam citādā formātā nekā ierasts, dod arī citu impulsu svētku maltītes 
gatavošanai – tā var būt vienkāršāka un vieglāk pagatavojama – tāda, ka to var ēst visu svētku mēnesi un kaut 
ik dienu sēsties pie balti klāta galda. Nereti veikalā produktu klāsts rada apjukumu, un rezultātā tiek atkārtoti 

izvēlēti un gatavoti tie produkti, kas ir mūsu katra komforta zonā. Taču pavasara sākums ir īstais laiks, lai 
maltītes atsvaidzinātu ar pirmajiem un galvenokārt vietējiem zaļumiem un dārzeņiem un atbalstītu vietējos 

ražotājus un viņu darbu! 

BIEZPIENA 
SALĀTI
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IKDIENAI
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CIEMOS

Jegors un Darja ir nomainījuši Sanktpēterburgu uz Kuldīgu, lai tieši šeit ilgtermiņā iesakņotos 
un attīstītu savu mazo biznesu – kombučas ražošanu. Tā kā viņiem vēl nebija izdevies nobaudīt 

tādu kombuču, kāda pa īstam ietu pie sirds, atlika vien radīt pašiem savu – ar augļiem un 
garšām, kas, iespējams, šo dzērienu jau ierindo pasaules gardāko kombuču sarakstā. Jā, viņu 
plāni ir tālejoši, tāpēc Jegors un Darja rūpīgi iet savu ceļu, neizlaižot nevienu no svarīgajiem 

posmiem un saglabājot principu – noturēt produkta kvalitāti nemainīgi augstā līmenī, lai klienti 
vienmēr varētu paļauties uz savu iemīļoto “Rudy’s Kombucha” dzērienu.

Rudy’s 
Kombucha – 
kad klasika 
sajaucas ar 

eksotiku
TEKSTS MARTA KUKARANE

FOTO Anda Upmale
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CIEMOS
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GATAVO LAURA DRAVNIECE

FOTO Mareks Gaidamovičs, STILS Dagnija Vaivodee

SALDUMI

Dzīve saldāka 
kopā ar 

VEGĀNISKĀ 
PASHA
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SALDUMI




