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PRIEKŠVĀRDS

Šās grāmatas galvenais uzdevums ir palīdzēt mājsaimniecei pagatavot ģimenes

vajadzībām garšīgu un veselīgu uzturu ar vismazāko spēka un laika patēriņu, izman-

tojot šim nolūkam pirmām kārtām rūpniecībā ražoto pārtikas produktu bagāto un

daudzveidīgo asortimentu.

Grāmata iepazīstina ar racionālas uzturēs pamatiem un īsā veidā sniedz nepie-

ciešamās ziņas par pārtikas precēm; tālāk ir sniegtas dažādu ēdienu receptes,

kuras sastādījuši pieredzes bagāti kulināri.

Grāmatu pārbaudījis PSRS Medicinas zinātņu akadēmijas Uzturēs institūts un

devis par to atzinīgu atsauksmi.

Pirmais izdevums, kas iznāca 1939. gadā, kā arī tālākie grāmatas saīsinātie

izdevumi 1945.—1950. gados, tika ļoti ātri izpirkti, kas neapšaubāmi liecina par

to, ka iedzīvotājiem ir liela interese par šādu rokasgrāmatu.

Salīdzinot ar iepriekšējiem, jaunais izdevums ir ievērojami papildināts un pār-

strādāts, izmantojot pēdējos uzturzinātnes un pārtikas rūpniecības sasniegumus.

Apcerējumu «Racionālas uzturēs pamati» un nodaļas par mātes un par bērna

uzturi šajā izdevumā sarakstījusi prof. O. Moičanova, ievadrakstus atsevišķām

kulinārijas nodaļām devis prof. D. Lobanovs, nodaļu par ārstniecisko uzturi —

prof. M. A\aršaks.

Grāmatā ievietotajās receptēs atspoguļota tās sastādītāju-kulinaru plašā prak-
tiskā pieredze.

Apcerējumus un aizrādījumus par atsevišķām pārtikas precēm ir sarakstījuši

Staļina prēmijas laureāts N. Berezins (zivju produkti), Staļina prēmijas laureāts

A. Koņņikovs (gaļas produkti), M. Lifšics un lauksaimniecības zinātņu kandidāts

L.Metļickis (augļi un dārzāji).
Bez tam grāmatas sastādīšanā akti vi piedalījušies daudzi ārsti, zinātnes un

saimnieciskie darbinieki, inženieri, kulināri, mājsaimnieces. Viņiem, tāpat kā visam

autoru kolektivam, redakcijas kolēģija izsaka dziļu pateicību.



PRETIM PĀRPILNĪBAI

Uzturs ir viens no cilvēka eksistences pamatnosacījumiem un uzturēs pro-

blēma — viena no cilvēku kultūras pamatproblēmām.

Patērējamo pārtikas produktu daudzums, kvalitāte un asortiments, regulāra

uztura uzņemšana izšķiroši ietekmē cilvēka dzīvi visās tās izpausmēs. Pareiza

uzture ir svarīgākais veselības faktors, tā pozitivi ietekmē cilvēka darba spējas

un visas viņa dzīvības funkcijas; tā lielā mērā nosaka mūža garumu, aizkavējot

vecuma iestāšanos. Tieši šajā sakarībā nemitīga tautas uzturēs uzlabošana, pastā-

vīga darba|aužu labklājības kāpināšana ir viens no komunistiskās partijas un

padomju valdības galvenajiem uzdevumiem.

«Mūsu revolūcijas raksturīgā īpatnība ir tā,» teica J. V. Staļins, «ka tā devusi

tautai ne vien brīvību, bet ari materiālo labklājību, bet arī turīgas un kulturālas dzī-

ves iespēju.»
Ar katru dienu bagātāka un krāšņāka kļūst dzīve mūsu ziedošajā Dzimtenē, kas

lielajā cīņā par visu tautu mieru un drošību iet visas progresivās cilvēces avangardā.
Pirmās pēckara piecgades plāns ir sekmīgi izpildīts, svarīgākie plāna uzdevumi

pat ievērojami pārsniegti. Rūpniecības produkcija 1950. gadā bija par 73% augstāka
nekā 1940. gadā.

Labības bruto raža 1950. gadā par 345 miljoniem pudu pārsniedza 1940. gada

līmeni; cukurbiešu bruto raža piecgadē palielinājusies 2,7 reizes, bet saulespuķu
sēklu raža — par 70%. levērojami pieaudzis ir produktivo lopu un putnu skaits;

liellopu skaits ir pieaudzis par 40 procentiem, aitu un kazu — par 63 procentiem,

cūku — par 49 procentiem, putnu — 2 reizes.

Smagās rūpniecības un sociālistiskās lauksaimniecības varenā kāpinājuma rezul-

tātā ir izaugusi mūsu pārtikas rūpniecība. Tās augstvērtīgā produkcija gūst tautas

uzturē arvien lielāku nozīmi.

PSRS Valsts plāna komitejas un PSRS Centrālās statistikas pārvaldes ziņojumā

par PSRS ceturtās — pirmās pēckara piecgades (1946.—1950. g.) plāna izpildes rezul-

tātiem ir teikts: «Galveno pārtikas rūpniecības produktu ražošana piecos gados ievē-

rojami pieaugusi. 1950. gadā pirmskara līmenis sviesta ražošanā bija pārsniegts

par 57 procentiem, augu eļļas un citu taukvielu ražošanā — par 10 procentiem,

gaļas — par 7 procentiem, zivju nozvejā — par 27 procentiem, desu izstrādāšanā —

par 20 procentiem, konservu — par 48 procentiem, cukura ražošanā — par 17 pro-

centiem, konditorejas izstrādājumu — par 23 procentiem un ziepju — par 16 procen-

tiem. Paplašināts pārtikas produktu sortiments un uzlabota to kvalitāte. 1950. gadā

augstāko šķirņu produkcija sastādīja 75 procentus visā sviesta ražošanā un 42 pro-

centus siera ražošanā. Salīdzinot ar pirmskara līmeni, diētisko produktu izstrādāšana

bija pieaugusi 5 reizes, bērnu produktu — 5,7 reizes, vitamīnu — 10,4 reizes.»



Partijas XIX kongresa direktivās par PSRS attīstības piektās piecgades plānu
1951.—1955. gadam nosprausts rūpnieciskās ražošanas līmeņa jauns, liels kāpinā-

jums — aptuveni par 70%, tāpat noteikts ievērojams lauksaimniecības produktu

kopražas un lopkopības produkcijas pieaugums.
Vieglās un pārtikas rūpniecības produkcijas ražošana arī pieaugs ne mazāk kā

par 70%.

Nepārtrauktais augstvērtīgu pārtikas preču produkcijas kāpinājums spilgti izteic

partijas un valdības gādību par padomju tautas materiālās labklājības uzlabošanu.

Visi padomju ļaudis diendienā izjūt šo gādību, kas izpaužas arvien lielākā mūsu

zemes ekonomiskā varenībā, milzīgos un joprojām augošos plašā patēriņa preču

daudzumos, kas arvien pilnīgāk un labāk apmierina iedzīvotāju dažādo gaumi un

vajadzības.

Šajā partijas un valdības gādībā un ražošanas nemitīgajā pieaugumā izpaužas
sociālisma ekonomiskā pamatlikuma būtiskās iezīmes un prasības: nodrošināt visas

sabiedrības pastāvīgi pieaugošo materiālo un kultūras vajadzību maksimālu apmieri-

nāšanu, nepārtraukti palielinot un uzlabojot sociālistisko ražošanu uz augstākās
technikas bāzes.

' Mūsu Dzimtenes nacionālais ienākums 1950. gadā, salīdzinot ar 1940. g. cenām,

palielinājies par 64 procentiem.
1950. gadā valsts un kooperativos veikalos, neieskaitot vietējo resursu preces, salī-

dzinot ar 1940. gadu, iedzīvotājiem ir pārdots par 38% vairāk gaļas un gaļas produktu,

par 59% sviesta, par 67% augu eļļu un citu taukvielu, par 51% zivju produktu,

par 34% konditorejas izstrādājumu, par 33% vairāk cukura.

1955. gadā PSRS nacionālais ienākums būs pieaudzis ne mazāk kā par 60%,

salīdzinot ar 1950. gadu. Patēriņa preču pārdošana iedzīvotājiem piektajā piecgadē

pieaugs vēl straujāk nekā laikā no 1940. līdz 1950. gadam.

Bads un pastāvīgs izsalkums ir kapitālisma nenovēršamie pavadoņi.

Imperiālisms — kapitālisma augstākā stadija — atnesa tālāku, vēl neredzētu

grimšanu nabadzībā darbaļaudīm visās kapitālistiskās zemēs un milzīgu postu kolo-

niālām un atkarīgām tautām.

F. Engelss savā plaši pazīstamajā darbā «Strādnieku šķiras stāvoklis Anglijā,»
kas publicēts 1845. gadā, aprakstījis angļu strādnieku pusbada eksistenci šādi: «Kar-

tupeļi, kurus pērk strādnieks, pa lielākai daļai ir sliktas kvalitātes, zaļumi nav svaigi,

siers vecs un zemas kvalitātes, tauki rūgti, gaļa liesa, veca, sīksta, kas bieži ir

iegūta no veciem, slimiem vai sprāgušiem lopiem un nereti jau pa pusei bojāta...»
Bet 105 gadus vēlāk, 1950. gadā, Britanijas Mediciniskās asociācijas komiteja,

raksturojot angļu tautas uzturi, aizrāda: «Pašreiz nav vairs runas par nepietiekamu

kaloriju daudzumu uzturē, bet vienkārši par nespēju norīt riebīgos «gardumus», ar

kurtem šīs kalorijas tiek pasniegtas.»

Amerikas Darba problēmu pētīšanas asociācija ziņo, ka vismaz 80% ASV iedzī-

votāju nenopelna sev iztikas minimumu.

Anglijā, tāpat kā daudzās citās Rietumeiropas kapitālistiskās zemēs, visiem sva-

rīgākajiem pārtikas līdzekļiem pastāv kartīšu sistēma un, piemēram, gaļas patēriņš
1951. gadā, salīdzinot ar pirmskara laiku, samazinājies par 40% (uz vienu iedzīvo-

tāju), sviesta patēriņš — par 40%, rīsa patēriņš — par 37% utt.



Buržuāzija un kapitālistiskā valsts ir sev uzticīgas: arvien tās ir likušas un

liek darbaļaudīm pastāvīgi badoties, dzīvot pusbadā, nereti pat ciest pilnīgu badu

un mirt bada nāvē.

Vecajā Krievijā ar tās ekonomisko atpalicību, pusnaturalo lauksaimniecību un

strādnieku nabadzīgo dzīves līmeni nebija pārtikas lielrūpniecības. Pārtikas produktus

galvenokārt ražoja sīkos uzņēmumos un mājsaimniecībā.
Tā laika pavāru grāmatās bija daudz norādījumu, kā izsargāties no mazvērtīgu

pārtikas produktu iepirkšanas. Šie brīdinājumi un padomi izskaidrojami ar to, ka

falsifikacijas, viltojumi, visāda veida lielas un mazas blēdīgas machinacijas ar pārtikas

precēm, nerēķinoties ar patērētāju veselību, nereti pat ar dzīvību, ir kapitālistiskās
ekonomikas nenovēršamas parādības, jo tur ražošana un tirdzniecība nekalpo tautas

interesēm, bet mazas kapitālistu saujiņas peļņas nolūkiem.

A. Gorkijs, kas savā jaunībā kādu laiku strādāja Semjonova maiznīcā Kazaņā,

savā pazīstamajā stāstā «Divdesmit seši un viena» apraksta vecās maiznīcas darbu

un iekārtu šādi:

«Diendienā miltu putekļos, mūsu kāju no pagalma sanestajos dubļos, smacīgā,

smaržīgā svelmē mēs izpladojām mīklu un izgatavojām kliņģerus, slacīdami tos ar

mūsu sviedriem, un mūsu darbu mēs nīdām ar svelotu naidu, mēs nekad neēdām to, ko

izgatavoja mūsu rokas, dodami priekšroku rupjmaizei...»

Protams, šādos apstākļos un darbā produkcija bija netīra, bieži vien — mazvēr-

tīga, un veco Krievijas avīžu chronika ik dienas mudžēja no daudzajiem ziņojumiem

par saindēšanos ar uzturlīdzekļiem.

Padomju pārtikas uzņēmumi nav salīdzināmi ar vecās Krievijas maiznīcām un

desu darbnīcām.

Padomju apstākļos pārtikas produktu fabrika ir industriāls uzņēmums ar pirm-

šķirīgu vispilnīgāko techniku. Tā novietota plašos korpusos, kur daudz gaisa,

gaismas, sienas pārklātas ar flīzēm un viss nokrāsots gaišos toņos. Cechos ir ļoti

daudz karsta un auksta ūdens; grīdas, sienas, aparatūru bieži un rūpīgi mazgā un tīra.

Pārtikas rūpniecības uzņēmuma strādnieki ģērbušies tīros speciālos tērpos un sāk

darbu tikai tad, kad viņi ir nomazgājušies zem dušas.

Mūsu pārtikas uzņēmumos iekārtotas laboratorijas, kas kontrolē izejvielu un pus-

fabrikātu kvalitāti un gatavo produkciju. Pārtikas rūpniecība strādā ciešā sadrau-

dzībā ar progresīvo zinātni, izmantojot un realizējot dzīvē visus tās sasniegumus.

Technologs, ārsts, ķīmiķis, valsts inspektors kvalitātes jautājumos, cechu meistari,

strādnieki, inženieri, viss fabrikas kolektivs rūpīgi seko tam, lai pārtikas produkts
būtu nevainojami tīrs, pilnvērtīgs un atbilstu noteiktai receptūrai un standartam.

Pārtikas fabrikas un rūpnīcas, tāpat arī visa vieglās un pārtikas rūpniecības

ministrija atbild tautai un valstij par pārtikas preču kvalitāti, labumu, svaigumu.
A. Gorkijs, apmeklējot Ļeņingradas maizes fabriku-automalu, ierakstīja «Ap-

meklētāju grāmatā»:

«No visa tā, ko es redzēju Ļeņingradā, šī rūpnīca ir visapbrīnojamākais. Nekas tik

spilgti neliecina par sadzīves revolūciju.»

Padomju pārtikas industrija, kas radusies mūsu piecgadu laikā un kas pēc otrā



pasaules kara ne tikai pilnīgi atjaunota, bet pat ievērojami paplašinājusies, ar katru

dienu vairāk apmierina mūsu tautas arvien augošās prasības pēc rūpnieciskiem pār-

tikas produktiem.

Ar visiem līdzekļiem attīstīt pārtikas rūpniecību ir nepieciešams arī sieviešu

interesēs, lai atbrīvotu tās no smagā mājsaimniecības darba.

Atgādināsim V. I. Ļeņina programatisko norādījumu: «īsta sievietes atbrīvošana,»

rakstīja Vladimirs Iļjičs, «īsts komunisms sāksies tikai tur un tad, kur un kad sāksies

masu cīņa (ko vadīs proletariāts, kura rokās ir valsts vara) pret šo sīko mājsaimnie-

cību jeb, pareizāk, tās masveidīga pārkārtošana par lielu sociālistisku saimniecību.»

Sī pārkārtošana pie mums sākās jau pirmskara piecgadēs un sekmīgi turpinās tagad.
Mūsu nākotnes raksturīgās iezīmes, visu tautsaimniecības nozaru, to skaitā arī pār-

tikas rūpniecības attīstības perspektivas arvien spilgtāk un skaidrāk parādās jau šodien.

Pārtikas rūpniecības tālākai attīstībai vistuvākā nākotnē jānodrošina tāds stā-

voklis, lai sievieti gandrīz pilnīgi atbrīvotu no smagā darba virtuvē.

Maizes cepšanu mājas apstākļos pilsētās ir jau nomainījušas maizes fabrikas.

GaJas kombinātu teicamās desas un desiņas ar savu kvalitāti tālu pārspēj kādreiz

gatavotās mājas desas. Fabrikā ražots ievārījums pilnīgi aizstāj mājas ievārījumu.

Pilnīgi sagatavoti un sasaldēti pelmeņi atbrīvo saimnieci no to ilgstošā pagatavo-
šanas darba. Daždažādi konservi un pusfabrikāti gūst arvien lielāku popularitāti.

«Gatavi vai pusgatavi gaļas un zivju ēdieni, kā arī notīrīti, tvaikā viegli

apvārīti (blanšēti, applaucēti) un pēc tam sasaldēti dārzāji — spināti, zaļās pupas,

kukurūza piengatavībā, konservi, tomātu sula un citi dārzāju un augļu konservi,

brokastīm pilnīgi sagatavoti graudaugu ēdieni sausā veidā — viss tas samazina

mājsaimnieču darbu līdz minimumam, atbrīvo viņas no smagā virtuves darba un dod

iespēju visiem darbaļaudīm bez īpašas kulināras mākas un ar minimālu laika un

darba patēriņu pašiem sev sagatavot ēdienu» (A. Mikojans).

Tāpat kā visa tautsaimniecība, arī mūsu pārtikas rūpniecība attīstās loti strauji.

Tā ne tikai izpilda plānus ar uzviju, bet tajā pašā laikā arī ievieš jaunu techniku

un ceļ jaunus uzņēmumus.

Piemēram, tādā nozarē kā sviesta ražošana pēdējos gados ir notikusi īsta tech-

nikas revolūcija un sakarā ar to daudzas pienotavas ir ieviesušas jaunas, pilnīgākas
ražošanas metodes.

Sās technikas radikālās maiņas vispārējais virziens ir ieviest pārtikas uzņē-

mumos nepārtrauktas ražošanas procesus, pilnīgi mechanizējot darbu un automatizējot

vadīšanu un kontroli.

Tagad jau daudzi simti pārtikas uzņēmumu-automatu strādā tā, ka ražošanas

procesā cilvēka rokas produktam nemaz nepieskaras.
Pārtikas uzņēmumu tālāka apgādāšana ar jaunu techniku un to uzlabošana

nodrošina darba ražīguma ievērojamu palielināšanos, zudumu krasu samazināšanos,

izlaižamās produkcijas daudzuma nemitīgu pieaugšanu un kvalitātes celšanos.

«Asortimenta izvēlē,» teica biedrs Mikojans, «var būt divas līnijas: konserva-

tiva piemērošanās tam, kas ir, ierastai gaumei un paražām, vai arī revolucionāra

neatlaidība jaunu šķirņu ieviešanā, jaunas gaumes ieaudzināšanā.»



Sociālistiskās lauksaimniecības augšanas, pārtikas industrijas izveidošanas un

tālākās attīstības rezultātā ir bijis iespējams diezgan daudz padarīt atpalikušo

uzturēs ieradumu un paražu salaušanā.

Bet šajā nozarē vēl daudz kas jāveic.

Svarīgākais ir — izveidot iedzīvotājos jaunu gaumi, radīt pieprasījumu pēc

jauniem pārtikas produktiem. Sakarā ar to pārtikas rūpniecībai ir ļoti lieli uzdevumi;

to skaitā ir arī, piemēram, tādi kā pākšaugu, svaigu un konservētu augļu un dārzāju

patēriņa kāpināšana, pakāpeniska pieradināšana lietot degvīna vietā vīnogu vīnu un

alu, augļu un ogu sulu ražošanas un patēriņa paplašināšana. Tomātu sulai ir jākļūst

par tautas masu dzērienu, jo tajā ir saglabāts viss derīgais un barojošais, kas ir svai-

gos tomātos (vitamini, mineralsāļi), un bez tam šo garšīgo un patīkamo, labi iekon-

servēto produktu var uzņemt uztura sastāvā visu gadu, visās mūsu zemes malās.

ledzīvotāji ir jāpieradina lietot un novērtēt pusfabrikātus, sausās brokastis

(sausos koncentrātus), koncentrātus, konservus, visu bagātīgo un daudzveidīgo

rūpnieciski ražoto gatavo un pusgatavo pārtikas produktu asortimentu.

Sie produkti ir nevainojami svaigi, ar augstu uzturēs vērtību, tie stiprina
veselību. Lai no tiem pagatavotu mājas apstākļos garšīgu un veselīgu ēdienu, nav

vajadzīgs daudz pūļu un laika, kādēļ tie ļoti sekmē sievietes atbrīvošanu no māj-
saimniecības darba un dod viņai iespēju strādāt ražīgāku un radošu darbu.

Padomju uztura nozares darbinieki ciešā sadraudzībā ar progresivo zinātni

konsekventi un neatlaidīgi strādā, lai sociālistiski pārveidotu iedzīvotāju uzturi,

cenšoties ieviest jaunus, augstvērtīgus rūpnieciskus pārtikas produktus, kas ir jau

lietošanai pilnīgi sagatavoti vai pusgatavā veidā, kā ari ieaudzināt jaunu gaumi,
radīt jaunas vajadzības un jaunu pieprasījumu.

Līdzīgi pilsētas strādniecēm arī mūsu kombainieres un traktoristes, kolchozu

aktivistes, brigadieres, kolchoznieces-stachaaovietes savu laiku ļoti augstu vērtē un

negrib to izlietot tam, lai stundām ilgi atrastos virtuvē pie plīts.

Atgādināsim mūsu kolchozu tālākās izveidošanās perspektivu, kuru J. V. Staļins

ģeniāli pavēra un parādīja jau 1934. gada janvārī partijas XVII kongresa pārskata

ziņojumā.
«Nākamā lauksaimniecības komūna,» teica J. V. Staļins, «radīsies tad, kad arteļa

tīrumos un fermās būs pārpilnībā labība, lopi, putni, dārzeņi un visādi citi produkti,
kad arteļos radīsies mechanizētas veļas mazgātavas, modernas virtuves-ēdnīcas,

maizes fabrikas utt., kad kolchoznieks redzēs, ka viņam izdevīgāk saņemt gaļu un

pienu no fermas nekā iegādāties savu govi un sīklopus, kad kolchozniece redzēs, ka

viņai izdevīgāk ēst pusdienu ēdnīcā, ņemt maizi no maizes fabrikas un saņemt

izmazgātu veļu no sabiedriskas veļas mazgātavas nekā pašai darīt šo darbu.»

Apmainīt mājās pagatavotus pārtikas produktus pret rūpnieciskiem vēl neno-

zīmē likvidēt ģimenei uzturi mājas apstākļos, likvidēt mājas ēdienus. Pusdienu,

vakariņu, brokastu, kā arī tradicionālo svētku mielastu pagatavošanu mājas ap-

stākļos ļoti lielā mērā atvieglo pusfabrikāti, konservi, lietošanai gatavi un pusgatavi

pārtikas produkti, un šo produktu plašais asortiments un bagātīgā izvēle spēj

apmierināt jebkuras individuālās prasības un gaumes nianses.
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RACIONALAS UZTURES PAMATI

Dižais krievu zinātnieks I. Pavlovs savos

ievērojamos darbos aizrādīja, ka dzīvnieku un

cilvēku organisms atrodas ciešā savstarpējā
saistībā ar ārējo vidi, kas nepārtraukti iedar-

bojas uz centrālo nervu sistēmu.

Viens no svarīgākajiem ārējās vides fak-

toriem ir uzturs, kas nonāk organismā un

piedalās visās dzīvības norisēs. Uzturs

ietekmē centrālo un perifērisko nervu sistēmu,

un caur to arī visu organismu.
Lai uzturi pareizi organizētu, noteikti jā-

zina, kāda nozīme ir atsevišķām uzturvielām

un cik liela ir to vajadzība atkarībā no cilvēka

vecuma, profesijas, sociālajiem sadzīves ap-

stākļiem un atkarībā no klimata.

Kā zināms, olbaltumvielas ir visas dzī-

vības pamats, jo katra dzīva šūna, jebkuri
organisma audi sastāv galvenokārt no olbal-

tumvielām. Tādēļ augšanai un audu atjauno-

šanai, kā arī jaunu šūnu veidošanai, ir pilnīgi

Normāla un veselīga ēšana Ir

ēšana ar ēstgribu, ēšana ar baudu.

Akad. 1. PAVLOVS

nepieciešama nepārtraukta olbaltumvielu pie-
gāde.

Dažādu uzturlīdzekļu olbaltumvielām nav

vienāda vērtība. Dažas no tām ir cilvēka ķer-
meņa olbaltumvielām pēc savas uzbūves un

ķīmiskā sastāva tuvas, t. i., satur visas

sastāvdaļas (aminoskābes), kas nepiecieša-
mas šo olbaltumvielu uzbūvei. Citas olbaltum-

vielas no tām ievērojami atšķiras un ir tādēļ
mazāk vērtīgas. Augsta uzturēs vērtība ir

gaļas, zivju, piena, olu, kā arī dažu dārzāju
olbaltumvielām. Tā, piemēram, vērtīgas ol-

baltumvielas ir kartupeļos un kāpostos.
Ari dažādu putraimu olbaltumvielu vēr-

tība nav vienāda. Pēc sava aminoskābju sa-

stāva vērtīgākas ir auzu, rīsu, griķu putraimu
olbaltumvielas; prosa, manna un grūbas
satur olbaltumvielas ar relativi zemāku uz-

turēs vērtību. Bet šo putraimu vērtību var

paaugstināt, pievadot trūkstošās sastāvdaļas
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(aminoskābes) ar citiem uzturlīdzekļiem, kuros

šādu vielu daudz. Tā, piemēram, prosas uz-

turēs vērtību var pacelt ar gaļas, piena, kā arī

dažādu dārzāju olbaltumvielu aminoskābēm.

Taukvielas un ogļhidrāti ir mūsu galvenie
enerģijas avoti un galvenokārt noteic uztura

kalorisko vērtību. Bez tam ogļhidrātiem un

taukvielām ir zināma olbaltumvielu aizsarg-
funkcija: ja to ir organismā pietiekamā dau-

dzumā, olbaltumvielas šķeļas mazāk nekā

tad, kad ogļhidrātu un taukvielu trūkst.

Taukvielas uzkrājas dzīvnieku un cilvēka

organismā ne tikai tad, ja tās pārmērīgi uz-

ņem ar uzturu, bet arī tad, ja uzturā ir daudz

ogļhidrātu. Tātad tauku rezerves rodas orga-
nismā ne tikai no pašiem taukiem, bet arī no

ogļhidrātiem un pat no olbaltumvielām.

Dzīvnieku valsts taukvielas uzskata par

vērtīgākām nekā augu valsts taukvielas, jo
vairums dzīvnieku valsts taukvielu satur īpa-
šus vitaminus.

Cilvēkam visnoderīgākās ir piena tauk-

vielas, piemēram, svaigs un kausēts sviests,
salds un skābs krējums, augu eļļas. Bet arī

citas taukvielas, to skaitā arī margarins, ir

vērtīgs uzturlīdzeklis, jo tam ir augsta kalo-

riskā vērtība un organisms to labi izmanto.

Sevišķi daudz ogļhidrātu ir augu valsts
produktos: putraimos, dārzājos, augļos. No

dzīvnieku valsts produktiem zināmu daudzumu

ogļhidrātu satur piens (piena cukura veidā).
Ogļhidrāti uzturlīdzekļos ir vai nu cietes,

vai dažādu cukuru veidā: kā vienus, tā otrus

ogļhidrātus cilvēka organisms izmanto labi.

Starpība ir tikai tā, ka cukurs viegli šķīst
ūdenī un ātri iesūcas asinīs, bet ciete gremo-
šanas sulām vispirms ir jāsašķeļ, un tikai

pakāpeniski tā nonāk asinīs.

Zināmos apstākļos, piemēram, sirds vā-

juma gadījumā vai pēc stipras psichiskas vai

fiziskas piepūles, organismam ogļhidrāti jā-
pievada ātri; tad ir vajadzīgs cukurs, kuru

dažreiz ievada glikozes veidā pat tieši asinīs

(ievadot venā). Turpretim normālos apstāk-
ļos galvenais ogļhidrātu daudzums uzturā ir

cietes veidā un tikai neliels daudzums (60 —

100 g dienā) — cukura veidā.
Bez olbaltumvielām, taukvielām un ogļ-

hidrātiem pie uzturvielām pieder arī vitamini

un mineralsāļi.
Vitaminus iedala grupās pēc to šķīdības:

C vitamins un B grupas vitamini šķīst ūdeni,
A, D un E vitamins šķīst taukos, un tos sauc

par lipovitaminiem.

Vitaminus nereti apzīmē par uzturēs pa-

pildu faktoru. Šis apzīmējums neatbilst vita-

mīnu īstajai nozīmei: tie ir tikpat nepiecie-
šami uzturēs elementi kā visas citas vielas,
kas ietilpst cilvēka ķermeņa sastāvā. Ir zi-

nāms, ka viena vai otra vitamīna trūkums

uzturē rada visai nopietnus dažādu orgānu

un pat visa organisma darbības traucējumus.
Vitaminu trūkums — avitaminozes — izpau-
žas noteiktās, tipiskās parādībās. Daudz

grūtāk ir pazīt un noteikt hipovitaminozi, t. i.,

tādus traucējumus, ko novēro tad, ja ir ne-

pilnīgs, daļējs vitaminu trūkums uzturā.

Pētot vitaminu fizioloģisko nozīmi, ir no-

skaidrots, ka to loma ir ievērojami sarežģī-
tāka nekā vienas vai otras avitaminozes aiz-

kavēšana. Visi vitamini iedarbojas uz cilvēka

organismu savstarpējā sakarībā. Tādēļ viena

vitamīna trūkums var kavēt citu vitaminu

izmantošanu.

C vitamins jeb askorbinskābe ir nepiecie-
šams jauna organisma augšanai un attīstībai,
tas palielina organisma izturību un paaug-

stina spējas pretoties infekcijas slimībām un

ārējās vides kaitīgai iedarbībai, kā, piemēram,
zemai un augstai temperatūrai, zemam un

augstam atmosfēras spiedienam utt.

Ja šā vitamina uzturā ir par maz, cilvē-

kam rodas dažādi slimīgi traucējumi: ātrs

nogurums, miegainība, reiboņi, paaugstināta
kairināmība, paātrināta sirds darbība; ievēro-

jami pazeminās darba spējas.
C vitamina avots ir augļi, ogas, svaigi

dārzāji, sevišķi kartupeļi, kāposti, rutki, redisi,

rāceņi (kāļi), loki, spināti, salāti, skābenes.

No augļiem visvairāk C vitamina satur

citroni, apelsini, mandarini, āboli (antonov-

kas), bet no ogām — upenes, ērkšķogas, dārza

zemenes, kazenes, lācenes v. c. Dzērvenēs, se-

višķi, ja tās ilgi stāvējušas, C vitamina saturs

ir niecīgs. Ļoti daudz C vitamina ir mežro-

zīšu paauglīšos, no kuriem parasti izgatavo
vitaminu koncentrātus un dažus vitaminu

preparātus.
C vitamins dārzājos un augļos uztura sa-

gatavošanas procesā viegli sašķeļas, sevišķi
tad, ja temperatūra pakāpeniski pieaug; iedar-

bojoties uz to gaisa skābeklim, tas oksidējas.
C vitamina sašķelšanos pastiprina saskarša-

nās ar dzelzi un varu.

Lai mazinātu C vitamina zudumus, ir jāie-
vēro šādi noteikumi:

1) notīrītus un sagrieztus kartupeļus
pirms vārīšanas ilgi neuzglabāt ūdenī;
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2) nelietot vārīšanai slikti alvotus trau-

kus vai tādus, kam ir bojāta emalja; ēdienu

vārot, kastrolim uzlikt vāku; neatstāt vaļējā
traukā arī pagatavoto zupu;

3) dārzājus likt vārīties verdošā ūdenī

(nelielās porcijās, lai nepārtrauktu vārīša-

nos); neļaut tiem pārāk stipri vārīties un pār-
vārīties; sagatavotos ēdienus neatstāt ilgi uz

karstas plīts un siltā telpā;
4) kartupeļu biezenim, kotletēm un sace-

pumiem nesasmalcināt kartupeļus gaļas mā-

siņā vai ar metāla sietiņa palīdzību; ieteicams

lietot koka stampiņu vai koka karoti, astru

sietiņu;

5) vinegretam vai salātiem izvārītos dār-

zājus neuzglabāt ilgi, sevišķi tad, ja tie no-

tīrīti;

6) dārzāju zupas un otros ēdienus saga-

tavot ar tādu aprēķinu, lai no to pagatavoša-
nas līdz pasniegšanai nepaietu vairāk par

1—1,5 stundām.

No B grupas vitaminiem vislabāk izpētīts
ir Bi vitamins, nikotinskābe (PP vitamins)
un riboflavins (B2 vitamins).

Bi vitaminu sauc arī par aneirinu, tiami-

nu. Ja tā pilnīgi trūkst, cilvēks slimo ar

asinscirkulācijas un nervu sistēmas darbības

traucējumiem; ja tā par maz, tiek traucēta

nervu un muskuļu aparāta un kuņģa-zarnu
trakta darbība. Bi vitamins šķīst ūdenī, iztur

oksidēšanu (gaisa skābekļa iedarbību) un

karsēšanu. Labākais šā vitamina avots ir

raugs, rudzu maize, rupja izmaluma kviešu

miltu maize; tas atrodas arī gaļā, pienā,

putraimos, pākšaugos, riekstos un dažādos

zaļumos.
Nikotinskābe (PP vitamins) pasargā or-

ganismu no pelagras — avitaminozes,
_

no

kuras cieš dažādas organisma sistēmas: āda,

gremošanas orgāni, nervu sistēma. Nikotin-

skābe atrodas raugā, rupjā maizē, aknās,

gaļā, siļķēs, pienā, kāpostos, tomātos un citos

produktos.
Kas attiecas uz "riboflavinu (B 2 vitaminu).

tad tam ir milzīga nozīme normālā kuņģa un

zarnu darbībā; kopā ar A vitaminu tas ir va-

jadzīgs arī normālai redzes orgānu darbībai.

Ja šā vitamina nav pietiekami daudz uzturā,

tad rodas vispārēji organisma darbības trau-

cējumi. Riboflavins atrodas tajos pašos pro-

duktos, kur nikotinskābe.
#

A vitamins pieder pie taukos šķīstošo vita-

minu grupas. A vitaminam ir svarīga nozīme

cilvēka organismā, sevišķi augšanas periodā:

tas sekmē pareizu kaulu sistēmas attīstību;

tādēļ to bieži sauc par augšanas vitaminu. Ja

uzturā tā par maz, rodas arī tā saucamais

«vistas aklums»: cilvēks krēslā zaudē redzes

spēju. Pilnīgā A vitamina badā redzes orgāni
cieš jau daudz vairāk, sevišķi acs radzene. Ja
A vitamina trūkst uzturā ilgāku laiku, rodas

kseroftalmija, kuras sekas var būt pilnīgs
aklums, ja nav laikā sniegta palīdzība. A vi-

tamins pasargā no bojājumiem arī elpošanas
ceļu un gremošanas orgānu gļotādu.

A vitaminu satur sviests, pilnpiens, olas

dzeltenums, dzīvnieku aknas, sevišķi zivju.
Burkāni, spināti, salāti, skābenes, dažādi za-

ļumi, kultūras un savvaļas augu, tāpat arī

mežrozīšu paauglīši satur lielākā daudzumā

īpašu vielu — karotinu, kas cilvēka organismā

(aknās) pārvēršas par A vitaminu.

D vitamins ir ārkārtīgi svarīgs bērniem;
tomēr arī pieaugušam cilvēkam tas pilnīgi ne-

pieciešams, sevišķi tad, ja viņam trūkst da-

bisko saules staru. Tā, piemēram, vajadzība
pēc šā vitamina neapšaubāmi pieaug, strādā-

jot šachtās un ziemeļos, polārās nakts ap-

stākļos (sīkāk par D vitamina nozīmi sk. no-

daļā «Bērna uzturs» 287. Ipp.).
E vitamins — auglības vitamins ir dabā

plaši izplatīts, jo atrodas kā dzīvnieku, tā arī

daudzos augu valsts produktos, sevišķi za-

ļumos.

*

Cilvēka organisma sastāvā ietilpst dažādas

minerālvielas; katra no tām vielmaiņas pro-

cesos ietekmē dažādu sistēmu un orgānu at-

tīstību zināmā, noteiktā virzienā.

Minerālvielu vajadzību nosaka daudzi ap-

stākļi: cilvēka vecums, klimats, darba veids.

Organismā ir tā saucamās minerālvielu nolik-

tavas, piemēram, kaulu sistēma, no kurienes

sāļi var iekļūt asinīs. Pateicoties tam, minerāl-

vielu saturs asinīs ir visai pastāvīgs pat tad,

ja to uzturā maz.

Attiecībā uz atsevišķu minerālvielu lo-

mu organismā visvairāk ir izpētīta kalcija,

magnija, fosfora, dzelzs, nātrija un kālija
nozīme.

Kalcijs, magnijs, fosfors izveido kaulu

sistēmas pamatu; bez tam kalcijs un magnijs
ir ļoti vajadzīgi sirds un skeleta muskulatūrai,

bet fosfors — nervu sistēmai. Dzelzs, asiņu

hemoglobina sastāvdaļa, ir skābekļa parneseja
no plaušām uz audiem un orgāniem; beidzot,

nātrijs un kalcijs regulē ūdens vielmaiņu un
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piedalās skābju un sārmu līdzsvara uzturēšanā

organismā.
Ja uzturā ir dažādi dzīvnieku un augu

valsts produkti, organisms saņem minerāl-

vielas pilnā mērā. Izņēmums ir vārāmā sāls,
kuras uzturlīdzekļos ir par maz, un tā jāliek
uzturam klāt. Organisma darbībā var rasties

nopietni traucējumi, ja tās ir uzturā ļoti maz

vai arī ilgstoši pārāk daudz.

Ūdens pieder pie mūsu organisma pa-

matsastāvdaļām: šķīdumos un šķidrā vidē

norit vissarežģītākie organisma dzīvības pro-
cesi.

Svarīgākais racionālas uzturēs uzdevums

ir pareizi sakopot visas cilvēkam vajadzīgās
uzturvielas dienas uzturdevā, pie tam tādos

daudzumos, kas pilnīgi izlīdzina visu orga-

nisma patēriņu kā kvantuma, tā kvalitātes

ziņā.
Cilvēka organismā nepārtraukti noris da-

žādu uzturvielu (olbaltumvielu, taukvielu,
ogļhidrātu) oksidēšanās procesi (savienošanās
ar skābekli), sakarā ar ko rodas un izdalās

siltums. Šis siltums ir nepieciešams visiem

dzīvības procesiem, to izmanto ieelpotā gaisa
sasildīšanai, ķermeņa temperatūras uzturēša-

nai. Siltuma enerģija nodrošina arī muskuļu
sistēmas darbību. Jo vairāk muskuļu kustību

izdara cilvēks, jo vairāk skābekļa viņš izlieto

un tātad jo lielāki ir zudumi, kuru segšanai
vajadzīgs vairāk uztura.

Vajadzīgo uztura daudzumu pieņemts iz-

teikt siltuma vienībās — kalorijās. Lielā kalo-

rija ir siltuma daudzums, kas vajadzīgs, lai

sasildītu 1 litru ūdens par 1 grādu. Sadegot
organismā, no 1 g olbaltumvielu vai ogļ-
hidrātu rodas 4,1 kalorija, bet, sadegot 1 g

taukvielu, — 9,3 kalorijas.

PSRS Medicinas zinātņu akadēmijas Uztu-

rēs institūts ar speciāli šim nolūkam izstrādā-

tas metodes palīdzību izpētījis kaloriju vaja-
dzību dažādu profesiju cilvēkiem un dažāda

vecuma bērniem. Padomju Savienībā pieau-
gušie iedzīvotāji pēc viņu kaloriju patēriņa
un vienas dienas uztura rācijas sastāva ieda-

līti 4 grupās. Pirmajā grupā ieskaitīti cilvēki,
kas strādā garīgu darbu vai veic fizisku darbu

sēdus stāvoklī un kam vidēji vajag 3000 kalo-

riju. Pie otrās grupas pieder cilvēki, kas strādā

mechanizētu fizisku darbu; viņiem vidēji vajag
3500 kaloriju. Pie trešās grupas pieder cilvēki,
kas strādā nemechanizētu, vidēji smagu
fizisku darbu, tiem vidēji vajag 4000 kaloriju.
Ceturtā grupa, kurai vajag 4500—5000 kalo-

riju, aptver cilvēkus, kas strādā smagu
fizisku darbu.

Bērni pēc kaloriju patēriņa sadalīti šādās

vecuma grupās:

no 1 līdz 3 gadu vecumam . . 1000 kalorijas

„
3

„
5

„ „ . . 1500

„
5

„
8

,
1800

„

8
„

12 2000

„
12 „ 16 2400

Pusaudži, kas mācās arodskolās, fabriku

un rūpnīcu amatskolās vai strādā ražošanā

atkarībā no skolas tipa un darba veida pa-

tērē 3000—3500 kaloriju diennaktī.

Uztura sastāvs ir atkarīgs no klimatiskiem

apstākļiem, kādos cilvēks dzīvo, viņa vecuma

un darba veida. Tā, piemēram, par pieauguša
cilvēka diennakts vidējo olbaltumvielu normu

uzskata 100 g, ja viņš strādā vieglu vai mē-

reni smagu fizisku darbu parastos temperatū-

ras apstākļos. Darba intensitātei pieaugot, šis

olbaltumvielu daudzums palielinās līdz 130—

160 g.

Karsta klimata un strādājot karstos cechos,
cilvēkam vajag vairāk olbaltumvielu, jo šajos
apstākļos olbaltumvielu šķelšanās organismā
pastiprinās.

Vēl nav pilnīgi noskaidrots, cik organis-
mam vajag taukvielu. Par pieauguša cilvēka

diennakts vidējo normu uzskata 70—100 g (at-
karībā no darba rakstura un intensitātes).
Auksta klimata apstākļos vajadzīgais tauk-

vielu daudzums pieauguša cilvēka uzturā var

pieaugt līdz 150—160 g.

C vitamina pieaugušam cilvēkam vajag
caurmērā 50 mg diennaktī; smaga darba

strādniekiem, kā arī ziemeļu un subtropisko
joslu iedzīvotājiem norma jāpaaugstina līdz

100 mg. Bi vitamina vajag 2—3 mg diennaktī,
B2 vitamina — 2 mg, A vitamina 1,5—2 mg

(ja A vitamina vietā uzturā ir karotins, tā

daudzums jādivkāršo).
Ziemas un pavasara mēnešos, kad uztura

rācijā ir daudz mazāk svaigu dārzāju un

augļu, kā arī tad, ja vajadzīgo vitaminu

daudzumu nav iespējams kaut kādu iemeslu

dēļ uzturā nodrošināt, ir ieteicams lietot mūsu

vitaminu rūpniecībā izgatavotos vitaminu

preparātus. Ja tos lieto saskaņā ar ārsta no-

rādījumu, tie var aizstāt vitaminu trūkumu

pārtikas produktos.
Jautājums par minerālvielu normu ir pē-

tīts daudzos zinātniskos darbos. Padomju
zinātnieki uzskata, ka pieaugušam cilvēkam



vajag diennaktī 0,7—0,8 g kalcija, bet augo-

šam organismam ne mazāk par 1 g. Fosforu

pieaugušam cilvēkam vajag vismaz 1,5 g
dienā. Vajadzīgais dzelzs daudzums nav liels.

Ja pieaudzis cilvēks lieto jauktu uzturu,
tam vajag 10—15 g vārāmās sāls dienā. Ja

cilvēks smagā fiziskā darbā vai dažu veidu

sporta nodarbībās stipri svīst (ar sviedriem

no organisma izdalās vārāmā sāls), tad vā-

rāmās sāls vajadzība pieaug līdz 20—25 g

diennaktī. Tikpat liels daudzums sāls ir vaja-
dzīgs, ja uzturā ir pārsvarā augu valsts pro-

dukti.

Lai organisms uzturu labāk izmantotu,

ļoti svarīgs ir tā pareizs sadalījums atseviš-

ķās ēdienreizēs. Lai kuņģa-zarnu trakts nor-

māli darbotos, nepieciešams ēdienreizes iekār-

tot stingri noteiktās stundās un uzturu pa-

reizi sadalīt kā kaloriskās vērtības, tā arī

uzturlīdzekļu izvēles ziņā. Par vispareizāko
uztura režimu uzskata četras ēdienreizes

dienā. Pirmajās — rīta brokastīs ir jāsaņem
25—30% no dienas uztura rācijas, otrajās
brokastīs 10—15%, pusdienās 40—45% un

vakariņās 15—20%. Ar olbaltumvielām bagā-
tus produktus (gaļu, zivis, olas), kā arī pākš-
augus, ir lietderīgāk izmantot brokastīm un

pusdienām. Olbaltumvielas ilgi aizturas

kuņģī, un tām ir vajadzīgs ievērojams dau-

dzums gremošanas sulu. Tādēļ ar olbaltum-

vielām bagātu produktu (gaļas, zivju) sagre-

mošana un uzņemšana organismā norit labāk

dienā nekā naktī. Vakariņām ir jāatstāj dār-

zāju un putraimu ēdieni.

Un beidzot, uztura izmantošana orga-

nismā ir ļoti atkarīga no garšas, smaržas,

ārējā izskata un dažādības. Labi sagatavots
un jauki pasniegts ēdiens rada ēstgribu, pa-

stiprina gremošanas sulu izdalīšanos, kas

savukārt sekmē tā sagremošanu un uzņem-

šanu.

Vienmuļš uzturs ātri apnīk, tādēļ samazi-

nās ēstgriba un visu uzturvielu, sevišķi ol-

baltumvielu un taukvielu uzņemšana orga-

nismā. Tātad ir nepieciešams rūpēties par

ēdienkartes dažādību, par uztura pareizu ku-

lināru apstrādāšanu, kā arī par patīkamiem
uztura uzņemšanas apstākļiem.
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ĒDIENU IZVĒLE PUSDIENĀM, BROKASTĪM

UN VAKARIŅĀM

Pareiza produktu sadale un ēdienu izvēle

dienas uzturam pieder pie svarīgākajiem
racionālas uzturēs nosacījumiem.

Sadalot produktus brokastīm, pusdienām

un vakariņām, ir jāpadomā par to, kādi pro-
dukti un kādā daudzumā ir vajadzīgi atse-

višķiem ģimenes locekļiem atkarībā no viņu

vecuma un profesijas.
Ja cilvēks aiziet no rīta uz darbu, nepa-

ēdis brokastis, viņš darbā ātri pagurst, un

spēku atslābums viņam jau iestājas labu

•laiku pirms pusdienas pārtraukuma. Pārāk

bagātīgas pusdienas darba pārtraukumā pa-

dara cilvēku miegainu un pazemina viņa
darba ražīgumu.

Pieaugušam cilvēkam ir jāēd trīs četras

reizes dienā, bērniem un pusaudžiem —

četras piecas reizes.

Viss tas liek pārdomāt jautājumus, kā uz-

turi organizēt, kā ēdienreizēs sadalīt produk-
tus, ko pagatavot brokastīs, pusdienās vai

vakariņās.

Rīta brokastīm ir jābūt vispirms sātīgām;
tās var sastāvēt no gaļas, zivīm vārītā vai

ceptā veidā, olām, siera, maizes, tējas, kafijas
vai piena. Rītos ir noderīgi ēst biezputru
(auzu, griķu, prosas) ar pienu vai sviestu, kā

arī augļus.

Otrajās brokastīs, pēc trim četrām darba

stundām var būt viens silts ēdiens, vislabāk

dārzāju (sacepums, ragū, kotletes v. tml.),
sviestmaizes un tēja (vai arī kafija un piens).
Otrajām brokastīm var ieteikt arī desiņas vai

sardeles.

Pusdienot ir vislabāk tad, kad organisms
ir jau paspējis pēc pabeigta darba atpūsties
un radusies laba ēstgriba. Pusdienās var būt

trīs ēdieni: pirmais — gaļas, dārzāju vai zivju
zupa; otrais — gaļas, zivju vai dārzāju ēdiens

sautētā vai ceptā veidā un trešais ēdiens (sal-

dais) — kompots, ķīselis, kūka vai augļi.
Lai uzlabotu ēstgribu pusdienas sākumā,

ieteicams pasniegt uzkožamos — salātus, vine-

gretu, siļķi utt.

Ja pusdienās kā pirmo ēdienu dod gaļas

zupu (kāpostus, boršču, rasoļņiku ar gaļu), tad

otrajam ēdienam ir jābūt vieglākam — no

dārzājiem, putraimiem vai zivīm; un otrādi, ja







izvēlas vieglāku pirmo ēdienu (buljonu ar dār-

zājiem vai biezeni-zupu), tad otro ēdienu dod

sātīgāku — gaļas vai zivju ēdienu ar piedevām.

Vakariņas arvien jāparedz vieglas, un

uzturs jāuzņem ne vēlāk kā divas trīs stundas

pirms gulētiešanas. Vakariņām var ieteikt sa-

lātus, rūgušpienu, olu kulteni, sviestmaizes,

dārzāju sacepumus, pienu, tēju, dārzāju un

augļu sulas.

Ja darba vai citu apstākļu dēļ uzturu nav

iespējams uzņemt četras reizes dienā, var

iztikt ar spēcīgām pirmajām brokastīm pirms

darba, otrajām — darba pārtraukumā un pus-

dienām — pēc darba.

Kopējā dienas uzturdeva (uztura dau-

dzums) ir atkarīga no cilvēka auguma, svara,

vecuma, klimatiskiem apstākļiem, darba rak-

stura un gadalaika. Nav jālieto pārmērīgā
daudzumā gaļa. Lietderīgi ir ik dienas uzņemt
uztura rācijā augu valsts produktus — dār-

zājus, svaigus zaļumus, augļus, ogas.

Ēdienkartei katrā ziņā jābūt dažādai.

Tomēr mājas dzīvē ēdienu dažādībai parasti
veltī maz uzmanības. Ne visām mājsaimniecēm
ir jau iepriekš visai dienai, t. i., brokastīm,

pusdienām un vakariņām, sastādīts pagatavo-

jamo ēdienu plāns, tas, ko apzīmē par ēdien-

karti, un atbilstoši tam iepirkti nepieciešamie

produkti. Lielāko tiesu mājsaimniecībā ir

10—12 ēdienu, kas atkārtojas gadiem ilgi, cits

citu nomainot, kādēļ ģimenes locekļi nereti

saņem vienmuļu uzturu.

Vajadzētu arī rēķināties ar sezonu. Rudeni

un ziemā biežāk jādod siltas gaļas un zivju

zupas; pavasarī un vasarā daudziem cilvēkiem

labāk patīk aukstas zupas — auksts borščs,

okroška, auksta zivju zupa (botviņja), svaigu

ogu vai augļu zupas. Zivju produktu asorti-

ments pavasara un vasaras nozvejas laikā

parasti ir daudz dažādīgāks. Pavasarī un

vasarā saimnieces rīcībā ir lielā izvēlē dažādi

piena produkti, olas, putni, dārzāji un zaļumi.
Liela nozīme, ēdienkarti sastādot, ir ēdienu

sakopojumam atsevišķās ēdienreizēs — bro-

kastīs, pusdienās vai vakariņās — un to mijai
pa atsevišķām dienām. Tā borščs, kāpostu
zupa, kotletes garšos labāk, ja neatkārtosies

ēdienkartē biežāk kā vienreiz desmit dienās vai

vismaz vienreiz nedēļā. Tādēļ ir ieteicams sa-

stādīt ēdienu karti 10 dienām vai vismaz

vienai nedēļai uz priekšu un, cik iespējams, no

tās neatkāpties. Arī katras dienas ēdienkartē

ir ļoti svarīgs pareizs uzturlīdzekļu un ēdienu

sakopojums; ja brokastīs paredzēti kartupeļi
vai biezputra, šie ēdieni nav jāatkārto pusdie-
nās un vakariņās; to vietā var, piemēram, dot

dārzāju sacepumu.
Ja ģimenē ir mazi bērni vai slimnieki, kam

vajadzīga speciāla dieta, tas jāņem vērā, ēdie-

nus izvēloties. Cilvēkiem, kas strādā smagu
fizisku darbu, jāpiedāvā lielāki ēdienu dau-

dzumi nekā tiem, kas nodarbināti vieglā fiziskā

vai garīgā darbā.

Saimniecei jāpadomā arī par to, lai neuz-

ņemtu ēdienkartē tikai tādus ēdienus, kuru

pagatavošanai vajag daudz laika, īpaši bro-

kastīs, kad ir svarīga burtiski katra minūte,
lai visi tie, kas iet uz darbu, laikā paēstu.

35.—42. lpp. ievietota ēdienkarte vienas

nedēļas pusdienām pavasarī, vasarā, rudenī

un ziemā.
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PUSDIENU PAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

Pirms sāk gatavot pusdienas, brokastis vai

vakariņas, jāapsver, cikos tām jābūt gatavām,
un jāaprēķina, cik daudz tam vajadzīgs laika.

Pie tam nav jāaizmirst, ka pusdienas, bro-

kastis vai vakariņas jāpasniedz galdā, tikko

tās gatavas, citādi tās atdzisīs, kļūs negaršī-

gas un atsevišķi ēdieni pārvārīsies vai pār-
cepsies.

Tātad brokastis, pusdienas vai vakariņas

jāpasniedz īstā laikā, bet bez tam katram ēdie-

nam jābūt garšīgam un izskatā patīkamam.
Ja pusdienu pagatavošanai atliek maz

laika, jāizvēlas tādi produkti, no kuriem tās

var pagatavot ātri.

Sādā gadījumā vislietderīgāk ir izmantot

gaļas un zivju pusfabrikātus. Var arī ņemt

svaigus, konservētus vai saldētus dārzājus,
kas ir jau notīrīti, nomazgāti, sagriezti un

attiecīgai zupai vai cita ēdiena piedevai spe-
ciāli sakopoti (dārzāju maisījumi), kā ari

augļu kompotus.
Pusfabrikātu izvēle mums ir diezgan liela

gaļas siteņi un maltā gaļa, bifšteki, šašliki,

zivju filejs, panēti zivs gabaliņi (apviļāti
rīvmaizē), kas sagatavoti cepšanai v. c.

leteicams ir lietot iesaiņoto izsvērto gaļu:
saimniece var nekļūdoties izvēlēties attiecīgo
kautķermeņa daļu, un pēc savas kvalitātes šī

gaļa ir ļoti laba un visai ērta pagatavošanai.
Ēdienu garšu uzlabo tirdzniecībā dabūja-

mās gatavās mērces.

Tāpat ļoti ātri var sagatavot pusdienas no

konserviem: gaļas vai zivju zupu, sautētu

gaļu, zivis dažādās mērcēs, kukurūzu sviestā.

Konservēti augļi vai ogas ir jau paši par sevi

lieliski saldēdieni.

Pusdienu pagatavošanu ievērojami paāt-
rina pusfabrikātu izmantošana kopā ar kon-

serviem. Tā, piemēram, kotletes var pagatavot
no pusfabrikāta un tām klāt kā piedevu var

pasniegt kukurūzas, dārza pupiņu, zaļo zirnīšu

konservus. Zivju fileju var pasniegt ar konser-

vētām dārza pupiņām. Dažādus dārzāju salā-

tus lieliski papildina zivju, krabju (jūras vēžu)»
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vēžu astīšu v. c. konservi. Šādu salātu aizda-

ram izmanto gatavo majonēzes mērci.

Un beidzot, plašais pilnīgi gatavo gastro-
nomijas preču asortiments — dažādas desas,
žāvēti produkti, gaļas pastētes, desiņas, sar-

deles, visdažādākie zivju kulinārijas izstrādā-

jumi, piena produkti, pelmeņi — viss tas dod

iespēju vajadzības gadījumā pagatavot pus-

dienas vai brokastis un pasniegt tās galdā
10—15 minūtēs.

Pusfabrikātu un gatavo pārtikas produktu
izmantošana ietaupa ļoti daudz laika un at-

brīvo namamāti no visnepatīkamākās, pie tam

ar lielu laika patēriņu saistītās virtuves darba

dajas — no zivju, dārzāju tīrīšanas, gaļas

iepriekšējas apstrādāšanas utt., kā arī pasargā
virtuvi no netīrumiem un ievērojami saīsina

trauku mazgāšanas laiku.

Ja pusdienas ir jāpagatavo sevišķi ātri,

gastronomijas, pārtikas, un firmu veikalos

bez pusfabrikātiem un konserviem var nopirkt
dažādus koncentrātus (buljonu, kāpostu zupu,

boršču, biezputru, nūdeļu sacepumu, ķīseli
v. c).

Šādā gadījumā pusdienu pagatavošanai
vajag tikai dažas minūtes, t. i., tik daudz laika,
cik vajadzīgs, lai uzvārītos ūdens.

Mūsu grāmatā ievietotajās receptēs minēts

tāds produktu daudzums attiecīgā ēdiena pa-

gatavošanai, kāds ir vajadzīgs apmēram 4—5

cilvēkiem.

Saprotams, ja pusdienu dalībnieku skaits

palielinās vai samazinās, ir jāņem cits pro-
duktu daudzums, tomēr produktu savstarpējā
attiecība ir jāsaglabā. Tā, piemēram, pagata-
vojot boršču, ir ieteicams uz 500 g gaļas ņemt
ap 800 g dažādu dārzāju; bet, ja gaļas ņem

vairāk, piemēram, 750 g, tad tāda paša boršča

pagatavošanai jāņem 1 kg 200 g dārzāju, at-

tiecīgi palielinot arī ūdens normu. Ja sagata-
vota borščā buljona un dārzāju daudzuma

attiecība nebūs pareiza, borščs būs vai nu

pārāk šķidrs vai pārāk biezs. Pietiek mainīt

maltai gaļai pievienojamo maizes vai ūdens

normu, un kotletes nebūs vairs tik sulīgas un

irdenas, kādām tām jābūt.
Arī otrā ēdiena piedevu daudzums ir jāpie-

skaņo galvenā produkta svaram. Piemēram, ja
vienam cilvēkam ņem 100 g gaļas vai zivju, tad

piedevai jādod 150—200 g sagatavotu kartu-

peļu, bet makaronu vai biezputras 100—150 g.
Lai ietaupītu laiku, pusdienām vispirms

jāgatavo tie ēdieni, kas ilgāk jāvāra vai pirms
pusdienām jāatdzesē.

Minēsim, piemēram, pusdienas, kurās tns
ēdieni ar uzkožamo (si)ķe ar piedevām): pir-
mais ēdiens — kāpostu zupa ar gaļu, otrs —

maltas gaļas kotletes ar ceptiem kartupeļiem,
trešais — ķīselis. Sādu pusdienu sagatavošanu
sāk ar gaļas apstrādāšanu un buljona vārī-

šanu. Apmazgāto gaļu uzliek uz gaļas dēlīša,
da|u mīkstuma atdala kotletēm un ieliek bļo-
diņā, bet atlikušo gaļu un kaulus izmanto

buljonam: ieliek kastrolī, pārlej ar aukstu

ūdeni un uzliek uz plīts. Jau iepriekš iemērkto

siļķi pa šo laiku var notīrīt, sagriezt gabaliņos
un salikt veselas zivs veidā speciālā bļodiņā.
Izvāra kartupeļus, kas vajadzīgi kotlešu un

siļķes piedevai. Pēc tam rūpīgi nomazgā rokas

un izvāra ķīseli, kuram līdz pusdienām ir

jāatdziest. Kamēr ķīselis vārās, sāks arī vārī-

ties buljons. Tad jānoņem putas, un jāsama-
zina liesma. Tagad ir laiks parūpēties par

zupas garšsaknēm, sīpoliem un kāpostiem —

tie jānotīra, jānomazgā un jāsagriež, bet

garšsaknes un sīpoli jāapcep.
Pa to laiku buljons būs jau gandrīz gatavs;

tas jāiekāš zupas kastrolī, turpat pārliek arī

gaļu, pievieno kāpostus, apceptās garšsaknes,
sāli, piparus, laurlapas un turpina vārīt.

Kamēr kāpostu zupa vārās, sagatavo malto

gaļu, izveido kotletes; tās apviļā rīvmaizē un

pagaidām saliek uz gaļas dēlīša vai šķīvī,
apsedzot ar dvieli. Izvārītos kartupeļus no-

mizo, sagriež un liek apcepties (daļu vārīto

kartupeļu izmanto siļķes piedevām), bet otrā

pannā tajā pašā laikā sāk cept kotletes.

Pēc 15—20 minūtēm pusdienas būs gata-
vas. No zupas izņem gaļu, sagriež to gaba-
liņos, ieliek šķīvjos un ielej tajos zupu, pieliek
skābu krējumu un pārkaisa ar pētersīļu lapi-
ņām vai dillēm.

Izceptās kotletes un to piedevu (ceptos
kartupeļus) saliek cepešbļodā, bet uz pannas,
kur kotletes cepās, uzlej nedaudz buljona, ļauj
tam uzvārīties, izkāš un pārlej ar šo mērci

kotletes; pēc tam kartupeļus apkaisa ar pēter-
sīļu lapiņām vai dillēm.

Dažus pusdienu ēdienus, kurus var labi

uzglabāt, sagatavo ar tādu aprēķinu, lai tos

varētu izmantot arī vakariņās vai brokastīs.

Piemēram, kartupeļus var izvārīt tādā dau-

dzumā, lai daļu no tiem izmantotu vakariņu
salātiem vai vinegretam. Arī daļu kotlešu var

atstāt vakariņām vai brokastīm.

Beidzot, arī buljonu var uzreiz vārīt divām

dienām. Šādā gadījumā daļa buljona no-

derēs kāpostu zupas pagatavošanai, bet otru



pusi varēs izmantot kādai zupai nākošajā
dienā.

Liela nozīme ir pareizai pārtikas produktu
uzglabāšanai, kaut arī tie būtu jāglabā īsu

laiku — vienu divas dienas. Tādi produkti kā

gaļa, zivis, piens, svaigi zaļumi, augļi ātri

bojājas un zaudē normālo aromātu, garšu un

krāsu.

Vislabākais šādu produktu uzglabāšanas
līdzeklis ir aukstums.

Rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu
noliktavās, kā arī veikalos, ir iekārtotas spe-
ciālas saldējamās ierīces, kas nodrošina pro-

duktu uzglabāšanai vajadzīgo zemo tempera-
tūru.

lespēja uzglabāt produktus saldējamā
skapī vai ledus pagrabā ievērojami atvieglo
un vienkāršo uztura pagatavošanu. Rītos ļau-
dis steidzas uz darbu, vērtē katru minūti laika.

Vakarā nopirkto produktu uzglabāšana auk-

stumā ietaupa dārgo rīta laiku, kas citādi jā-
izlieto, staigājot pa veikaliem.

Šo pašu apsvērumu (laika ekonomijas) dēļ
ir lietderīgi arī brokastīm ņemt tādus produk-
tus, kuru sagatavošanai vajadzīgas tikai da-

žas minūtes. Pārtikas rūpniecība ir gādājusi
par šādu produktu pietiekami dažādu asorti-

mentu.

Visi trauki pēc brokastīm, pusdienām un

vakariņām jānomazgā karstā ūdenī ar sodu

vai ziepēm un jānoskalo tīrā ūdenī; virtuves

traukus nožāvē uz plīts, bet galda traukus

sausi noslauka un novāc.

Nekādā ziņā nedrīkst atstāt traukus ne-

mazgātus, jo ēdiena atliekas sadalās, nepatī-
kami smako un vasaras laikā pievilina mušas.

Pie tam nemazgāti virtuves trauki bojājas
(oksidējas) un kļūst tumši.
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KĀ JĀKLĀJ GALDS

Apklājiet galdu ar baltu, labi izgludinātu

galdautu. legludinātai vidus krokai jābūt

galda centrā.

Zem galdauta ieteicams palikt flaneli vai

kādu citu biezāku mīkstu audumu: gludāk

piegulēs galdauts, mazāk šķindēs šķīvji un

galda piederumi.
Atkarībā no tā, cik cilvēku sēdēs pie galda,

nolieciet divus trīs šķīvjus ar plānas šķēlītes

sagrieztu rupju un baltu maizi un novietojiet
tos tā, lai maize atrastos pēc iespējas tuvu

katras personas trauku komplektam. Vīnu

(izņemot šampanieti) liek uz galda jau atkor-

ķētās pudelēs, rūpīgi notīrot to kakliņus. Arī

minerālūdeņu pudeles pirms pasniegšanas
galdā ir jāatkorķē. Degvīnam un liķierim vis-

piemērotākās ir karafes.

Šampanieša pudeles atkorķē tieši pirms

liešanas glāzēs.
Uzkožamos izvietojiet uz galda dažādas

vietās. Piparu, etiķa, mērču, sinepju, sals

trauciņu skaits ir atkarīgs no personu skaita,

kas pusdienas ēdīs. Vislabāk tos novietot

tuvāk galda vidus līnijai.
Galda klāšanai vēlams ņemt vienādus, tā

paša fasona, krāsas un raksta traukus un

galda piederumus.

Katram ģimenes loceklim un viesim no-

lieciet lēzeno šķīvi, uz tā brokasta šķīvi, bet

kreisajā pusē — mazo šķīvīti pīrādziņiem.

Pa labi no katra lēzenā šķīvja nolieciet

karoti un nazi (ar asmeni šķīvja virziena), pa

kreisi — dakšiņu. Karotes un dakšiņas jāno-
vieto ar izliekto pusi uz augšu. Labi butu

pie katras personas trauku komplekta nolikt

mazu sāls trauciņu vai vienu trauciņu starp

diviem komplektiem.
Trīsstūra vai cepurītes veidā salocītu ser-

vjeti nolieciet uz brokasta šķīvja.

Ja pusdienas norit mājas apstākļos, parasti

nav dažādu vīnu. Tādēļ nav vajadzīgas liekas

glāzītes un glāzes. Turpretim svētku mie-

lastam nolieciet katrai personai degvīna un
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vīna glāzi, fužēru vai kādu augstāku glāzi

minerālūdenim, augļu, tomātu sulai.

Klātu galdu ļoti rotā svaigas puķes; tās

novieto ne pārāk augstās vāzēs galda vidū

vai divās trijās vietās pa galda vidus līniju.
Pie pusdienu galda blakus namamātes

vietai var nolikt galdiņu, kur ērti novietot

zupas terini, tīrus šķīvjus zupai v. tml.

Ja pie galda sēž 5—6 cilvēki, namatēvs

vai namamāte var bez grūtībām viesim pa-

sniegt šķīvi ar cepeti, zivi v. c. Ja pusdieno
lielāks skaits cilvēku, ērtāk ir ēdienus pienest
klāt. Pie tam ir jāievēro šāds noteikums:

šķīvī jau ieliktu ēdienu pienest viesim no labās

puses; ja ēdienu pasniedz ar visu bļodu un

viesim pašam no tā jāuzliek sev šķīvī, pieejiet
viesim no kreisās puses.

Pasniedzot vakariņas, kas galvenokārt sa-

stāv no aukstiem ēdieniem, šos ēdienus var

novietot tūlīt uz galda (protams, ja galds ir

pietiekami liels).

Apmēram galda vidū novietojiet trauku ar

silto ēdienu, pa labi un pa kreisi no tā zivis

un citus uzkožamos. Starp bļodām izvietojiet

vīna pudeles un krūzes ar tomātu un augļu
sulu. Mērces traukus nolieciet vairākās

vietās atkarībā no galda, lieluma un per-
sonu skaita, kuras vakariņās piedalās.

No galda piederumiem nolieciet tikai nazi

un dakšiņu, jo parasti vakariņās zupu nepa-
sniedz. Ja pagatavots buljons, pasniedziet to

buljona tasēs un uzlieciet uz apakštases de-

sertkaroti.

Pirms pasniedz saldo ēdienu, no galda jā-
novāc visi liekie trauki, garšvielu un piedevu

trauciņi un ar speciālu suku uz šķīvīša vai

liekšķeres jāsaslauka drupatas.
Vakara tēju (dažreiz tā aizvieto vakariņas)

pasniedz mazliet citādāk. Vislabāk apklājiet
galdu ar krāsainu galdautu. Patvāri vai tēj-
kannu ar verdošu ūdeni nolieciet uz maza,

cieši galda malai piebīdīta galdiņa — tur, kur

sēž namamāte, kas ielej tēju. Šajā pašā galda
malā novietojiet tējas traukus — tases un

glāzes.
Galda centrā nolieciet vāzes ar ievārījumu

un konfektēm, ap tām ar servjetēm apsegtus

cepumu traukus, tiem blakus — šķīvīšus ar

plāni sagrieztām citrona šķēlītēm, karafes ar

augļu un ogu sulām, konjaku, saldu krējumu
vai pienu, cukuru un ievārījuma trauciņus; der

arī I—21 —2 pudeles desertvīna.

Ja tēju aizvieto vieglas vakariņas, izvie-

tojiet uz galda sviesta traukus ar sviestu,

šķīvjus ar šķiņķi, sieru, aukstu teļa gaļu un

citiem sviestmaižu produktiem.
Karafes ar augļu un ogu sulām, vīnu un

konjaku izvietojiet vienmērīgi pa visu galdu.
Katram ģimenes loceklim vai viesim nolie-

ciet desertšķīvi, uz tā tējas servjeti. Pa kreisi

no šķīvja nolieciet desertdakšiņu, bet pa
labi — desertnazi.
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Galvenais galda klāšanas mērķis ir ērtība,

tīrība un patīkams pusdienu vai tējas galda
izskats. Katrs var vienā vai otrā gadījumā
klāt galdu savā gaumē.

Galda trauku un piederumu komplekta
paraugs 6 cilvēkiem:

Šķīvji, dziļie
....

6 Buljona tases ar apakš-

Sķīvji, lēzenie
....

6 tasēm 6

Šķīvji, brokasta
...

6 Menaža pipariem, sine-

Sķīvji, pīrādziņu ...
6 Pērn Ul

ļ
eU* im ": "

Bļodiņa, iegarena, sil-
Karafe Qdenim ■ ■

kej ļ Karafe augļu sulai 1

Salātu trauki
..

.
.

2 Karafe degvīnam ...

1

Zupas terine
....

1 Glāzes degvīnam 6

Mērces trauks
....

1 Glāzes vīnam
....

6

Cepešbļoda, apaļa . . I Fužēri 6

Cepešbļoda, ovāla . . 1 Glāzes šampanietim .

6

Maizes šķīvis 1 Naži, dakšiņas, galda un

deserta pa 6

*

Bērni ir jāradina pie galda pareizi uzves-

ties un pareizi lietot galda piederumus — ka-

roti, dakšiņu un nazi.

Bērniem ir jāzina, ka pie galda ir jāsēž
taisni, nedrīkst draiskoties, atspiesties uz

galda: viss tas traucē kaimiņus.
Nedrīkst krēslā šūpoties, rotaļāties ar

galdu un tā bārkstīm: var no krēsla nokrist,

paraut līdzi galdautu ar visiem traukiem, kā

arī uzgāzt sev vai citiem virsū zupas terini

ar karstu buljonu.

_

Nav atļauts bāzt nazi mutē, jo var sagriezt
mēli un lūpas. Šis prātīgais apsvērums ir pa-

matā noteikumam neēst no naža; tāpat ir ka-

tegoriski liegts izbakstīt zobos iestrēgušās
ēdiena atliekas ar dakšiņu vai ko citu, izņemot

vienīgi zobu bakstāmo (arī ne pie galda!).

Vispār vislabāk ir izskalot pēc ēšanas muti

ar vārītu, siltu ūdeni un dzeramo sodu.

Maltās gaļas kotletes, tefteļus (maltas

gaļas ēdiens), zivis, vārītus dārzājus un citus

tamlīdzīgus ēdienus nav vajadzīgs griezt ar

nazi, bet tos ēd, atdalot nelielus gabaliņus ar

dakšiņu. Šajā gadījumā dakšiņu tur labajā
rokā.

Ja otrais ēdiens pasniegts tads, kas jāsa-

griež ar nazi, dakšiņu tur kreisajā roka, jo

ar labo roku ir ērtāk griezt.
Ēdienu sagriežot, dakšiņu tur ieslīpi pret

šķīvi, bet ne perpendikulāri, citādi dakšiņa

var slīdēt pa gludo šķīvja virsu un izmētāt

šķīvja saturu pa galdu.
Kad bērni ir pabeiguši ēst, viņiem dak-

šiņa, karote, nazis jānoliek nevis uz galdauta,
bet uz sava šķīvja.

Gaļa un jebkurš cits ēdiens nav tūlīt šķīvī

jāsagriež sīkos gabaliņos, bet tas jādara pa-

kāpeniski, gabaliņš pēc gabaliņa, kā tos

apēd; sīki sagriezti gabaliņi ātri atdziest, un



ēdiens šajā gadījumā jāēd auksts; tas nav gar-

šīgs un bez tam var nelabvēlīgi ietekmēt

sagremošanu.
Bērniem ir labi jāzina, ka ar savu dak-

šiņu, savu karoti, savu nazi nedrīkst ņemt
ēdienu no kopējiem šķīvjiem, bļodām, vāzēm,

paplātēm, cepešbļodām.

Kopējiem ēdieniem pasniedz savas, speciā-
las dakšiņas, nažus, karotes; nereti tie atšķi-
ras arī pēc savas formas un apmēriem, kā,
piemēram, zupas karote. Tikai ar šiem kopē-

jiem, bet ne ar saviem galda piederumiem
var uzlikt ēdienu uz sava šķīvja.

Tāpat nedrīkst griezt ar savu nazi kopējo
maizi. Sie noteikumi ir stingri jāizpilda tādēļ,
ka tos diktē elementāras, visiem saprotamas
higiēnas prasības.

Bez tam bērniem ir jāmāca uzturu rūpīgi
sakošļāt un ēst nesteidzoties, ēdienu neiz-

šļakstinot, lai viņi nepierastu ēst neglīti un

trokšņaini: tas būtu nepatīkami un neērti kā

viņiem pašiem, tā arī apkārtējiem cilvēkiem.
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VIRTUVE

Nevainojama virtuves tīrība un spodrība
ir ļoti svarīgs nosacījums, no kura ir ļoti at-

karīga pagatavotā uztura kvalitāte.

Pat vislabākie pārtikas produkti, ja tos

uzglabā un sagatavo vārīšanai vai cepšanai,

neievērojot higiēnas un sanitārijas prasības,
var labuma vietā veselībai kaitēt.

Piemēram, ja neapklātus produktus pirms
vārīšanas un cepšanas uzglabā mitrā, pie-
smakušā vai netīrā telpā, tie visādā ziņā
sabojāsies: kopā ar putekļiem tur iekļūst
baktērijas, kas, ātri vairodamās, savu dzīvī-

bas procesu rezultātā izmaina produktu iz-

skatu, garšu, aromātu un pārvērš tos par
uzturam nederīgiem. Tādēļ ir pilnīgi nepie-

ciešams, lai virtuves telpas, trauki un viss

virtuves inventārs būtu ļoti tīrs un tāpat arī

nevainojami tīras būtu ēdiena gatavotāja
rokas un drēbes.

Virtuve ir jāuzkopj ik dienas, rītos vai

vakaros, bet vienu reizi nedēļā tā jāuzkopj

sevišķi rūpīgi: jānomazgā plīts, grīda, jāap-
slauka un jānoberž sienas, logi un durvis, jo
tur nosēžas daudz putekļu un netīrumu.

Bez sukām un speciāliem traukiem (spai-

nis, bjoda) virtuves mazgāšanai jālieto zie-

pes, soda, kā arī dažādi mazgāšanas līdzekļi,
kas šim nolūkam tirdzniecībā dabūjami.

Ja dzīvoklī nav sausajām ēdiena atliekām

speciālas mēslu šachtas, virtuvē jātur pietieka-
mi liels nebojāts spainis, kas arvien noslēgts
ar osainu vāku vai koka ripu. Spaiņa dibenā

vislabāk der iebērt pelnu vai smilšu kārtu.

Spainis jāiznes ārā vismaz vienreiz dienā,

jo virtuves atkritumus nedrīkst atstāt pa nakti

virtuvē: siltās telpās, sevišķi vasarā, tie var

kļūt par infekcijas cēloni.

Mēslu spainis ir regulāri (ik s—lo5—10 die-

nas) jāizmazgā ar dezinficējošu šķidrumu

(vismaz ar petroleju).
Telpu zem virtuves izlietnes var pārvērst

nelielā skapītī ar durtiņām; tur uzglabā
mēslu spaini, kā ari citus sīkus, virtuves ap-

kopšanai vajadzīgus priekšmetus. Vislietderī-

gākais mēslu spainis ir ar atmetamu vāku un

kājminamu pedāli.
Pret mušām virtuves logus vasarā aizklāj

ar stiepuļrežģi vai marli, ko uzstiepj uz viegla
koka ietvara, un pēdējo iestiprina loga ap-

malē.
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Ērts ir apmēram 125X80 cm liels virtuves

galds, ar skapi trauku uzglabāšanai. Virtuves

galdam, sevišķi tā virsai, ir jābūt bez šķir-
bām, jo tur iespiežas putekļi un netīrumi,

kurus grūti iztīrīt; tie var būt uzturlīdzekļu
infekcijas avots. Vislabāk ir galdu nokrāsot

ar_ baltu emaljas krāsu vai apklāt ar vaska

drānu.

Virtuvē ļoti noder pulkstenis, jo visai sva-

rīgi ir ievērot vārīšanas, sautēšanas un cep-
šanas laiku.

Ļoti vēlams arī iegādāties svarus, lai pro-
duktus varētu paņemt tieši pēc receptē no-

teiktās normas.

Katram virtuves inventāra priekšmetam

(traukiem, saimniecības piederumiem), kā

arī nelieliem uzturlīdzekļu krājumiem, garš-
vielām v. c. virtuvē izrauga ērtu, pastāvīgu
vietu, lai ēdienu sagatavošanas procesā ne-

zaudētu laiku vajadzīgā priekšmeta samek-
lēšanai.

Nekāda gadījuma virtuve nav jāizmanto
ka dzīvojama telpa. Tāpat tur nedrīkst atļaut
uzglabāt virsdrēbes vai kādas citas lietas,
kam nav sakara ar ēdiena pagatavošanu.
Virtuvē nav arī jāiet iekšā virsdrēbēs un

galošas.

VIRTUVES TELPAS

Virtuves telpām ir jābūt gaišām un viegli
vēdināmam. Ir ieteicams apklāt sienas vai

paneļus ar keramikas flizēm vai nokrāsot ar

eļļas krāsu. Ļoti higiēniska ir arī ar flizēm
vai linoleju apklāta grīda; vismaz tā jāno-
krāso ar eļļas krāsu. Tādos apstākļos
virtuves telpas ir vieglāk mazgāt un uzturēt

tīras.

Bez dabiskās gaismas virtuvē ir jābūt
labam mākslīgam apgaismojumam, lai arī
vakaros varētu ērti pagatavot uzturu; pie tam

jāapgaismo kā virtuves galds, tā arī plīts vai

tā vieta, kur novietotas sildierīces.

Virtuves galdu, skapi un citus virtuves

iekārtas priekšmetus izvieto tā, lai būtu ērti

strādāt un virtuves piederumus varētu pa-
ņemt bez liekām kustībām.
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PRODUKTU KRĀJUMI UN TO

UZGLABĀŠANA

Mājas apstākļos produktus ir visai grūti

uzglabāt, sevišķi, ja trūkst saldējamā skapja;
tādēļ nav ieteicami lieli produktu krājumi.

Tādus produktus, kas ātri bojājas, kā

gaļu, svaigas zivis un pienu, var mājās uz-

glabāt ne vairāk kā vienu divas dienas. Pa-

matojoties uz šādu aprēķinu, tie ir jāiegā-

dājas.
Sausos produktus — miltus, putraimus,

makaronus, cukuru, sāli var nopirkt vairākām

dienām. Tādus produktus ir vislabāk uzgla-
bāt sausā vietā (skapī vai uz plaukta) stikla

vai fajansa burkās ar vākiem.

Virtuves skapī ir vienmēr jābūt sājij, eti-

ķim, sinepēm un citām garšvielām, kā pipa-

riem, laurlapām, kanelim, krustnagliņām,
muskatriekstiem. Tiem nevajag daudz vietas,

un tie labi uzglabājas.

Kā zināms, aukstums ir labākais līdzeklis

produktu ilgākai uzglabāšanai svaigā veida.

Produktu uzglabāšanai mājas apstākļos

rūpniecība ražo nelielus, visai ērtus ledus

skapjus ar speciālu dzesināmo mašinu, ko

darbina ar elektrību. Skapī tiek automātiski

uzturēta produktu uzglabāšanai nepieciešamā

temperatūra. Ledus skapis ir paredzēts divu

trīs dienu produktu krājumu uzglabāšanai

ģimenei, kurā 4—5 cilvēki.

Bez tam skapī var pagatavot ledu. Šim

nolūkam mašinas iztvaicētājā iekārtots spe-

ciāls iedalījums.
īpašās metāla kastēs te var atdzesēt

ūdeni, želeju, augļu sulas.

Vasaras laikā ieteicams arī lietot nelielu

istabas ledus skapi vai vismaz mazu aizvā-

kotu tvertni, kur ieliek dabisko vai mākslīgo
ledu, lai īslaicīgi uzglabātu uz ledus nelielus

produktu krājumus.
0"

PLĪTS UN SILDIERĪCES

Gāzes plits ir visekonomiskākā un dod

iespēju uzturu ātri sagatavot; tai ir vajadzīga

pastāvīga, bet nesarežģīta apkopšana — iztī-

rīšana, regulēšana v. tml. Tomēr, izmantojot
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gāzi, galvenais ir precizi un stingri ievērot

noteikumus par gāzes ielaišanu plītī, degļu

aizdegšanu, liesmas stipruma regulēšanu,

degšanas izbeigšanu un cepeškrāsns izman-

tošanu.

Tikko sākas vārīšanās, liesma ir jāsama-
zina un tālāk jāgatavo uz vājas uguns, jc

šajā gadījumā stipra liesma nevajadzīgi pa-
lielina gāzes patēriņu, nepaātrinot uztura

sagatavošanas procesu.

Izbeidzot plīts lietošanu, kā arī nakti, visi

krāni (to skaitā arī gāzes vada krāns) rūpīgi

jānoslēdz.
Malkas plits kurināmā taupības nolūkos

un lai tā labāk sildītu, regulāri jāatbrīvo no

pelniem un sodrējiem. Plīts malka jāsazāģē

piemēroti kurtuves apmēriem un rupji jāsa-

skalda, lai ilgāk uzturētu cepeškrāsns un plīts
virsas sasilumu.

Ja gāzes plīts nav, uztura sagatavošanai
lieto (papildus malkas plītij) šādas sildierī-

ces: petrolejas plītiņu, primusu, kerogāzi vai

elektrisko plītiņu.

Petrolejas plītiņa ir visvienkāršākā un

visizplatītākā ierīce. Pirms lietošanas nore-

gulē degļus tā, lai degšana ritētu normāli, ar

gaišu liesmu, bez kvēpiem.
Primuss pieder pie ierīcēm, kas dod spē-

cīgu un vienmērīgu liesmu, bez kvēpiem, pie

pamata zilu un augšā vieglā oranždzeltenā

krāsā.

Ķerogāze ir petrolejas plītiņa, ar tīru

liesmu, kas deg bez kvēpiem un bez trokšņa.

Petroleja tajā sadeg pilnīgi, tādēļ kerogāze

patērē mazāk petrolejas nekā citas ierīces.

Degšanas laikā kerogāze ir jāuzmana tā-

pat kā petrolejas plītiņa vai primuss.

Petrolejas plītiņai, primusam un kero-

gāzei kā degvielu drīkst lietot tikai tīru

petroleju.

VIRTUVES TRAUKI

Virtuves traukus, tāpat kā galda traukus,

der iegādāties pietiekamā daudzumā: jo pilnī-

gāks ir trauku komplekts, jo vieglāk ievērot

higiēnas prasības, pareizi sagatavot ēdienus

un piešķirt tiem patīkamu ārējo izskatu.

NEPIECIEŠAMO TRAUKU PARAUGKOMPLEKTS

Kastroji, aluminija, emaljēti Nazis, cērtamais — kauliem, Sietiņš buljona izkāšanai . . I
vai nerūsējoša tērauda gastronomiskais nazis, mai- Veidņi, tortes un kuliču cep-

(buljona, zupas, dārzāju, zes nazis, garšsakņu nazis .pa 1 šanai 2

piena vārīšanai, kā arī Nazis, rievains, dārzāju tīrī- Veidņi želejai 3

tvaikošanai) 3 1 šanai 1 Veidnīši mīklas veidošanai . 5

Pannas, čuguna, dzelzs, alu- lerīce (nazis) metāla kon- levārījuma katls 1

minija, dažāda lieluma (ga- servu kārbu atvēršanai 1 Sulu spiede 1

las, zivju, kartupeļu, pan- . Atslēga stikla konservu burku lerīce piena uzvārīšanas at-

kūku, olu kulteņa, omletes atvēršanai 1 vieglošanai (pasargā no

v. tml. cepšanai) ....
3—4 Kapātājs nazis un muldiņa pāriešanas pāri malām) 1

Katls (putnu, gaļas, dārzāju dārzāju sakapāšanai ...

1 Dārzāju spiede 1

cepšanai un sautēšanai) . 1 Rīves, sieram, dārzājiem v. c. 2 Kafijas dzirnaviņas ....

1

Katliņš zivju vārīšanai . . 1 Veltnis un dēlis mīklas ap- Piparu dzirnaviņas 1
Cepešpannas (pīrāgu cepša- strādāšanai 1 Svari, galda 1

nai) 2 Dēļi gaļas, zivju un dārzāju Saldējuma mašina 1

Maizes plāts (bez apmalēm, sagriešanai 3 Metāla kārba maizes krā-

pīrādziņiem un cepumiem) I Kāpostu ēvele 1 jumu uzglabāšanai ...
1

Gaļas maļamā mašina
...

1 Koka stampa 1 Burkas, stikla un porcelāna,
Putojamā slotiņa 1 Koka lāpstiņas — mentītes

.

2 sāls, putraimu, smalkā cv-

Caurduris 1 Putu smeļamā karote
....

1 kura un citu produktu uz-

Piestiņa ar piestalu ....
1 Siets, parastais, un astru glabāšanai trīs līdz piecu

Gaļas āmurs, tērauda vai siets (liels un mazs) ...
3 dienu krājumam s—lo

koka (gaļas izdauzīšanai) . 1
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SALĪDZINOŠA DAŽU PRODUKTU SVARA UN MĒRA TABULA

VITAMINU SATURS UZTURLĪDZEKĻOS

r a m o s Gramos
Produkta nosaukums > glāze i ēdam- ļ tSj- ,

.
.

(250 ml) karote karote ļ 1 g ab

Produkta nosaukums , glāze ~ēdTm- ļ tēj-
i(250 ml) karote | karote 1 gab-

Milti un putraimi

Milti, kviešu 160 25 10
—

Milti, kartupeļu . . . . ļ 200 30 10 —

Sausiņi, samalti
.... 125 15 5 —

Putraimi, griķu ....

210 25 — —

Putraimi «Herkuless» 90 12 — —

Putraimi, mannas . . . 200 25 8 —

Putraimi — grūbas . . 230 25 —

Putraimi, miežu
....

180 20 —

Rīsi ■ 230 25 — —

Sago 180 20
Prosa 220 25 — —

Dārza pupiņas 220 —
— —

Zirņi, veseli 200 i — ļ — —

Zirņi, šķelti 230 —

Lēcas 210 — — —

Grūslis 140 — — —

Piena pulveris 120 20 5 —

Kondensēts piens ...

— 30 12 —

Skābs krējums 250 25 10 —

Dārzāji

Burkāni, vidēja lieluma — — 75

Kartupeļi, vidēja lieluma — — 100

Sīpoli, vidēja lieluma . . — — — 75

Gurķi, vidēja lieluma . . —
—

— 100

Tomātu pasta — 30 10 —

Tomātu biezenis
....

i 220 25 8 —

Pētersīļi — — — 50

Cukurs, sals un citi produkti

Piens un piena produkti

Smalkais cukurs
....

200 25 10 ļ —

Sāls 325 30 10 —

Etiķis 250 15 5 —

Zelatins (lapiņās) ...

— — — 2,5
Zelatins (pulverī) ... i — 15 5 —

Kausēts sviests
....

245 20 5 —

Pilnpiens 250 20 j — —

Vitaminu c

prodjii
daudzums 100 gramos
kta (miligramos)

I b* ! pp i c

i i

Vitaminu daudzums 100 gran'

produkta (miligramos)
K)S

Produkta nosaukums
Pro

A Bi

I

A Bi B. j PP C

Maize, rudzu
.
.

Maize, kviešu, bai-

ta

Putraimi, griķu
Putraimi, miežu

Putraimi, auzu . .
Zirņi
Lēcas

Gaļa, liellopu .
.

Gaļa, jēra
....

Gaļa, cūkas .
.
.

Aknas

Vista !
Zandarts . . . .
Sazans

Menca

Piens

Sviests (svaigs un

kausēts) . . .
Siers

Ola, 1 gab.
.

. .
Kartupeļi . . . .
Kāposti, svaigi . .
Kāposti, skābi, ar

sulu

- j 0,15 0,07 0,9 — Kāposti, skābi, uz-

glabāti bez su-

las ļ
Burkāni

Bietes

Gurķi
Sīpoli
Tomāti, sarkanie .
Redīsi

Salāti

Skābenes
....

Āboli, dažādi . .
Aprikozes

....

Ķirši ' . ļ
Vīnogas
Dzērvenes

....

Ērkšķogas . . .
/Upenes

Jāņogas, sarkanās '
Avenes

Zemenes, dārza . ļ
Apelsini
Mandarini

....

Citroni

0,02
9,00

0,01

0,06

0,02

2,00

0,01

6,00

0,09

2,00

0,30

0,02

1,10

0,70

0,25

0,05

0,30

0,45

0,40

i i

0,05 1,8 —

- 4,4 -

0,15 2,5 —

0,06 1,0 —

1,00 2,4 —

0,05 —

—

: 0,17 6,4 2,0
0,12 — —

0,20 5,6 1,3
1,61 22,0 31,6
0,16 6,9 —

0,03 — 0,6

0,02 — 0,5
1,09 1,1 -

0,17 0,08 1,0

— 0,03
— 0,20
— 0,20
— : 0,30
— 0,09
— 0,16

0,04 0,20
— 0,13 i

0,04 0,40 !
30,0 ! 0,40

— 0,16

0,02 0,07 0,3

0,10 0,07 14,4

0,12 i 0,08 4,7

0,06 0,01 8,0

0,07 I 0,01 —

0,07 0,04 16,5

0,06 0,01 —

0,14 0,07 —

0,10 0,18 5,8

0,04 0,04 3,5
— 0,01 —

5,0

10,0

5,0

10,0

40,0
20,0

30,0

45,0

7,0

7,0

15,0

3,0
10,0

50,0

300,0

30,0

25,0
30,0

40,0

30,0

40,0

0,06 —

0,20 0,01
— 0,06 !
0,10 0,05

- 0,01 -

1.2 i —

0,9 0,03

1.3 0,07

0,02 0,07

0,02 0,14

0,36 — —

0,16 0,12 —

0,04 5,5. 10,0
0,07 | 4,5 30,0

0,07 | 0.3 20,0

0,06
r
— —

0,07 — —

0,07 —
J

—

0,06 0,03 —

0,06 } — —

0,05 — I —

0.02 0,02 |



TABULA

par C vitamina saglabāšanos, uzturlīdzekļus kulinari apstrādājot

Rdlena nosaukums C vitamīna saglabāšanas
(•/• no tā satura izejproduktā)

Kāpostu zupa no svaigiem vai skābiem kāpostiem, tikko pagatavota

Svaigu kāpostu zupa, 3 stundas stāvējusi uz plīts pie 70—75° .

Dārzāju lakstu un savvajas augu zupas

Kāposti, sautēti

Kartupeļi, ar mizu vārīti

Kartupeļi, nomizoti vārīti

Kartupeļu biezenis

Kartupeļu zupa, tikko pagatavota

Kartupeļu zupa, 3 stundas stāvējusi uz plīts pie 70—75°

50

20

50

15

75

60

20

50

30



AUKSTIE ĒDIENI

UN

UZKOŽAMIE





SALATI

Salāti ir garšīgs, viegls, spēcinošs ēdiens,

kura sastāvā ietilpst dārzāji (svaigi un vā-

rīti), zaļumi, augļi vai ogas.

Salātus var iedalīt divos veidos:

a) nevārītu dārzāju (lapu salāti, svaigu

gurķu, tomātu, seleriju) un augļu salāti; šos

salātus pasniedz ar ceptu un vārītu gaļu,

mājputniem un zivīm;

b) salāti no tiem pašiem nevārītiem un

vārītiem dārzājiem (burkāniem, bietēm, kā-

ļiem, kartupeļiem, puķu kāpostiem, sparģe-

ļiem, zaļajiem zirnīšiem, pupām un citiem

dārzājiem), pievienojot klāt vārītu vai ceptu

teļa, jēra, putnu, medījumu gaļu, zivis, vārī-

tas olas, krabjus, vēžus. Visbiežāk šādus sa-

lātus pasniedz uzkožamo veidā pusdienu vai

vakariņu sākumā.

Salātu garša ir ļoti atkarīga no klātpie-
liktā aizdara. Salātu aizdaram lieto majo-

nēzes mērci vai skābu krējumu ar sāli un

citrona sulu, vai galda etiķi un augu eļļu.

Lai salātiem piešķirtu dažādas garšas
nianses, aizdaram var pielikt klāt sinepes,
«Dienvidu», «Aso» vai «Kubaņas» mērci.

Mērces un aizdara sagatavošanai ņem
smalko galda sāli, pūdercukuru un vīnogu
etiķi vai etiķi, kas bijis uzliets dažādiem

garšaugiem.
Katru ēdienu var uzskatīt par labi paga-

tavotu tikai tad, ja tā ārējais izskats ierosina

ēstgribu. Tādēļ vienlīdz ir jārūpējas kā

par salātu patīkamu izskatu, tā par to

garšu.
Salātus rotā ar tiem pašiem produktiem,

kas lietoti to pagatavošanai. Rotājumam iz-

vēlas skaistas, vienādi sagrieztas ābolu,

gurķu, burkānu, tomātu šķēlītes vai olas dai-

viņas, sjomgas (ziemeļu laša) vai parastā
laša šķēlītes, kā arī zaļo salātu lapiņas, dārza

zemenes, ķiršus, vīnogas.
Sie produkti jānovieto simetriski vai krā-

saina zīmējuma un raksta veidā. Salātu
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lapiņas vai selerijas zariņi, novietoti kaudzītēs

vidū, rotājumu it kā noslēdz.

Salātu izrotājumu var dažādot, tāpat var

izvēlēties to pagatavošanai dažādus produk-
tus atkarībā no personīgās gaumes un atjau-
tības.

Salātus arvien pasniedz aukstus. Ja salā-

tus nepasniedz tūlīt, tikko tie sagatavoti, tad

tie jāuzglabā vēsumā.

Dārzāju un augļu sagatavošana
salatiem

Salātiem paredzēto produktu sagatavoša-

nas veids ievērojamā mērā nosaka to garšu
un izskatu.

Zaļie (lapu) salāti. Atlasa nebojātas sa-

lātu lapas un nomazgā aukstā ūdenī pietie-
kami lielā traukā, ūdeni divas trīs reizes

apmainot. Jo ūdens aukstāks, jo labākas un

stingrākas kļūst salātu lapas. Pēc tam salātus

ieliek sietā, lai ūdens notecētu, un pirms

sagatavošanas tos nosusina servjetē.
Salātu selerijas. Nogriež saknes, stublāju

tumšās vietas notīra ar nazi, patur tos I—21 —2

stundas aukstā ūdenī, pēc tam vēl tīrā ūdenī

divas reizes nomazgā.

Pētersīļu zaļumus iemērc ūdenī. Pētersīļu

zariņus izmanto salātu izrotāšanai, bet kāti-

ņus — buljona vārīšanai.

Svaigus gurķus nomazgā, nomizo un sa-

griež šķēlītēs, iegarenos vai kubveida gaba-
liņos. Siltumnīcu un lecekšu gurķus parasti
nemizo.

Skābus gurķus sagriež šķēlītēs, pie kam

lielos nomizo.

Pipargurķīšus un pikuļus (marinētus dār-

zājus) sagriež šķēlītēs vai atstāj veselus.

Tomātus salātiem izvēlas pilnīgi nogata-

vojušos, bet stingrus, apmazgā aukstā ūdenī,

sagriež šķēlītēs. Ja vajadzīgi nomizoti tomāti,

uz 1 minūti tos iegremdē verdošā ūdenī un

pēc tam noņem mizu.

Sīpoli un lociņi. Salātiem vispiemērotākie
ir lielie, saldie sīpoli. Tos nomizo un sagriež

ļoti plānās apaļās šķēlītēs, kuras sadala pa

aplīšiem. Tāpat sagatavo parastos sīpolus.
Lai mazinātu sīvumu, sīpolus pār-

lej ar etiķi. Notīrītos un aukstā ūdenī nomaz-

gātos lociņus sagriež salātu vajadzībām
3—4 cm garos gabaliņos. Siļķes izrotājumam

un vinegretiem lociņus sagriež smalkāk.

Ābolus un bumbierus nomizo; ja ābolus

paredzēts sagriezt aplīšos, tiem iepriekš ar

speciālu nazīti izņem serdi. Ābolus un bum-

bierus var arī pārgriezt vispirms četrās daļās,
tad izņemt serdi un tikai pēc tam tos sagriezt

šķēlītēs, garenos vai kubveida gabaliņos.
Apelsīniem un mandarīniem noņem mizu,

sadala daiviņās vai sagriež ripiņās (bez sēk-

lām). Mizai nogriež sukātu (ārējo kārtu), ko

smalki sagriež un pārkaisa salātiem.

Vīnogas, ķirši, dārza zemenes un citas

ogas. Atlasa nebojātas nogatavojušās ogas,

noskalo aukstā ūdenī, notecina uz sieta; ķir-
šiem un saldķiršiem izņem kauliņus.

Burkānus un kāļus, kad tie nomizoti un

nomazgāti, izvāra (vislabāk zupai paredzētā
buljonā). Atdzesētos dārzājus sagriež šķēlī-
tēs vai mazos četrstūrīšos (V2cm).

Kartupeļus salātiem un vinegretiem vāra

ar visu mizu, notīra, atdzesē un sagriež
šķēlītēs.

Bietes. izvāra vai izcep cepeškrāsnī, no-

mizo un sagriež šķēlītēs.

Sparģeļus, notīrītus un nomazgātus, sa-

griež 3—4 cm garos gabaliņos un vāra sāls-

ūdenī; tos atdzesē un uzglabā vārāmā ūdenī.

Puķu kāpostus sadala rozītēs, izvāra un

uzglabā tāpat kā sparģeļus.
Pupiņu un zirnīšu pākstis atbrīvo no

šķiedrainām dzīslām un nomazgā; pupiņu
pākstis sagriež 2—3 cm garos gabaliņos,
zirņu pākstis — uz pusēm. Katru pākšu šķirni
vāra verdošā sālsūdenī atsevišķi, pēc tam

izber caurdurī un atdzesē.

Konservētie dārzāji (zirnīši, pupiņas, puķu
kāposti, burkāni, bietes, tomāti v. c.) ir salā-

tiem ļoti piemēroti, jo tiem nav vajadzīga
iepriekšēja apstrādāšana un vārīšana. Pirms

salātu sagatavošanas dārzājiem ļauj sietā vai

caurdurī notecēties.

Gaļas un zivju produktu sagatavošana
salatiem

Gaļas un zivju produktus salātiem vāra

vai cep tāpat, kā to dara, sagatavojot citus

siltus un aukstus gaļas vai zivju ēdienus.

Gaļas un zivju mīkstās daļas atbrīvo no kau-

liem un ādas un sagriež ar asu nazi plānās
šķēlītēs vai arī 2—3 cm lielos garenos gaba-
liņos vai četrstūrīšos (saskaņā ar to, kā sa-

griezti citi salātu produkti) šķērsām šķiedrai.
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SALATI AR SKĀBU KRĒJUMU UN OLU

Nomazgātos un nosusinātos lapu salātus sasmalcina

un saliek bļodā. Cieti novārītas olas sagriež plānās šķēlītēs
un sajauc ar skāba krējuma un etiķa mērci. Pirms pa-

sniegšanas salātus pārlej ar šo olu un skābā krējuma
mērci, saliek salātu traukā, izrotā ar svaiga gurķa šķēlī-
tēm un apkaisa ar smalki sakapātām diļļu un pētersīļu
lapiņām. Salātus var pasniegt pie visiem gaļas un zivju
ēdieniem.

Uz 300 g lapu salātu ņem 1 svaigu gurķi, 1 olu,

V2glāzi krējuma un etiķa mērces.

SALATI AR EĻĻU UN ETIĶI

Nomazgātos un nosusinātos lapu salātus sasmalcina

lapu šķērsvirzienā un saliek salātu traukā. Pirms pasnieg-
šanas tos pārlej ar etiķa un augu eļļas mērci; visu labi

izmaisa un pārkaisa ar dillēm vai pētersīļu lapiņām. Salā-

tiem var pievienot ripiņās sagrieztus svaigus gurķus, kā

arī ar ķiploku ieberzētas, mazu rombu veidā sagrieztas
baltmaizes garoziņas, ko pārliek pāri salātiem. Sos salā-

tus pasniedz pie visiem ceptas un vārītas gaļas ēdieniem,
kā arī ceptām zivīm.

Uz 300 g lapu salātu ņem XU glāzi etiķa un eļļas
mērces.

«VESELĪBAS» SALATI

Svaigus gurķus, nevārītus burkānus un ābolus smalki

sagriež gareniskos gabaliņos; katru salātu lapu saplucina
3—4 daļās. Visu samaisa un pārlej ar skābu krējumu, kam

pievienota citrona sula, sāls, cukurs. Salātus izrotā ar

šķēlītēs sagrieztiem tomātiem.

Pateicoties svaigajiem dārzājiem un augļiem, šādi

salāti satur ievērojamu daudzumu vitaminu.

Uz 2 svaigiem gurķiem ņem 2 nevārītus burkānus,
2 ābolus, 2 tomātus, 100 g lapu salātu, l ļ2 glāzi skāba krē-

juma, V 4 citrona.

SVAIGU GURĶU SALATI AR SKĀBU KRĒJUMU

Nomazgātos un nomizotos gurķus sagriež plānās šķē-
lītēs un saliek salātu traukā. Pirms pasniegšanas gurķiem
uzkaisa mazliet sāls, piparu un pārlej ar skābu krējumu,
kam pielikta sāls un etiķis. Salātus apkaisa ar dillēm. Tos

pasniedz kā gaļas un zivju kotlešu, ceptas gaļas un zivju

piedevu vai kā patstāvīgu ēdienu.

Uz 3 gurķiem ņem 1/4 glāzi skāba krējuma un 1/2 ēdam-

karoti etiķa.

ĒDIENKARTE TRĪS ĒDIENU

PUSDIENĀM AR UZKOŽAMO

PAVASARIS

Svētdiena

«Pavasara» salāti

žāvētas baltzivs vēdergabals

Gaļas buljons ar pīrādziņu
Skābeņu zupa

*

Cepti cāļi
Rostbifs

Biezpiena pildiņi (vareņiki)

Rabarberu ķīselis
Pūtelis

Pirmdiena

Redīsi, sviests

Siļķe ar piedevām

Salātu biezeņa zupa

Kartupeļu un zivju galvu zupa

•

Maltas gaļas kotletes

Cepts plaudis
Dārzāju ragū

Ogu ievārījuma želeja
Konservētu augļu kompots

Otrdiena

Salāti ar šķiņķi
2āvēts lasis

Buljons ar omleti

Jauno kāpostlapu zupa

*

Cepta teļa ga|a
Kartupeļu un gaļas sacepums

Biezpiena rausiši ar skābu krējumu

2āvēto ābolu ķīselis
Saldais pīrāgs

Trešdiena

Kabaču kaviārs

Poltavas desa

Vistas buljons
Piena zupa ar nūdelēm
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Pilavs ar vistas gaļu
Pildīti zivs pusmēnesīši
Rīsu sacepums
Saldētu augļu kompots
Biskvīta veltnis ar ievārījumu

Ceturtdiena

Redīsi krējumā
Zandarts marinādē

Buljons ar grauzdiņiem
Aknu biezeņa zupa

*

Cepta jēra gaļa
Gaļas plācenīši krējuma mērcē

Pankūkas ar biezpiena pildījumu

Ķiršu sīrupa ķīselis

Gurjeva biezputra •

Piektdiena

Medījuma salāti

Aknu desa

Šurpa

Zivju zupa ar pīrādziņiem

*

Sīpolos sautēta liellopu gaļa
Ar biezputru pildīta zivs

Prosas sacepums

Dzērveņu uzpūtenis
Saldējums

Sestdiena

Vistas buljons ar nūdelēm

Kartupeļu biezeņu zupa

Dārzāju konservi

Ketas kaviārs

*

Vārīta liellopu gaļa
Befstrogonovs
Makaronu un biezpiena sacepums

Žāvētu plūmju kompots
Šokolādes krēms

REDĪSI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Redīsus nomazgā un sagriež plānās šķēlītēs. Bļodiņā
saberž cietas vārītas olas dzeltenumu, pievienojot skābu

krējumu un sāli. Pēc tam pieliek klāt redīsus, sīki saka-

pātu olas baltumu un visu samaisa.

Uz 2—3 saišķiem redīsu ņem 1 olu, l/2 glāzes skāba

krējuma.

SVAIGU TOMATU UN GURĶU SALATI

Nomazgātus tomātus un gurķus sagriež plānās ripi-

ņās, apkaisa ar sāli un pipariem un glīti sakārto salātu

traukā. Pirms pasniegšanas tos pārlej ar etiķi, kas sa-

jaukts ar augu eļļu, un pārkaisa ar dillēm vai pētersīļu
lapiņām.

Salātus var pagatavot vai nu no gurķiem, vai no tomā-

tiem vien. Svaigus tomātus var aizvietot ar konservētiem.

Ja vēlas, šiem salātiem pievieno plānās ripiņās sagrieztus

sīpolus vai sīki sagrieztus lociņus. Salātus pasniedz kā

gaļas un zivju kotlešu, vārītas vai ceptas gaļas un zivju

piedevu, bez tam arī kā atsevišķu ēdienu.

Uz 5—6 tomātiem ņem 2—3 gurķus, 2 ēdamkarotes

augu eļļas, 3—4 ēdamkarotes etiķa.

BIEŠU SALATI

Bietes izvāra vai izcep cepeškrāsnī, nomizo, sagriež

salmiņu veidā, saliek bļodiņā, uzkaisa sāli, piparus, pie-
vieno eļļu, etiķi; visu samaisa, saliek salātu traukā un pār-
kaisa ar dillēm vai pētersīļu lapiņām. Šos salātus pasniedz

pie ceptas vai vārītas gaļas. Biešu salātus var arī sagata-
vot kopā ar kartupeļiem. Šādā gadījumā ņem vienādu dau-

dzumu biešu un kartupeļu.
Uz 2—3 galda bietēm ņem 2 ēdamkarotes augu eļļas,

XU glāzes etiķa.

KARTUPEĻU SALATI

Izvārītus kartupeļus nomizo, sagriež šķēlītēs, ieliek bļo-
diņā, apkaisa ar sāli, pipariem, sajauc ar etiķi un augu

eļļu. Pēc tam tos sakārto uzkalniņa veidā salātu traukā un

pārkaisa ar dillēm, pētersīļu lapiņām vai sīki sagrieztiem

lociņiem. Šos salātus pasniedz pie siltas un aukstas ceptas

teļa, jēra, cūkas gaļas un zivīm, kā arī atsevišķa ēdiena

veidā. Sevišķi labi šie salāti garšo, ja tos pagatavo no

tikko izvārītiem, vēl siltiem kartupeļiem.
Uz 500 g kartupeļu ņem 50 g lociņu, 2 ēdamkarotes

augu eļļas, Vt glāzi etiķa.
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SARKANO KĀPOSTU SALATI

Notīra un nomazgā sarkano kāpostu galviņu, sagriež
četrās daļās, izgriež kacenu un ar asu nazi vai speciālu
ēvelīti ļoti smalki sasmalcina. Kāpostus saliek kastrolī,

applaucē ar verdošu ūdeni, apsedz ar vāciņu un ļauj pa-
stāvēt 20—30 minūtes; pēc tam tos notecina sietā vai

caurdurī, pārlej ar aukstu ūdeni, nospiež, saliek salātu

traukā, pārlej ar etiķi, pievieno sāli, cukuru; visu samaisa

un atstāj tā 20—30 minūtes. Kāpostiem var pievienot
ēdamkaroti augu eļļas. Kāpostus šiem salātiem var arī

neplaucēt, bet apkaisīt ar sāli un berzēt rokās tik ilgi, ka-

mēr tie kļūst mīksti un sāk izdalīt tumšu sulu; tā ir jāno-

spiež. Kāpostiem uzlej etiķi, pieliek cukuru, un visu

samaisa. Pēc dažām minūtēm kāposti kļūst spilgti sarkani.

Šos salātus pasniedz kopā ar gaļu, medījumiem, mājput-
niem un zivīm.

Uz 500 g kāpostu ņem
X U glāzes etiķa, V2ēdamkarotes

cukura.

BALTO GALVIŅKĀPOSTU SALATI

Kāpostgalviņu notīra, nomazgā, izņem kacenu, sīki sa-

ēvelē, viegli pasāla un berzē rokās tik ilgi, kamēr kāposti
klust mīksti un izdalās sula, kuru nospiež. Pēc tam kāpos-
tus saliek salātu traukā un pārlej ar etiķi, kuram pievienots

cukurs; atstāj tā 30—40 minūtes. Kāpostiem der pievienot
1 ēdamkaroti augu eļļas.

Salātus var pagatavot arī citādi: saēvelētos kāpostus
saliek kastrolī, pievieno sāli, etiķi un silda, nepārtraukti

maisot, tik ilgi, kamēr kāposti saplok un kļūst mīksti. Pēc

tam kāpostus atdzesē un aizdaram pieliek klāt cukuru un

eļļu.
Uz 500 g kāpostu ņem V 4 glazēs etiķa, V2ēdamkarotes

cukura.

BALTO GALVIŅKĀPOSTU SALATI AR ĀBOLIEM

UN SELERIJĀM

Kāpostus sagatavo tāpat; notīrītās selerijas sagriež
4—5 cm garās strēmelēs, nomizotos ābolus — šķēlītēs;
visu samaisa, saliek salātu traukā, pievieno cukuru un

etiķi. Šos salātus var pasniegt pie visiem ceptas un vārītas

gaļas ēdieniem, ceptām un vārītām zivīm kā auksto gaļas
un zivju ēdienu piedevu un arī kā patstāvīgu ēdienu.

Uz 500 g balto galviņkāpostu ņem 1 selerijas (salātu
vai sakņu) kātu, 1 ābolu, 'A glāzes etiķa, V2ēdamkarotes

cukura.

ĒDIENKARTE TRĪS ĒDIENU

PUSDIENĀM AR UZKOŽAMO

VASARA

Svētdiena

Svaigu tomātu un gurķu salāti

Žāvētas baltzivs mugura

Zaļumu zupa
Aukstā zivju zupa (botviņja)

*

Rīvmaizē cepti cāļi
Gaļas sitenis

Sautēti baklažāni skābā krējumā

Svaigu ogu saldējums
Ķiršu ķīselis

Pirmdiena

Augļu un dārzāju vinegrets
Aknu pastēte

Rasoļņiks
Puķu kāpostu biezeņa zupa

*

Vārīta zivs ar kartupeļiem
Teļa šnicele

Pildīti kabači

Dārza zemeņu ķīselis
Aprikožu kompots

Otrdiena

Cepti baklažāni

Mīksti dūmota desa

Dārzāju zupa
Jauktas gaļas okroška

*

Rīvmaizē cepta zivs

Kotletes ar piena mērci

Griķu biezputra ar pienu

Aveņu uzpūtenis
Vaniļas sausiņu pudiņš

Trešdiena

Zaļumu un medījumu salāti

Mazsālīts ziemeļu lasis (sjomga)

Kartupeļu zupa ar svaigām sēnēm

Piena zupa ar auzu pārslām
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Šašliks

Bifšteks ar sīpoliem
Jaunie kartupeļi ar skābu krējumu

Persiku kompots
Ābolu pankūkas

Ceturtdiena

Augļu salāti

Vārīta mēle

Buljons ar garšsaknēm un zaļumiem
Ukraiņu borščs

*

Konservēta store skāba krējuma mērcē

Ceptas smadzenes

Kartupeļu rulete ar dārzājiem

Salda krējuma saldējums
Ogu pirāgs

Piektdiena

Mencas salāti majonēzē
Baklažānu kaviārs

Zaļumu zupa ar kartupeļiem
Zivju zupa ar kartupeļiem

*

Tefteļi tomātu mērcē

Omlete ar tomātiem

Puķu kāposti ar rīvmaizes mērci

Jāņogu ķīselis
Arbūzs

Sestdiena

Tomātu salāti

Kapāta si|ķ«

Buljons ar garšsaknēm un rīsiem

Dārzāju okroška

*

Jēra gaļas ragū
Rīsu biezputra pienā
Pildīti kāposti

Ābolu un plūmju kompots
Sarkanvīna želeja

SKĀBĒTU KĀPOSTU SALATI

Skābētus kāpostus sajauc ar cukuru un augu eļļu. Tiem

var pievienot šķēlītēs sagrieztus svaigus vai skābētus ābo-

lus, salātu selerijas, svaigas vai mērcētas brūklenes. Sos
salātus pasniedz ar desiņām, sardelēm, ceptu cūkgaļu, vārī-

tiem mājputniem.
Uz 500 g skābētu kāpostu ņem 1 ēdamkaroti augu eļļas,

I—2 ēdamkarotes cukura.

«PAVASARA» SALATI

Lapu salātus nomazgā, nosusina, sasmalcina un saliek

kaudzītes veidā salātu traukā. Apkārt novieto ripiņās sa-

grieztus burkānus, tomātus, kartupeļus, redīsus, gurķus,
kā arī lociņus. Lapu salātu uzkalniņa centrā izkārto ripi-

ņās sagrieztas cietas vārītas olas.

Mērci pagatavo no skāba krējuma, etiķa un cukura.

Salātus pirms pasniegšanas viegli pasāla; mērci pasniedz
atsevišķā trauciņā.

Uz 100 g zaļo lapu salātu ņem 2 olas, 2 svaigus gurķus,
1 saišķīti sarkano redīsu, 1 vārītu burkānu, 2—3 vārītus

kartupeļus, 2 tomātus, 50 g lociņu, 3A glāzes skāba krē-

juma, 1 ēdamkaroti etiķa, xl2 tējkarotes pūdercukura.

AUGĻU SALATI

Nomazgātos augļus — ābolus, bumbierus, apelsinus,
mandarinus — nomizo, sagriež daiviņās (bez sēklām un

serdēm) un saliek bļodiņā. Kad augļi jāpasniedz, tos ap-
kaisa ar pūdercukuru, viegli pasāla un samaisa ar majo-
nēzes mērci un citrona sulu. Pēc tam tos sakārto uzkalniņa
veidā salātu traukā un pārkaisa ar ļoti smalkās strēmelēs

sagrieztu apelsinu sukātu. Salātus var izrotāt ar šiem

pašiem augļiem, kā arī ar vārītām žāvētām plūmēm, vīn-

ogām un citām ogām. Atkarībā no sezonas var ņemt dažā-

dus augļus (persikus, aprikozes, izvārītas cidonijas, tāpat
arī ogas — dārza, meža zemenes v. c), bet arvien kopā ar

āboliem. Salātus pasniedz kā auksta cepeša vai vārītas

gaļas — teļa, jēra, putnu vai medījumu piedevu un arī kā

patstāvīgu ēdienu.

Uz 3 āboliem ņem 1 bumbieru, 1 apelsinu, 1 mandarinu,
V4glāzes majonēzes mērces, 'A citrona, 1 tējkaroti pūder-
cukura.

GAĻAS SALATI

Vārītu vai ceptu gaļu, notīrītus vārītus kartupeļus un

gurķus sagriež šķēlītēs, saliek bļodiņā, pievieno majonēzes

mērci, sāli un etiķi, pēc tam visu izmaisa, sakārto salātu



39

traukā uzkalniņa veidā un izrotā ar salātu lapiņām, šķēlī-
tēs sagrieztiem gurķiem un gaļas gabaliņiem.

Uz 200 g gaļas ņem 4—5 kartupeļus, 2 gurķus, 100 g

lapu salātu, V4glāzes majonēzes mērces.

4 SALATI AR DESU VAI ŠĶIŅĶI

Sasmalcina lapu salātus, sagriež šķēlītēs desu vai

šķiņķi, kartupeļus, selerijas, ābolus un pipargurķīšus un

visu saliek bļodiņā. Majonēzes mērcei pievieno nedaudz

sinepju, sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas un estragonu,
pielej etiķi un pieliek sāli pēc garšas. Sagatavotos dārzājus
pārlej ar mērci, sakārto salātu traukā un, ja vēlas, izrotā

ar vārītu biešu, ābolu šķēlītēm un sīpola ripiņām.
Uz 200 g desas vai šķiņķa ņem 3—4 kartupeļus, 50 g

seleriju, 75 g pipargurķīšu (vai marinētus gurķus), 1 ābolu,
75 g salātu, V2glāzes majonēzes mērces.

MEDĪJUMA SALATI

Vārītas (vai ceptas) meža vai lauka irbes fileju, kartu-

peļus, gurķus (vai pipargurķīšus), cietu vārītu olu un no-

mizotu ābolu sagriež plānās šķēlītēs, sasmalcina lapu salā-

tus, katru lapiņu 3—4 daļās, visu saliek bļodiņā, pieliek
sāli un samaisa ar majonēzes mērci, etiķi (vai citrona sulu)
un V2tējkarotes pūdercukura.

Sagatavotos salātus sakārto salātu traukā uzkalniņa
veidā un izrotā ar salātu lapiņām un daiviņās sagrieztu
cietu olu, kā arī ar tomātu un svaigu gurķu šķēlītēm.

Uz 1 meža vai lauka irbi ņem 4—5 kartupeļus, 2 svai-

gus vai skābus gurķus, 100 g lapu salātu, 2 olas, 1 ābolu,
V 2glāzes majonēzes mērces, V 2 ēdamkaroti «Dienvidu»

(K)>KHbiH) mērces, 1 ēdamkaroti etiķa (vai citrona sulas),
V 2 tējkarotes pūdercukura.

MEDĪJUMA UN ZAĻUMU SALATI

Salātu trauka vidū saliek uzkalniņa veidā sasmalcinātos

lapu salātus un tiem apkārt sakārto to pašu dārzāju «puš-
ķus» kā «pavasara» salātos. Mežirbes fileju sagriež platās,
plānās sloksnītēs un apklāj ar tām piramidas veidā lapu

salātus, bet piramidas virsotnē iesprauž skaistu selerijas
zariņu vai dažas salātu lapiņas. Pirms pasniegšanas viegli
apkaisa ar sāli un pārlej ar eļļas un etiķa mērci.

Salātus var arī sagatavot ar mājputnu gaļu un svaigus

dārzājus var aizvietot ar konservētiem (sparģeļiem, puķu
kāpostiem, zirnīšiem, pupiņu pākstīm, tomātiem v. c).

ĒDIENKARTE TRĪS ĒDIENU
PUSDIENĀM AR UZKOŽAMO

RUDENS

Svētdiena

Groziņi ar salātiem

Sēnes krējumā

Puķu kāpostu zupa

Vistas biezeņa zupa

Cepta pīle ar āboliem

Dabiskās kotletes

Pildīti baklažāni

Svaigu ābolu un bumbieru kompots
Baltmaizes un ābolu cepums

Pirmdiena

Vinegrets
Zivju konservi

Gaļas zupa ar kartupeļiem
Zirņu zupa

*

Sevrjuga ar tomātiem un sēnēm

Makaronu rulete

Kāpostu tīteņi ar dārzāju pildījumu

Ābolu ķīselis

Rīsu pudiņš

Otrdiena

Zivju salāti ar tomātiem

Biešu kaviārs

Ho^hašs

Tomātu biezeņa zupa

*

Trusis baltajā mērcē
"t; --?„ t-otle+es

Dārzāju un pupiņu ragū

Vīnogas
Pankūkas ar ievārījumu

Trešdiena

Ķilavas ar kartupeļiem
Sēnes krējumā

Svaigu kāpostu zupa

Zivju zupa ar putraimiem



40

Maltās gaļas šnicele

Pildītas paprikas pākstis
Biezpiena četrstūrīši

Svaigu ābolu uzpūtenis
Melone ar cukuru

Ceturtdiena

«Veselības» salāti

Sardines

Buljons ar klimpām
Jauktas gaļas soļanka

*

Ķidu ragū
Aknas krējumā
Kāpostu kotletes

Piena ķīselis
Āboli lapu mīklā

Piektdiena

Nēģi ar sīpoliem
Foršmaks

Briseles kāpostu zupa
Borščs ar sēnēm un žāvētām plūmēm

*

Cepta cūkgaļa
Griķu putraimu plācenīši
Kartupeļu pīrādziņi ar sēnēm

Svaigu augļu kompots
Taurītes ar putu krējumu

Sestdiena

Salāti ar desu

Pildīta paprika

Buljons ar frikadelēm

Ķirbju biezeņa zupa

*

Liellopu nieres sīpolu mērcē

Makaronu sacepums ar olu

Pankūkas ar gaļas pildījumu

Ābolu pūtelis
Skāba krējuma krēms

Gandrīz visiem salātiem var

pievienot svaigus dārzājus: sīki

sagrieztus kāpostus, redīsus, bur-

kānus, sīpolus, tomātus, gurķus.

Uz 1 mežirbi (ceptu vai vārītu) ņem 2—3 vārītus kar-

tupeļus, svaigu gurķi, 100 g sparģeļu vai puķu kāpostu,
1 vārītu burkānu, 100 g pupiņu vai zirņu pākšu, 1 tomātu,
100 g lapu salātu, 1/3 glāzes eļļas un etiķa aizdara.

ZIVJU UN TOMATU SALATI

Atdzesētu vārītu zivi (stori, sevrjugu, belugu, zandartu,
lasi) sagriež mazos gabaliņos, tāpat šķēlītēs sagriež nomi-

zotus kartupeļus, svaigu gurķi, pipargurķīšus un tomātus;
visu saliek bļodiņā un pievieno sagrieztus lociņus. Pirms

pagatavošanas salātus viegli pasāla un samaisa ar majo-
nēzes mērci un etiķi. Pēc tam tos sakārto uzkalniņa veidā

salātu traukā, centrā novietojot skaistas zaļo salātu lapi-
ņas, bet apkārt izveido ovālus no tomātu un gurķu šķēlī-
tēm. Salātus var izrotāt ar kaviāru — presēto, graudaino
vai ketlaša, kā arī ar sjomgas (ziemeļu laša), parastā laša,
ketlaša, stores šķēlītēm un ar olivām, kurām izņemti kau-

liņi. Salātiem var pievienot sīpolus vai sīpolu lociņus

(50 g).

Uz 200 g zivs fileja ņem 1 tomātu, 1 svaigu gurķi, 3 vā-

rītus kartupeļus, 75 g zaļo lapu salātu, 75 g pipargurķīšu
(vai 1 skābu gurķi), V2glāzes majonēzes mērces, 1 ēdam-

karoti etiķa.

MENCAS SALATI AR MĀRRUTKIEM

Izvārītu, aukstu mencu sagriež gabaliņos; tāpat šķēlī-
tēs sagriež nomizotos kartupeļus un gurķus. Bļodiņā ieliek

saberztus mārrutkus, pievieno majonēzes mērci, sāli, etiķi
un sasmalcinātu zivi, kartupeļus, gurķus; visu samaisa un

saliek salātu traukā. Salātus izrotā ar gurķa šķēlītēm, sīki

sagrieztiem lociņiem, saberztiem mārrutkiem un pētersīļu

zaļajiem zariņiem.

Uz 250 g mencas fileja ņem 4—5 kartupeļus, 2 gurķus,
100 g mārrutku, '/i glāzes majonēzes mērces, 2 tējkarotes

etiķa, 50 g lociņu.

MENCAS SALATI AR MAJONEZI

Selerijas, redīsus, gurķus un ābolus sagriež 3—4 cm

garās strēmelēs, saliek bļodiņā un noliek vēsā vietā. Izvā-

rītu, atdzesētu zivi atbrīvo no ādas un asakām un sagriež

gabalos (pēc porciju skaita), saliek šķīvī, pārlej ar etiķi

un arī noliek vēsā vietā. Dārzājus pirms pasniegšanas

viegli pasāla, samaisa ar 2—3 ēdamkarotēm majonēzes

mērces un sakārto uz servjetē nosusinātām salātu lapiņām;
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dārzājiem uzliek virsū zivs gabalus un visu pārlej ar

atlikušo majonēzi. Salātu garšu var dažādot, mainot dār-

zājus.
Uz 200

g mencas fileja ņem 50 g salātu seleriju,
1 ābolu, 1 saišķīti redīsu, 1 gurķi, 100 g lapu salātu,

V2glāzes majonēzes mērces, 1 ēdamkaroti etiķa.

KRABJU SALATI

Sagatavotos dārzājus sagriež mazos kubiņos, tomā-

tus — ripiņās. Zaļo lapu salātus pirms pasniegšanas sa-

smalcina (dažas lapiņas atstāj rotājumam) un saliek uz-

kalniņa veidā salātu traukā, sakārtojot tam apkārt dārzāju
«pušķus». Zaļajiem salātiem uzkalniņa centrā uzliek virsū

krabju gabaliņus (bez sulas). Pasniegšanas brīdī dārzājus
viegli pasāla un pārlej ar aizdaru, kas pagatavots no eļļas,
etiķa un krabju sulas; pašus krabjus pārlej ar majonēzes
mērci un izrotā ar salātu lapiņām.

Gluži tāpat var sagatavot salātus no vēžu astītēm.
Uz 1 kārbu krabju ņem 1 vārītu kāli, 1 vārītu burkānu,

2—3 vārītus kartupeļus, 1 svaigu gurķi, 1 tomātu, 100 g
zaļo zirnīšu vai pupiņu pākšu, 100 g lapu salātu, V3glāzes
majonēzes mērces, 1 ēdamkaroti augu eļļas, 2 ēdamkarotes

etiķa.

SIĻĶU SALATI

Notīrītu siļķi sagriež gabaliņos, bet dārzājus un ābo-

lus — plānās šķēlītēs. Sagatavo mērci: vārītas cietas

olas dzeltenumu saberž ar sāli, sinepēm un eļļu, pie kam

eļļu lej klāt nelielās porcijās, lai iegūtu biezu mērci; pēc
tam pievieno etiķi. Sagrieztos produktus pirms pasnieg-
šanas samaisa ar mērci, sīki sagrieztiem lociņiem un

pētersīļu lapiņām vai dillēm. Salātus ieliek salātu traukā

un izrotā ar biešu šķēlītēm, siļķes un olas baltuma gaba-
liņiem.

Uz 1 nelielu siļķi ņem 2 vārītus kartupeļus, 1 ābolu,
1 skābu gurķi, 1 sīpolu, 1 vārītu bieti, I—2 olas, 3 ēdam-

karotes augu eļļas, 2 ēdamkarotes etiķa, 1 tējkaroti sinepju.

PUPIŅU SALATI

Pupiņas iepriekš izmērcē, pēc tam izvāra, izber sietā

un atdzesē. Tanī pašā laikā izvāra burkānus, sagriež kub-

veida gabaliņos, bet notīrītās selerijas sasmalcina sīku strē-

meļu veidā; pievieno nomazgātus, sasmalcinātus lapu salā-

tus un visu izmaisa. Pēc tam salātu traukā ieliek sinepes,

sāli, cukuru un visu to saberž, pakāpeniski lejot klāt augu

eļļu un pēc tam arī etiķi. Salātu traukā ieliek sagatavotos

ĒDIENKARTE TRĪS ĒDIENU

PUSDIENĀM AR UZKOŽAMO

ZIEMA

Svētdiena

Sivēna galerts
Olu un salātu groziņi

Buljons ar pelmeņiem
Zivju soļanka

Cepta zoss ar āboliem

Antrekots ar kartupeļiem
Cepti biezpiena veltnīši

Apelsinu želeja
Apelsinu kompots ar liķieri

Pirmdiena

Gaļas salāti

Žāvēta scvrjuga

Skābētu kāpostu zupa
Ābolu biezeņa zupa

Miklā cepts zandarts

Sautēta jēra gaļa ar dārzājiem
Pupiņu kotletes ar sēņu mērci

Ogu sīrupa ķīselis
Mandarini

Otrdiena

Vinegrets ar pildīto papriku
Liellopu gaļas galerts ar mārrutkiem

Gaļas zupa ar grūbām
Pupiņu zupa

*

Romsteks

Ceptas teļa aknas

Biezpiena sacepums

Ābolu-mandarinu kompots
Gurjeva biezputra

Trešdiena

Sēņu kaviārs

Pupiņu pastēte

Sēņu buljons ar pīrādziņiem
Jēra gaļas čichirtma
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produktus, visu izmaisa, izveido uzkalniņu un to iz-

rotā ar salātu lapām, burkāniem un, ja vēlas, ar ābola

šķēlītēm.
Uz 1 glāzi pupiņu ņem 2—3 burkānus, 75 g seleriju,

200 g lapu salātu, 2 ēdamkarotes augu eļļas; sinepes, etiķi,
cukuru — pēc garšas.

Vista baltajā mērcē

Desiņas ar kāpostiem
Pilavs ar rozinēm

Citronu želeja
Žāvētu aug|u kompots

Ceturtdiena

Skābētu kāpostu salāti ar āboliem

Mazsālīts ketlasis

GaJas zupa ar sīkmakaroniem

Zaļo zirnīšu biezeņa zupa

*

Gulašs ar kartupeļiem
Sautēts zaķis krējumā
Pildīti rāceņi

Apelsini
Pankūkas ar džemu

Piektdiena

Krabju salāti

Cūkas cepetis

Buljons ar biešu sulu un grauzdiņiem
Charčo

*

Cepta gaļa krējumā ar sīpoliem
Rīvmaizē ceptas smadzenes
Putraimu un biezpiena sacepums

Žāvētu plūmju un aprikožu kompots
Cepti āboli ar ievārījumu

Sestdiena

Mencas salāti ar mārrutkiem

Bliņas ar skābu krējumu

Pupiņu biezeņa zupa
Borščs ar žāvētām plūmēm

*

Cepts teteris

Pelmeņi sviestā

Miežu putraimu sacepums

Dzērveņu ķīselis
Riekstu pudiņš

DĀRZĀJU VINEGRETS

Vārītus kartupeļus, burkānus, svaigus ābolus un gurķus
nomizo, sagriež šķēlītēs, kubiņu vai strēmeļu veidā, saliek

bļodiņā un pievieno sasmalcinātus skābētus kāpostus. Sine-

pes, sāli, piparus, cukuru labi sajauc ar eļļu un atšķaida
ar etiķi. Pirms pasniegšanas dārzājus samaisa ar saga-

tavoto mērci, sakārto salātu traukā, izrotā ar bietes šķēlī-

tēm, apkaisa ar sasmalcinātiem lociņiem un dillēm. Vine-

gretu var arī izrotāt ar svaigiem gurķiem un tomātiem.

Vinegrets ir garšīgāks, ja tā aizdaram lieto majonēzes
mērci.

Pilnīgi tāpat pagatavo vinegretu ar sālītām sēnēm, pie
kam ņem dažādas sēnes, apmēram 25 g vienai porcijai.

Uz 4—5 vārītiem kartupeļiem ņem 1 bieti, 1 burkānu,

2 skābus gurķus, 1 svaigu vai skābētu ābolu, 100 g skābētu

kāpostu, 50 g lociņu, 2—3 ēdamkarotes augu eļļas, lU glāzi
etiķa, 1 tējkaroti sinepju, cukuru pēc garšas.

AUGĻU UN DĀRZĀJU VINEGRETS

Nomizotos ābolus, bumbierus, kartupeļus, burkānus,

gurķus sagriež plānās šķēlītēs, saliek bļodiņā, pievieno zir-

nīšus, sagrieztās selerijas un pētersīļu lapiņas. Produktus

pirms pasniegšanas viegli pasāla, apkaisa ar cukuru un

samaisa ar majonēzes mērci un citrona sulu. Vinegretu
sakārto salātu traukā, izrotā ar apelsina šķēlītēm, manda-

rina daiviņām un zaļajiem lapu salātiem.

Uz 1 ābolu ņem 1 bumbieri, 1 mandarinu, 1 apelsinu,
3—4 vārītus kartupeļus, 1 burkānu, 1 gurķi, pa 50 g sele-

riju, lapu salātu un zirnīšu, V 2glāzes majonēzes mērces.

PILDĪTĀS PAPRIKAS UN KARTUPEĻU VINEGRETS

Nomizotus kartupeļus un cietu vārītu olu sagriež plānās

šķēlītēs, saliek bļodiņā, pieliek gabaliņos sagrieztu pildītu

papriku, visu pasāla, izmaisa un saliek salātu traukā uz-

kalniņa veidā.

Uzkalniņam apliek apkārt smalki sagrieztu sīpolu ap-

malīti, izrotā ar olas daiviņām un apkaisa ar dillēm.

Uz 1 kārbu (500 g) pildītās paprikas ņem 5—6 vārītus

kartupeļus, 1 olu, 100 g loku.
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VINEGRETS AR KONSERVĒTU GAĻU

Nomizotus gurķus un kartupeļus sagriež plānās šķēlītēs:
gaļu sagriež mazos gabaliņos. Visu saliek bļodiņā un sa-

maisa ar majonēzes mērci, sāli, pipariem, sinepēm un sīki

sagrieztiem lociņiem.

Vinegretu sakārto salātu traukā uzkalniņa veidā, izrotā

ar bietes šķēlītēm, cietas vārītas olas daiviņām, kā arī, ja
vēlas, ar sajātu lapiņām un pēc tam apkaisa ar dillēm.

Uz 1 kārbu (338 g) sautētas gaļas ņem 5—6 vārītus

kartupeļus, 3 skābus gurķus, 1 vārītu bieti, 100 g lociņu,
I—2 olas, l/2 glāzes majonēzes mērces, 1 tējkaroti sinepju,
1 ēdamkaroti etiķa.

AUKSTIE UZKOŽAMIE

SVIESTMAIZES

Sviestmaizēm var izmantot dažādus produktus: aukstu

vārītu vai ceptu gaļu, vārītu vai ceptu mēli, šķiņķi, dažādas

desas, sieru, vārītu stori, belugu, žāvētu sevrjugu, lasi,
ziemeļu lasi (sjomgu), baliku, ketlasi, ķilavas, šprotes, sar-

dines, graudaino, presēto un ketlaša kaviāru v. c.

Jebkādu maizi sagriež ap 1 cm biezās šķēlītēs un apziež
ar sviestu (aukstu, ļoti cietu sviestu sagriež plānās plāk-
snītēs un uzliek uz maizes šķēlītēm). Uz sviesta kārtas uzliek

tikpat lielu gabaliņu no kāda šeit pieminētā produkta vai

kaviāra kārtu. Sviestmaizēm paredzētās ķilavas un siļķes
atbrīvo no asakām un liek uz maizes kopā ar cietas vārītas

olas gabaliņiem.
Bez parastām sviestmaizēm var sagatavot mazās sviest-

maizītes no grauzdētas maizes, kā arī segtās sviestmaizes.

SVIESTMAIZES NO GRAUZDĒTAS MAIZES

Lai pagatavotu šīs sviestmaizes, kviešu vai rudzu maizi

sagriež ap 1 cm biezās šķēlītēs un apgrauzdē. No apgrauz-
dētā mīkstuma izgriež dažādas figūras — zvaigznītes, rom-

biņus, pusmēnesīšus, ovālus, kvadrātus, ne lielākus par 6 cm.

Maizes gabaliņus apziež ar sviestu un izrotā ar dažā-

diem produktiem — sīki sakapātu olas baltumu un dzelte-

numu, tomātu, vārītu biešu gabaliņiem. Šeit minēti daži

šādu sviestmaižu paraugi.
Sviestmaizes ar tomātiem un gurķiem. Uz apaļa ap-

grauzdētas maizes gabaliņa uzliek tomāta un svaiga gurķa

šķēlīti — abas pusaplīša veidā tā, lai izveidotos pilns aplis.
Aplīša vidu izrotā ar majonēzes mērci un sarkanā redīsa

ripiņu.
Sviestmaizes ar kaviāru. Uz apaļas apgrauzdētas balt-

maizes ripiņas uzliek apaļu cietas vārītas olas šķēlīti un šīs

PIRMAIS PADOMS

LASĪTĀJIEM

Uzturs tiek izmantots labāk,

ja to ēd ar apetīti, ja iepriecina
ēdienu izskats, krāsa, smarža.

Paēst labi, ar ēstgribu, ierastā

laikā, līdz sāta sajūtai (bet ne

pārmērīgi) — ir jūsu veselības,

jūsu darba spējas jautājums.
Nepareizas uzturēs sekas ir orga-

nisma funkciju traucējumi, tā

pāragra nolietošanās.

Nav iemesla lepoties ar vien-

aldzīgu izturēšanos pret uzturu.

Tādēļ neizturieties nevērīgi ne

pret savu, ne pret savas ģimenes
uzturi, bet parūpējieties, lai tā

būtu pareizi organizēta — lūk,

pirmais un pats galvenais šās

grāmatas «Par garšīgu un vese-

līgu uzturu» padoms lasītājiem.

KUPRAINIE LASI lET

«... Upes grīvā ūdens it kā sāka

vārīties. Tūkstošiem mazu fontānu pa-
cēlās virs tā. Zivis lēca gaisā, meta

kūleņus. Bija dzirdami raksturīgi
šļaksti, it kā simtiem veļas mazgātāju
šeit skalotu veļu.

Milzīgs kupraino lašu bars bija
ienācis mazajā upītē un burtiski to

aizsprostojis. Zivju spiediens bija tik

spēcīgs, ka likās, krasti tikai ar grū-
tībām to izturēja.

Upe līdzinājās katlam, kurā plosī-
jās desmitiem tūkstošu zivju. Tās pel-
dēja, līda cita citai virsū, izlēca

krastā un, nespēkā locīdamās, tomēr

mēģināja virzīties tālāk. Tēviņu tumšie

kupri arvien parādījās virs ūdens, it

kā upei būtu otrs dibens, kas līdzīgi
eskalatora lentei nepārtraukti virzītos

pret straumi...

Nelielā upīte kļuva arvien sek-

lāka, bet zivju straume virzījās uz

priekšu, gaitu nesamazinot. Sasniegu-
šas sēkli, zivis pārvarēja arī to. Tās

virzījās pāri akmeņiem gandrīz pa
sausu gultni, nobrāza sev sānus un

straujām konvulsivām kustībām trau-

cās arvien uz priekšu».

AI. Cakovskis «Pie mums jau rīts».
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ANŠOVI

Pilnīgi pamatoti anšovus uzskata

par zivju pikanto uzkožamo delikatesi.

Reti kāds zina, ka vārds «an-

šovs» ir tikai cits nosaukums Azovas

un Melnās jūras chamsai — nelielai,
līdz 10—11 cm garai zivtiņai, ko mil-

zīgos daudzumos ķer galvenokārt Ker-
čas jūras šaurumā.

Tomēr faktiski anšovu nosaukums

pasākts lietot sagatavošanas paņē-
miena apzīmēšanai. Tā anšovus skārda

kārbās bieži pagatavo no sīkajām Bal-

tās jūras siļķītēm, no reņģēm vai no

citām sīkajām zivīm, bet tikai no-

teiktā anšovu sālīšanas veidā.

KERCAS SIĻĶES

Mūsu Kerčas siļķes pilnīgi pel-
nīti ir pasaulslavenas. Ar savu maigo

garšu un lielo tauku saturu (līdz 22%)
tās daudzējādi pārspēj lielāko daļu
citu siļķu sugu.

Labākās Kerčas siļķes zvejo rude-

ņos Kerčas jūras šaurumā netālu no

Kerčas.

Starp citu atzīmēsim, ka zvejai
šajos apvidos ir sava ļoti sena vēs-

ture. Izrakumos netālu no Kerčas at-

rasti seni sālīšanas kubli, kā arī

monētas ar zivs galvas attēlu.

ISLANDES SIĻĶES

«Islandes siļķes» ir svešzemju
nosaukums, bet šo siļķu zvejas, ap-
strādāšanas veids un visa sālīšanas

technika ir krievu, padomju.
Katru vasaru veselas mūsu kuģu

flotiles, visdažādākā lieluma, to skaitā

lielas zivju apstrādāšanas bāzes, kas

spēj uzņemt tūkstošiem tonnu siļķu un

desmitiem tūkstošu mucu, dodas no

Murmanskas un Baltijas jūras ostām,
uz Atlantijas okeāna ziemeļiem, uz

Islandes rajonu, lai zvejotu treknās

Islandes siļķes.

ķilavu sālījums

Ķilavu sālījuma garšu un aro-

mātu nosaka šādu garšvielu «buķete»:
sīvie un smaržīgie pipari, koriandrs,
laurlapas, muskatrieksts, kanēlis, krust-

nagliņas, ingvers, kardamons.

Ķilavu sālījumā konservē dažādas

zivis, bet galvenokārt brētliņas un

siļķes.

šķēlītes centrā izveido mazu graudainā, presētā vai ketlaša

kaviāra uzkalniņu. Olas šķēlītei izveido sviesta apmalīti.
Sviestmaizes ar sieru. Kraukstošai apgrauzdētas maizes

zvaigznītei uzliek virsū tādas pašas formas siera šķēlīti,
vidū izveidojot nelielu, ar tomātu pastu sajaukta sviesta uz-

kalniņu; visu pārkaisa ar saberztu sieru.

Sviestmaizes ar ķilavām, anšoviem vai siļķēm. Uz ap-

grauzdētas rupjmaizes ripiņas uzliek tomāta ripiņu, uz

tās — cietas vārītas olas ripiņu, bet virsū — anšovu vai

ķilavu bez asakām vai siļķes šķēlīti. Apkārt ķilavai izveido

majonēzes apmalīti, bet virsū uzliek majonēzes «podziņu»
un izrotā ar zaļumu lapiņām vai tomātašķēlīti un kaperiem.
Ja sviestmaizi sagatavo ar siļķi, to apklāj ar majonēzes
režģīti.

Sviestmaizes ar sardīnēm vai ziemeļu lasi. Uz ovālas

apgrauzdētas maizes šķēlītes uzliek sardines gabaliņu, bez

asakām un apklāj ar majonēzi, kurai var pievienot V2ēdam-

karotes vārītu spinātu biezeņa vai tomātu pastas. Virsū uz-

liek pusšķēlīti citrona bez mizas un sēklām.

Sviestmaizi ar ziemeļu lasi pagatavo šādā veidā: uz ovā-

las maizes šķēlītes uzliek gabaliņu ziemeļu laša, tā vienu

malu apliecot; izrotā ar sviestu, melno kaviāru, pētersīļu

lapiņām un gurķu gabaliņu.

SEGTĀS SVIESTMAIZES

Segtās sviestmaizes pagatavo no tiem pašiem produk-
tiem kā parastās sviestmaizes.

Baltmaizi sagriež garās, scm platās, ap
l/2 cm biezās

šķēlēs un apziež ar sviestu. Dažiem produktiem sviestu

iepriekš sajauc ar dažādām garšas piedevām — sinepēm

(šķiņķim un desām), saberztu sieru (aknu desai), mārrut-

kiem (storei), «Dienvidu» mērci (gaļai, mēlei).

Laša, ziemeļu laša, melnā kaviāra un siera maizīšu svies-

tam neliek klāt nekādas piedevas.
Uz tādā veidā pagatavotas maizes šķēles saliek visā

tās garumā plānas attiecīgā produkta šķēlītes, apsedz ar

otru maizes šķēli, to ar nazi blīvi piespiežot, nolīdzina

malas un sagriež šķērsām 3—3Va cm lielās sviestmai-

zītēs. Segtās sviestmaizes pasniedz uz šķīvja, ko apsedz

ar servjeti.

SIERS

Izņemot mīkstos, visi citi sieri jāpasniedz jau sagriezti
un šķīvī sakārtoti. Siers jāgriež vienādās, plānās šķēlītēs.
Lai siers uzglabājot nesažūtu un nesacietētu, tas cieši jāietin
tīrā linu audumā un jātur vēsā vietā.

Kausēto sieru var sagriezt plānās šķēlītēs vai uzziest

maizei.

SVIESTS PIE UZKOŽAMIEM

Kopā ar uzkožamiem, sevišķi ar kaviāru, sieru, pīrādzi-

ņiem, pīrāgu, siļķi, uz galda liek arī nesālītu sviestu.

Sviestu ieliek sviesta traukā un ar tējkaroti, nazi vai



45

dakšiņu uz tā virsas izveido rakstus vai puķēm līdzīgus
rotājumus.

Sviestu var likt uz galda arī vesela gabaliņa veidā uz

deserta vai mazā šķīvīša, izrotājot to ar rakstiem un pēter-
sīļa zariņu.

AUKSTIE ZIVJU ĒDIENI UN UZKOŽAMIE

SIĻĶE AR PIEDEVĀM

Ja siļķe ir ļoti sāļa, to pirms sagatavošanas mērcē

3—4 stundas ūdenī vai vājā tējas uzlējumā. No ādas un

asakām atbrīvotās siļķes (fileju) var mērcēt aukstā pienā:
tas piešķir siļķēm maigu garšu.

Siļķi tīra šādā veidā: nogriež mazu vēderiņa malu,

galvu un asti, izņem iekšas, ar garenisku griezienu viegli

iešķeļ muguru un novelk abās pusēs ādu. Gaļu atdala no

muguras asakas, apgriežot ar nazi abās pusēs ribu asakas.

Abas siļķes puses saliek kopā un sagriež gabaliņos.

Sagriezto siļķi pārliek no dēļa šķīvī vai speciālā siļķes

bļodiņā un pievieno izmazgāto galvu (bez žaunām) un

asti.

Sagatavoto un šķīvī vai siļķes traukā sakārtoto siļķi

var rotāt ar svaigiem gurķiem, tomātiem, pipargurķīšiem,
sālītām sēnēm (rudmiesēm vai krimildēm), vārītām bie-

tēm, kartupeļiem, burkāniem, lociņiem vai sīpoliem, kape-
riem un vārītām olām. Visi rotājošie produkti rūpīgi un

skaisti jāsagriež ripiņu, šķēlīšu, kubu veidā vai sīki jāsa-

kapā. Rotājumu simetriski sakārto abās siļķes pusēs.

Sīpolu gredzenus saliek siļķei virsū. Siļķi un tās piedevas

pirms pasniegšanas aplej ar mērci.

Eļļas un etiķa mērce siļķei. Samaisa 2—3 ēdamkarotes

etiķa ar sāli, cukuru un pipariem (pēc garšas), pievieno
1 —I/2 ēdamkarotes augu eļļas.

Sinepju mērce siļķei. Bļodiņā sajauc olas dzeltenumu

ar tējkaroti gatavo sinepju, tējkaroti cukura, pieliek ēdam-

karoti augu eļļas, 2—3 ēdamkarotes etiķa un sāli pēc

garšas. Visu samaisa.

KAPĀTA SIĻĶE

Labi nomazgātas un iztīrītas siļķes fileju smalki sa-

kapā, sajauc ar eļļu un izberž caur sietu; pēc tam saliek

bļodiņā un labi sakuļ ar mazu mentīti vai karoti. Garšai

var pievienot muskatriekstu. Sagatavoto siļķi ieliek siļķes
trauciņā, izveido zivs formu, pieliek galvu un asti un pēc
tam apliek ar nomizotu ābolu šķēlītēm un izrotā ar pēter-

sīļu zariņiem. Ļoti labi garšo siļķe, ko izberž caur sietu

kopā ar sviestu, pievienojot sarīvētu ābolu. Šādā veidā

sagatavotu siļķi var pasniegt sviesta traukā vai uzlikt uz

sviestā apceptām maizes šķēlītēm.

Uz 1 siļķi ņem 2 ēdamkarotes nesālīta sviesta, 1 lielu

ābolu.

LAŠA GAĻA

Nav otra tik garšīga zivju uzko-
žamā kā mazsālītā, baltsārtā, maigā
laša gaļa ar savu smalko garšu un

griezumā redzamām caurspīdīgo tauku

lāsītēm.

Sevišķi laba gaļa ir Kaspijas
lasim, kas mitinās Kaspijas vidusdaļā.

No Kaspijas lašiem labākais ir

Kuras lasis, ko ķer Kuras upes grīvā.
Nereti Kuras lasis ir vairāk kā metru

garš, bet svarā sasniedz 40—50 kg.

ZIEMEĻU LASIS (SJOMGA)

Ziemeļu lasis ir liela sudrabaina

zivs no lašu dzimtas. Tas pieder pie
visdelikātākajām un visgaršīgākajām
zivīm. Mūsu zvejnieki ķer to ziemeļu
ūdens baseinos — Kolas jūras līcī,

Pečorā, Ziemeļu Dvinā un citās zie-

meļu upēs.
Ziemeļu lasis dzīvo Barenca un

Baltajā jūrā, bet nārstot dodas uz

upēm un aizceļo līdz upju augštecei.
Pēc nozvejas vietas izšķir Pečo-

ras, Oņegas, Dvinas v. c. ziemeļu
lašus.

Garumā ziemeļu lasis sasniedz

150 cm, svarā — 40 kg un vairāk.

Savu īpašību dēļ tas pieder pie
visvērtīgākajām mūsu ziemeļu zivīm;
tam ir daudz tauku (pāri par ll°/o,

reizēm arī līdz 24%).
Ziemeļu lasi sagatavo mērenas

sālīšanas procesā, un nekāda tālāka

kulināra apstrādāšana tam nav vaja-
dzīga.

ZUPANU SIĻĶES

Kronockas jūras līcī (netālu no

Kamčatkas) mūsu zvejas flote zvejo
Zupanu siļķes.

Šīs siļķes pamatoti skaitās vis-

labākās. Tās ir diezgan lielas, sver

400—500 g un atšķiras ar savu ārkār-

tīgi lielo tauku saturu (vidēji ap

27%) un īpatnējo tīkamo garšu.

Ļoti labas un garšīgas ir arī

Oļutoras siļķes (no Oļutoras jūras
līča), kas arī satur daudz tauku.

VĒDZELES

Bez šaubām, vēdzeles ir labas,

garšīgas zivis, bet sevišķu vērību pa-

tērētāji veltī to aknām.

Labi sagatavotas vēdzeļu aknas

(sevišķi konservi ar šādu nosaukumu)

tiešām pieder pie vislabākajiem uzko-

žamiem.
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Tomēr ir jāpiezīmē, ka konservē-

tās mencu aknas nav sliktākas, var-

būt pat pārspēj vēdzeju aknas.

īstenībā vienas un otras aknas ir

vienādi augsti vērtējamas, jo vairāk

tādēļ, ka ir vēdzele, ir menca pieder
pie tās pašas mencu dzimtas. Vēdzele

ir vienīgā šīs dzimtas saldūdeņu pār-
stāve, kas pastāvīgi dzīvo mūsu upēs.

KEFALE

Kefale ir silto dienvidjūru zivs.

Tai ir ievērojama garšas vērtība.

Sevišķi laba ir vēlā rudenī vai

agrā pavasarī izzvejota Azovas un

Melnās jūras kefale. Kaspijas jūras
kefale ir lielāka, bet ne tik trekna.

Baltās, garšīgās gaļas dēļ, kurā

nav sīko asaku, kefalei ir laba kuli-

nāra slava: no tās pagatavo ļoti labus

zivju ēdienus (cepta kefale, vārīta

kefale), bet visgaršīgākā ir saulē kal-

tētā vai žāvētā kefale, sevišķi neuz-

šķērstā.
Vislielākai no kefalēm — loba-

nam — ir ļoti garšīgi ikri.

Kulināri veltī sevišķu vērību bal-

tajiem «taukiem» kefales vēderā. Ir

vērts papūlēties un uzmanīgi sadalīt

kefales iekšas, lai šos «taukus» atdalītu

un varētu izmantot; tiem ir ļoti patī-
kama īpatnēja garša.

OMULIS

Omulis ir viens no lašu dzimtas

zivju pārstāvjiem Sibirijā. Šai zivij
ir garšīga un trekna gaļa. Sevišķi
labs ir Baikala omulis, kas svarā sa-

sniedz vairāk nekā 2 kilogramus.
Visbiežāk uz zivju galdiem var

atrast žāvēto omuli.

«TJOŠKA»

Tā sauc belugas, stores, baltzivs,
Sibirijas laša un citu lielo zivju saulē

žāvēto un kūpināto vēdergabalu. Vis-

vairāk izstrādā belugu, jo belugai ir

visgaļainākā un visbiezākā vēdera

siena. Visām šīm zivīm ir izcili augsts
tauku saturs.

BALTZIVS UN SIBĪRIJAS LASIS

(NEĻMA)

Baltzivs ir unikāla zivs. No visas

pasaules ūdens baseiniem tā ir sagla-
bājusies tikai Kaspijas jūrā, kur tā

ieceļojusi daudz tūkstoš gadu atpakaļ
no Ziemeļu Ledus okeāna.

SIĻĶE AR KARTUPEĻIEM UN SVIESTU

Apstrādātai un traukā saliktai siļķei apliek apkārt svai-

gus, ripiņās sagrieztus gurķus un izrotā ar pētersīļu zari-

ņiem. Atsevišķi pasniedz tikko izvārītus kartupeļus un

sviestu.

Uz 1 lielu siļķi ņem 500 g kartupeļu, 50 g sviesta,
2 svaigus gurķus.

ANŠOVI VAI ĶILAVAS AR KARTUPEĻIEM

Tikko izvārītus svaigus kartupeļus izberž virs salātu

trauka caur sietu un sakārto uzkalniņa veidā. Uzkalniņa

pakājē novieto gredzenos satītus anšovus vai ķilavas, no-

tīrītus un bez asakām, pa starpām iekaisot sīki sagrieztus
lokus. Kartupeļus aplej ar eļļas, etiķa, sāls un piparu mērci.

Uz 1 kārbu anšovu ņem 5—6 kartupeļus, 1 ēdamkaroti

augu eļļas, 2 ēdamkarotes etiķa.

LASIS, ZIEMEĻU LASIS, KETLASIS AR PIEDEVĀM

Atbrīvo zivi no ādas un asakām, sagriež plānās šķēlī-
tēs, sakārto bļodā vai šķīvī glītās rindas, izrotā ar pēter-

sīļu zariņiem vai salātu lapām. Kā rotājumu apliek daivi-

ņās vai šķēlītēs sagrieztu citronu. Ļoti saļu ketlasi iepriekš
mērcē 3—4 stundas aukstā ūdenī veselā gabalā, tad izņem

no ūdens un dvielī nosusina, apziež ar augu eļļu, patur

I—IV2stundas aukstā vietā vai uz ledus un sagriež plānās

šķēlītēs.

NĒĢI

Jau sagatavotus nēģus sagriež 3—4 cm garos gabali-

ņos, saliek salātu traukā, uzliek virsū tievos gredzentiņos

sagrieztus sīpolus un pārlej ar eļļas un etiķa aizdaru, ko

pagatavo tāpat kā siļķei, pievienojot I—2 tējkarotes sa-

rīvētu, sausu mārrutku.

STORES DZIMTAS ZIVJU KAVIARS UN KETLAŠA

KAVIARS

Ketlaša un graudaino kaviāru pasniedz nelielos salātu

trauciņos vai vāzītēs; atsevišķi pasniedz sīki sagrieztus lo-

ciņus. Presēto kaviāru var uzlikt šķīvītī iegarena klucīša

veidā un izrotāt ar pētersīļu zariņiem un daiviņās sagrieztu
citronu; atsevišķi pasniedz sviestu. Kopā ar kaviāru pa-

sniedz mazus pīrādziņus ar vjazigas vai rīsu un zivju pil-

dījumu.
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STORE, BELUGA, SEVRJUGA, SAMS

AR PIEDEVĀM

Vārīto zivi atdzesē, atbrīvo no krimšļiem un ribu asa-

kām, sagriež vienādos gabaliņos, saliek bļodā. Zivs piedevas
var sakārtot vienā vai abās zivs pusēs. Piedevu izvēle ir

atkarīga no sezonas un garšas (tomāti, šķēlītēs sagriezti
svaigi gurķi, pipargurķīši, baltie un sarkanie kāposti, zaļie
vai kartupeļu salāti). Piedevām var arī ņemt burkānus,
zaļos zirnīšus ar etiķa un eļļas aizdaru. Aizdaru pieliek pie-
devām pirms zivs pasniegšanas. Atsevišķi jāpasniedz mār-

rutki ar etiķi, majonēzes mērce, zaļā mērce, kā arī skābi

gurķi.

ZIVIS MARINADĒ

Marinēšanai var ņemt jebkuras zivis — stori, zandartu,
līdaku, navagu, salakas v. c. Zivis sagatavo tā, kā tas teikts
šīs nodaļas ievaddaļā. Lielas zivis (piemēram, zandartu,
stori) var sagriezt gabaliņos, sīkās (salakas, navagas v. c.)
atstāj veselas. Sagatavotās zivis pasāla, apkaisa ar pipa-
riem, apviļā miltos, apcep augu eļļā, atdzesē un pārlej ar

marinādi. Marinādes pagatavošanai notīra un nomazgā
2—3 burkānus, 1 pētersīli, 2—3 sīpolus, sagriež tos plānās
šķēlītēs vai strēmelēs, saliek kastrolī, pievieno 3—4 karotes

augu eļļas un viegli apcep (10—15 minūtes). Pēc tam ieliek

kastrolī glāzi tomātu biezeņa un garšvielas — lauru lapas,

piparus, 3—4 krustnagliņas, gabaliņu kanēļa, apsedz ar

vāciņu un sautē 15—20 minūtes. Tad kastrolī ielej V2glāzes
vāja etiķa, 1 — IV2 glāzes buljona vai ūdens, visu uzvāra,

pieliek sāli, cukuru un atdzesē.

Zivis marinādē pasniedz salātu traukā vai dziļā bļodā.

ZANDARTA, KETLAŠA VAI FORELES

MAJONEZE

Zandarta, ketlaša, foreles vai citas zivs fileju, atdalītu

no ādas, sagriež 50—60 g lielos gabalos, saliek ar augu

eļļu izziestā cepešpannā vai lēzenā kastrolī, apsāla, pielej
nedaudz ūdens vai zivju buljona tā, lai fileja gabali būtu

pa pusei šķidrumā, apsedz ar vāciņu un izsautē. Pēc tam

zivis atdzesē un saliek bjodā vai šķīvjos un pārlej ar majo-
nēzes mērci tā, kā teikts par medījuma majonēzi. Majonēzi
izrotā ar vēžu astītēm vai krabja gabaliņiem, zaļumu la-

piņām, kaperiem, svaigu gurķu šķēlītēm. Zivju majonēzi

pasniedz tāpat kā medījuma majonēzi, ar tām pašām

piedevām. Mērce šim galertam — sinepju ar kaperiem vai

majonēzes mērce.

Uz 500 g zandarta, ketlaša, foreles vai citas zivs

ņem 1 glāzi majonēzes mērces, 10 g želatina (1 glāzei bul-

jona).

Baltzivs ir liela lašu dzimtas

zivs: tā sasniedz svarā līdz 32 kg
un garumā līdz 155 cm. Baltzivs gaļa
ir ļoti maiga, trekna (tajā ir līdz 26%

tauku), no tās pagatavo lieliskus

balikus (gaisā karinātus un kūpinā-

tus).
Slavena Sibīrijas zivs — Sibīrijas

lasis jeb baltlasis līdzinās baltzivij,
bet ir mazāks un nav tik trekns. Tas

pieder pie tās pašas lašu dzimtas un

saglabājies Ziemeļu Ledus okeāna

baseinā.

Sibirijas lasi zvejo Sibirijas upēs
un Pečorā. No Sibirijas laša, tāpat kā

no baltzivs, pagatavo ļoti garšīgus ba-

likus.

KOPINATS JORAS ASARIS

Jūras asaris ir diezgan liela zivs

(1 —2 kg svarā, gadās arī B—98 —9 kg)
ar lielu galvu un lielām acīm, dzīvo

jūras dzijumos. To zvejo mūsu traleri

Barenca jūras dzelmēs. Izceļot to no

jūras dziļumiem, krasas spiediena
maiņas rezultātā Šai zivij izspiežas no

orbitām acis.

Jūras asaris pieder pie visgaršī-

gākām zivīm. Sevišķi labs tas ir kūpi-

nāts — aukstā (mugurdaļiņas) un

karstā veidā, kā arī cepts.

ZUTIS

Patērētāji sevišķi cienī lielos žā-

vētos zušus. Tie ir sevišķi trekni, ar

maigu garšu un pieder pie vislabāka-

jiem zivju uzkožamiem.

CEPTI NEĢI

Cepti nēģi ir viens no visgaršīgā-
kiem un visdelikatākiem zivju ēdie-

niem. Nēģiem ir visai maiga, sulīga
gāja; tos pasniedz ar etiķi un sinepēm.

MELNAS, JORAS AUSTERES

Austeres ir ļoti garšīga delika-

tese. Tās ir treknas un satur daudz

B un C vitaminu.

Austerēm ir sīksta dzīvība: 10°

temperatūrā tās saglabā dzīvību

10—15 dienas, kas atvieglo to kulinā-

rijas pamatprasību izpildīšanu: auste-

res jāpasniedz dzīvas.

Austeres labi garšo ar citrona

sulu; tām ir patīkami piedzert klāt

balto vīnogu galda vīnu vai pussauso

šampanieti.
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DESAS STORES, SEVRJUGAS VAI BELUGAS MAJONEZĒ

Pats desu, žāvēto produktu, vā-

rītā šķiņķa, pastēšu, desiņu izskats un

pikantais, smalkais aromāts ierosina

ēstgribu.
Pārdošanā ir vairāk nekā simts

dažādu desu un desu izstrādājumu
šķirņu.

Augstākā labuma vārīto desu

(teļa gaJas, iecienītās, metropoles) pa-

gatavošanas receptūrā ietilpst atlasī-

tas liellopu gaļas labākās daļas, liesa

cūkgaļa, speķis (cietais un puscietais),
liellopu un cūku mēles, dažreiz olas,
tālāk — pipari, muskatrieksts vai kar-

damons, bet teļa gaļas desā arī vēl

pistacijas.
Ļoti vērtīgas, labas kvalitātes un

garšīgas ir arī tādas vārītas desas kā

daktera, atsevišķā, kapātā šķiņķa, se-

višķā, tējas, liellopu, jēra gaļas, uz-

kožamā un ķiploku.
Desiņas un sardeles ir vārīto desu

paveids. Tās gūst arvien lielāku popu-

laritāti un jau kļuvušas par tautas

ēdienu.

Augstāko šķirņu desiņas, kā, pie-
mēram, padomju un piena, ir pagata-
votas no pirmās šķiras liellopu gaļas
un treknas cūkgaļas, bet cūkgaļas
desiņas — tikai no vidēji treknas cūk-

gaļas.
Ļoti garšīgas ir jēlas desiņas. Tas

izstrādā no vidēji treknas cūkgaļas.
Jēlās desiņas pirms pasniegšanas

ir jāuzcep, kamēr parastās desiņas ti-

kai jāpavāra s—lo5 —10 minūtes.

Dūmu desu pircēji parasti veikalā

lūdz sagriezt iespējami plānākas,
gandrīz caurspīdīgās šķēlītēs.

Izšķir jēlā veidā žāvētas desas

(sevišķā, Maskavas, padomju, cūkas,

poļu, Ugļičas, Tambovas), pusžāvētas
un vārītā veidā žāvētas desas (Polta-

vas, Krakovas, Rostovas, iecienītā, Uk-

rainas, Minskas).
«Tambovas» desā ir 20% cūkgaļas,

40% cūkas krūtsgabala, 40% augstā-
kās šķirnes liellopu gaļas; «Cūkas»

desā — 60% cūkas krūtsgabala un

40% cūkgaļas; «Ugļičas» desā — 30%

muguras speķa, 10% cūkgaļas, 60%

augstākās šķirnes liellopu gaļas; «Pa-

domju» desā — 50% cūkgaļas, 30%

speķa, 20% augstākās šķirnes liellopu
gaļas; «Maskavas» desā — 75% aug-

stākās šķirnes liellopu gaļas un 25%

muguras speķa; «Sevišķā» desa —

50% cūkas krūtsgabala, 10% cūkgaļas
un 40% liellopu gaļas.

Visu jēlžāvēto desu receptūrā ie-

tilpst garšvielas, bet «Poļu», «Seviš-

ķai», «Padomju», «Ugļičas», «Cūkas»

desai pievieno arī vīnu.

Jēlžāvēto desu griezuma virsa ir

stiklveida, spīdīga, un dažreiz tur ir

Stores, sevrjugas un belugas majonēzi sagatavo tāpat
kā zandarta, foreles un citas zivs majonēzi, tikai ar to star-

pību, ka izvāra veselu zivi un no buljona pagatavo recekli.

Gatavo zivi sagriež 1 cm biezos gabaliņos; ja ēdiens pa-

redzēts uzkožamiem, tad zivi sagriež mazos gabaliņos. Zivi

griež šķērsvirzienā, katru gabalu atbrīvo no ādas, sadala

vairākās šķēlītēs, nolīdzina, saliek bļodā un pēc tam apklāj
katru šķēlīti ar majonēzes mērci, pievienojot tai recekli (V3
glāzes majonēzes mērces, i/a glāzes recekļa). Katru šķēlīti
izrotā ar zaļumu lapiņām, burkānu figūriņām v. tml. Izrotā-

jumus nostiprina ar pusatdzisušo recekli, uzlejot to plānā
kārtā ar karoti. Sarecējušās majonēzes šķēlītes nolīdzina

un sakārto bļodā.
Pie šī galerta pasniedz sinepju mērci ar kaperiem vai

majonēzi.

UZKOŽAMIE ZIVJU KONSERVI

Konservus nevajag pasniegt uz galda skārda bundžā vai

stikla burkā. Ņemt pie galda no bundžas konservus ir visai

neērti: tie lūst, drūp, un ievērojama daļa eļļas vai mērces

netiek izmantota. Pirms pasniegšanas konservi jāpārliek
salātu traukā vai šķīvī. Tos var izrotāt ar svaigu gurķu un

tomātu šķēlītēm, sagrieztiem lociņiem un cietu vārītu olu

ceturtdaļām vai daiviņām.

Konservus ieteicams arī izrotāt ar pētersīļu lapiņām vai

zaļiem salātiem.

Sardines pārliek no bundžas šķīvī; tām apliek apkārt cit-

rona šķēlītes vai tās pārlej ar citrona sulu, apkaisa ar sīki

sagrieztām pētersīļu lapiņām.
Šprotes pasniedz šķīvī ar daiviņās sagrieztu citronu;

zivtiņām apliek sīki sagrieztu sīpolu apmalīti.
Zivis tomātos. Lielus zivs gabalus (stores, belugas v. c.)

sagriež nelielos gabaliņos, saliek bļodā un pārlej ar mērci,

apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām un apliek ar

svaiga gurķa un tomātu šķēlītēm vai olivām bez kauliņiem.

Ķilavas atbrīvo no iekšām, nogriež galviņas, saliek īpašā

trauciņā vai šķīvī, sakārto apkārt svaiga gurķa un cietu

vārītu olu šķēlītes. Uz olu ripiņām var uzlikt pa Vi tējkaro-
tes majonēzes mērces, pievienojot spinātu biezeni.

Krabjus un vēžu astītes pārliek no bundžas salātu

traukā, sakārto apkārt svaiga gurķa, tomātu šķēlītes, kā arī

nomizotus, šķēlītēs sagrieztus ābolus, kam izgrieztas
serdes. Atsevišķi pasniedz majonēzes mērci.

AUSTERES

Austeru gliemežnīcas apmazgā aukstā ūdenī. īsi (1 —2

minūtes) pirms pasniegšanas ar speciālu nazi gliemežnīcas
atver, noņem virsējo vāku, neskarot austeri uz dziļā vāka;



tās tūlīt iegremdē pasālītā, aukstā ūden: (vislabāk ar ledu),

izmazgā un saliek bļodā, kuru vienmērīgi noklāj ar smalki

sakapātu ledus kārtu. Pie austerēm pasniedz 2—4 daļās
sagrieztu citronu vai citrona sulu.

AUKSTIE GAĻAS ĒDIENI UN UZKOŽAMIE

Daudzus auksto ēdienu produktus var nopirkt gatavā

veidā, piemēram, šķiņķi, rostbifu, ceptu cūkas, teļa gaļu,
ceptus mājputnus, medījumus.

Gaļu aukstajiem ēdieniem vāra un cep tāpat kā siltajiem
ēdieniem.

Šajā nodaļā sniegti norādījumi, kā gatavo produktu pa-

reizi un skaisti sagriezt, kā to garnēt un izrotāt, kādas pie-
devas izvēlēties.

JAUKTAS GAĻAS UZKOŽAMAIS

Sā ēdiena sastāvā var ietilpt dažādi gatavi gaļas pro-

dukti: šķiņķis, desa, vārīta mēle, cepta teļa vai jēra gaļa,
cepta liellopu gaļa, mājputni, medījumi v. c.

Sagrieztos produktus saliek uz bļodas noteiktā kārtībā,

piemēram, bļodas vidusdaļā novieto gabalu vistas, apkārt —

šķiņķa, desas, jēra vai teļa gaļas šķēlītes. Bļodu rotā ar

svaigiem gurķiem, tomātiem, svaigiem vai skābētiem ābo-

liem, salātu lapiņām vai pētersīļu zariņiem.^
Atsevišķi var pasniegt tomātu mērci, mārrutkus ar etiķi

vai majonēzes mērci.

VĀRĪTA, PUSŽĀVĒTA DESA UN DŪMDESA

Ar naža galu iegriež vārīto desu visā tās garumā un

novelk ādu. Tievas desas sagriež ieslīpi, lai iegūtu šauras,

ovālas šķēlītes. Ļoti resnu desu var pārgriezt gareniskā vir-

zienā un pēc tam sagriezt šķēlītēs, sakārtojot tas šķīvī

vienmērīgās rindās; izrotā ar pētersīļu zariņiem vai salātu

lapiņām. Atsevišķi pasniedz gurķus, pipargurķīšus, pikuļus,
sarkanos vai baltos galviņu kāpostus, sinepes, «Dienvidu»

mērci.

Dūmdesu un pusžāvētu desu (padomju, _Maskavas L
Kra-

kovas, Poltavas v. c.) sagatavo šādā veida: noņem ādiņu,

sagriež ieslīpos gabaliņos, saliek līdzenās rindās šķīvjos,
izrotā ar pētersīļu lapiņām; atsevišķi pasniedz sviestu un

sinepes.

AKNU DESA UN PASTETES

Desai noņem ādu un sagriež šķēlītēs, apmērcējot nazi

karstā ūdenī] lai šķēlītes varētu nogriezt vienmērīgas un

gludas. Pastēti ieliek salātu vai sviesta trauka vai šķīvī, rotā

ar pētersīļu lapiņām. Pie desas un pastētes atsevišķi pa-

sniedz sviestu.

redzamas dzidras tauku lāsītes, šīs
desas sauc arī par cietajām dūm-

desām.

Sīs dūmdesas šķēlītes ir lokanas

un viegli sakošļājamas: tās pildījumu
pagatavo no augstākās šķirnes liel-

lopu gaļas, liesas cūkgaļas, sasmalci-

nāta speķa un garšvielām.
Nereti uz jēldūmoto desu virsas

ir balts sāls un sausa pelējuma uzklā-

jums; tas nav šī produkta defekts un

it nemaz to nebojā.

PILDĪTĀS DESAS

Pildītās desas ir augstākā vārīto

desu šķirne, ar vissmalkāko garšu, kas

sevišķi saista ar savu sarežģīto rak-

stu. Gaļas kombinātos šādas desas pa-

gatavo tikai viskvalificētākie meistari,
kam vislielākā pieredze, no vislabākās

atlasītās teļa gaļas, liesas cūkgaļas,
speķa, mēles, pievienojot pienu,
sviestu, olas, pistacijas.

Pēc savas formas tās ir ļoti res-

nas, platas desas, ar pildījumu
zvaigznes, šachgaldiņa, eglītes v. tml.

veidā. Pie pilditām desām pieder arī

mēles desas.

Lūk, piemēram, pildītā desa «Eks-

tra augstākās šķirnes». Tajā ir liesa

sivēna gaļa, teļa gaļa, trekna cūk-

gaļa, puscietais cūkas speķis, vārīta

liellopu mēle, nesālīts sviests, svaigas
olas, piens, kviešu milti, pipari, mus-

katrieksts, sāls.

Augstākās šķirnes «Pildītajā mē-

les desā» ir vārītas liellopu mēles, cie-

tais un puscietais speķis, liesa cūk-

gaļa, augstākā labuma liellopu gaļa,
sāls, cukurs, melnie un smaržīgie
pipari, muskatrieksts, izlobītas pista-
cijas.

MEDNIEKU UN TŪRISTU DESIŅAS

So desiņu nosaukums rāda, ka

tās ir ērts uzkožamais tālā pastaigā,
medībās, ceļojumā.*

Mednieku desiņas pēc sava saga-
tavošanas veida pieder pie pusžāvētām

desām, kādas ir, piemēram. Polfavas,

Krakovas, bet tūristu — pie jēlžāvē-
tām desām, kā, piemēram, Ugļičas,
Tambovas.

Mednieku desiņās ir pārsvarā vi-

dēji trekna un liesa cūkgaļa.

Speķis tajās ir pusciets, sagriezts

četrstūrīšos, bet no garšaugiemun garš-
vielām receptē ietilpst pipari, kanēlis

un bez tam ķiploki.
Tūristu desiņās ir daudz cūkas

krūtsgabala (40%) un liesas cūkgaļas
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(20%); no piedevām un garšvielām,
izņemot tās, ko liek mednieku desiņās,
te vēl pieliek ķimenes.

Tūristu desiņas pirms žāvēšanas

nosloga.

GAĻAS PASTĒTES

Gaļas konservu rūpniecība iz-

strādā konservētas gaļas pastētes
šādā asortimentā: «Aknu», «Maska-

vas», «Arktika», «Diētiskā», «Diētiskā

ar smadzenēm», «Gaļas».
Pastēšu sastāvā ietilpst liellopa

vai jēra aknas, cūkgaļa, liellopu vai

jēra gaļa, sviests, cūkas un kaulu

smadzeņu tauki, smadzenes, piens, olu

dzeltenumi, gaļas vai kaulu buljons
un mērce, kas iegūta, cūkgaļu un ak-

nas apcepot, svaigi sipoli, sāls, melnie

pipari, smaržīgie pipari, muskatrieksts,
kanēlis vai krustnagliņas.

Pastēte «Arktika» satur 45% ceptu
aknu, 17% ceptas cūkgaļas, 28%

sviesta, 8% mērces, kas iegūta, cūk-

gaļu un aknas apcepot, 1% sīpolu,
1% sāls un bez tam vēl melnos un

smaržīgos piparus.
«Maskavas» pastētē ir 49% ceptu

aknu, 27% sviesta, 15% pilnpiena, 2%
olu dzeltenumu, 5% mērces, kas ie-

gūta, aknas apcepot, pa 1% sīpolu un

sāls un nelielā daudzumā melnie pi-
pari, muskatrieksts, kanēlis vai krust-

nagliņas.
«Diētiskajā» pastētē ir 50% ap-

plaucētu aknu, 30% apceptu sēklinieku
un olnīcu, 15% sviesta, 3% gaļas vai
kaulu buljona, pa 1% sīpolu un sāls,
melnie un smaržīgie pipari.

«Diētiskā pastēte ar smadzenēm»

atšķirībā no vienkāršās «Diētiskās»

pastētes satur 30% liellopu smadzeņu.
«Gaļas pastēte pagatavota no

applaucēlas gaļas (64%), kausētiem

cūkas vai kaulu smadzeņu taukiem

(.14%), gaļas vai kaulu buljona
(18%), ceptiem sīpoliem (3%), sāls,
pipariem.

Vēl jāpastāsta par šo pastēšu
tauku saturu: «Arktikā» ir ne mazāk
kā 29% tauku, «Maskavas»

— 25%,
«Diētiskajā» — 11o/0, «Diētiskajā ar

smadzenēm»
— 18%, «Gaļas» —

14%, «Aknu ar sviestu» — 25%,
«Aknu ar cūkas taukiem» — 33%,
«Aknu ar kaulu smadzeņu taukiem» —

330/o.

Izņemot «Maskavas» pastēti, šīs

pastētes garšo tāpat kā labi izceptas
augstas kvalitātes aknas, bet ar

pikantu aromātu. «Gaļas» pastētei ir

vārītas gaļas garša.
Visām pastētēm ir pastai līdzīga

konsistence, bez graudiņiem; «Gaļas»
pastēte nedrīkst saturēt gaļas muskuļ-
šķiedras.

AKNU PASTETE

Aknas nomazgā, atbrīvo no plēvēm un žultsvadiem un

sagriež nelielos gabaliņos; notīrītos burkānus, pētersīļus un

sīpolus sagriež plānās šķēlītēs. Visu to izcep mīkstu ar ga-
baliņos sagrieztu speķi, pievienojot 1 lauru lapu un dažus

smaržīgo piparu graudiņus. Pēc tam visu izmaļ divas

trīs reizes caur gaļas mašinu (var pēc tam vēl papildus iz-

berzt caur sietu). Ļoti svarīgi ir aknas pareizi izcept, lai

tās nepārceptu, citādi pastēte nebūs tik sulīga, kādai tai

jābūt.
Sasmalcinātās aknas saliek kastrolī, pieliek pēc garšas

sāli, piparus, saberztu muskatriekstu un sakuļ ar mentīti,

pakāpeniski pievienojot sviestu.

Sagatavoto pastēti saliek stikla vai porcelāna traukā un

atdzesē.

Pastēti var pasniegt kā uzkožamo, kā rotājumu pie-

vienojot 4 vārītas olas, vai arī izmantot brokastu sviest-

maizēm.

Uz 500 g teļa vai liellopu aknu ņem 100 g tauku vai

speķa, 100 g sviesta, pa 1 burkānam, pētersīlim un sīpolam.

CEPTA LIELLOPU, TEĻA, JĒRA UN CŪKAS GAĻA

Aukstajam ēdienam jāizvēlas liesa gaļa: no liellopu

gaļas — plānās malas (ribu) gabals vai izgriezums, no

teļa, jēra un cūkas gaļas — galvenokārt karbonādes gabals
vai pakaļējā daļa. Sagatavotā gaļa jāsagriež šķiedru šķērs-
virzienā platās, plānās šķēlēs un jāsakārto līdzenās rindās

bļodā. Ja izcepta vesela jēra vai teļa ciska, gaļu atgriež no

kaula, kaulu liek uz bļodas, bet šķēlītēs sagriezto gaļu
sakārto ap to veselas ciskas veidā. Aukstai ceptai gaļai kā

rotājumu pievieno pipargurķīšus, pikuļus, tomātus; labi der

arī daži salāti (zaļie, kartupeļu, tomātu, dažādu dārzāju
v. c. salāti), kā arī gurķi, sarkanie un baltie galviņu kā-

posti. Aizdaram var pasniegt «Aso», «Kubaņas», «Dien-

vidu» vai majonēzes mērci.

VĀRĪTSŠĶIŅĶIS,CŪKASCEPETIS,MĒLE

Cūkgaļas šķiņķa gabala un mēles virsu notīra ar nazi,

noņem ādu, kamaras. Šķiņķis un vārītā cūkgaļa jāgriež

šķērsām šķiedrām, vislabāk ar garu, tievu (ar šauru asmeni),
labi uzasinātu nazi. Šķēlītēm jābūt līdzenām un plānārņ.
Sagriezto šķiņķi, cūkas cepeti vai mēli saliek līdzenas rindās

uz bļodas un izrotā ar pētersīļu zariņiem vai salātu lapi-

ņām. Piedevām var pasniegt gurķus, svaigus un skābētus,

pipargurķīšus, zaļos salātus, sarkano un balto galviņu

kāpostu vai biešu salātus.

Atsevišķi pasniedz mārrutkus ar etiķi, sinepes, majonēzes

mērci, «Aso», «Kubaņas» vai «Dienvidu» mērci.
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CEPTI MĀJPUTNI UN MEDĪJUMI

Vistu, tītaru, zosi, pīli, meža un lauka irbi, fazānu izcep
un atdzesē. Gatavos mājputnus un fazānu vispirms gare-
niski pārcērt 2 daļās, pēc tam katru daļu savukārt sacērt
vairākos gabalos atkarībā no putna lieluma. Meža un lauka
irbes sacērt 2 vai 4 daļas.

Bļodā sakārtotos putnus un medījuma gabalus izrotā
ar pētersīļu zariņiem vai salātu lapiņām un apliek tiem

apkārt marinētas plūmes, vīnogas, ķiršus, brūklenes, skābē-
tus ābolus, sarkanos vai baltos galviņkāpostus; tos var

pasniegt arī atsevišķi salātu traukā. Medījumam un māj-
putniem var pasniegt klāt arī zaļos salātus, dārzāju un

augļu salātus vai augļu salātus vienus pašus. Atsevišķi pie
mājputniem pasniedz majonēzes mērci, pie medījumiem —

augļu un ogu mērci.

MEDĪJUMA MAJONEZE

Medījuma majonēze jāpagatavo no meža un lauka irbju
fileja. leteicami ir divi varianti.

Medījumam noņem ādu, izņem iekšas. Tad medījumu
apmazgā aukstā ūdenī un putna fileja daļas, stilbiņus un

muguras daļu saliek kastrolī, pārlej ar ūdeni tā, lai tas

apsegtu divas trešdaļas putna, apsedz kastroli ar vāciņu,
liek uz uguns un, kad ūdens sāks vārīties, pavāra vēl 20—25

minūtes. Pēc tam medījumu ieliek bļodā un apsedz ar mitru

servjeti. No vārīšanā iegūtā buljona pagatavo recekli. Kad

medījums atdzisis, fileju (mīkstumu) atgriež ar nazi no

kauliem, nolīdzina, sakārto bļodā vai šķīvī ar 2—3 cm lie-
lām atstarpēm starp gaļas gabaliņiem un apklāj tos ar

mērci (I—2 ēdamkarotes).

Mērci pagatavo šādā veidā: sajauc V3glāzes majonēzes
mērces ar 1/3 glāzes recekļa, kas iegūts no medījuma bul-

jona (recekli pievieno mērcei atdzisušu, bet vēl pusšķidru);
pieliek stipru etiķi un sāli pēc garšas, visu labi izmaisa

un atdzesē tiktāl, lai mērce sabiezētu un, pārlieta filejam,
tur turētos, ātri sarecot. Lai mērce nesarecētu sagatavoša-
nas laikā, tā ātri jāmaisa ar karoti vai mentīti. Mērci var

sasildīt, uz dažām sekundēm iegremdējot kastroļa dibenu

karstā ūdenī un izmaisot mērci līdz vajadzīgam biezumam.

Gatavo fileju var izrotāt ar zaļumu lapiņu, svaigu gurķu,
burkānu, zirnīšu, olu rakstu. Izrotājumi ir jāpiestiprina,
šajā nolūkā fileju un tā izrotājumus pārlej ar plānu pus-

sastingušās želejas kārtu. Pirms pasniegšanas apaļās bļo-
das centrā saliek kubiņos vai strēmelītēs sagrieztu dārzāju
salātu uzkalniņu, kas pārlieti ar majonēzes mērci. Uzkalni-

ņam apkārt apliek vienmērīgā kārtā sīki sagrieztus zaļos
salātus un uz tiem sakārto medījuma majonēzi. Fileja gaba-
liņu atstarpes piepilda ar sīki sakapāto recekli. Atsevišķi pie
medījuma majonēzes var pasniegt zaļo mērci vai majonēzes
mērci.

UZKOŽAMIE NO DĀRZĀJU

KONSERVIEM

Konservus-uzkožamos izstrādā no

dārzājiem šādā asortimentā:

Pildītie dārzāji (paprika, bakla-

žāni, tomāti).
Dārzāju kaviārs no baklažāniem.

Dārzāju kaviārs no kabačiem.

Baklažāni, ripiņās sagriezti.
Kabači, ripiņās sagriezti.
Baklažāni tomātu mērcē.

Kabači tomātu mērcē.

Kāpostu tīteņi ar dārzāju pildī-
jumu.

Kāpostu tīteņi ar dārzāju un rīsu

pildījumu.
Pildīto dārzāju konservi pagata-

voti no paprikas, baklažāniem vai

tomātiem un pildīti ar maisījumu, kurā

ietilpst saēvelēti un augu eļļā apcepti
burkāni, pētersīļi, sīpoli, pastinaki;

maisījums apliets ar tomātu mērci.

Ripiņās sagriezto baklažānu un

kabaču konservi pagatavoti no plānām
baklažānu un kabaču ripiņām, starp
kurām ir pildījums no augu eļļā ap-
ceptiem burkāniem, baltajām garš-
saknēm un sīpoliem, pievienojot zaļu-
mus un garšvielas.

Tomātu mērci visiem uzkožamiem

dārzāju konserviem gatavo no tomātu

biezeņa, pievienojot cukuru, sāli, sīvos

un smaržīgos piparus.

Katrs no šiem konserviem ir labs,

ēstgribu veicinošs uzkožamais pusdie-
nās vai vakariņās.

DIVI MARINĒTO SĒŅU VEIDI

Jaunas sēnes ir daudz labākas

un garšīgākas nekā vecās, kas izpau-
žas arī visu sēņu produktu novēr-

tēšanā.

Izšķir, piemēram, divas marinēto

sēņu šķiras: pie augstākās šķiras pie-
skaita tādas sēnes, kuru cepurītes dia-

metrs nepārsniedz 3 cm, bet kātiņš —

0,5 cm, turpretim pie pirmās šķiras
pieskaita sēnes, kurām ir 5 cm liela

cepurīte un kātiņš nav garāks par
2 cm.

PILDĪTĀS PAPRIKAS KONSERVI

Šos teicamos konservus-uzkoža-

mos pagatavo no izlasītas saldās pap-
rikas, ko pilda ar apceptu balto garš-
sakņu, burkānu, sīpolu, zaļumu
maisījumu un pārlej ar tomātu mērci.

Mērci pagatavo no tomātu bie-

zeņa, cukura, sāls un garšvielām.



52

KONSERVĒTI PATISONI

Patisoni pieder pie ķirbju dzimtas

dārzājiem. Tos konservē sālījumā (7°/0
sāls un 1% etiķskābes), pievienojot

selerijas, piparmētras, lauru lapas,
pētersīļu lapiņas, dilles, ķiplokus, mār-

rutkus.

ZAĻIE SALĀTI

Izšķir lapu un galviņu salātus.

Lapu salāti ir agrīni, tie pirmie izaug

sakņu dārza dobēs, un tādēļ tos se-

višķi augstu vērtē. Galviņu salāti

ienākas rudenī un ir, salīdzinot ar

agrīnajiem salātiem, mazliet rupjāki,
bet tos var vairākus mēnešus uzgla-
bāt.

DABISKIE DĀRZĀJU KONSERVI

Ziemas sezonai un tālajiem zie-

meļu rajoniem rūpnīcas konservē ve-

selus tomātus, sparģeļus, puķu kāpos-
tus, zaļos zirnīšus, zaļās pupiņas
pākstīs, burkānus, bietes v. c. dārzā-

jus dabiskā veidā (bez piedevām).
Siem konserviem ir svaigu dār-

zāju garša, aromāts un uzturēs vērtiba.

Konservētie dabiskie dārzāji ir

jau gatavi lietošanai. Tos izmanto kā

patstāvīgu otro ēdienu vai kā gaļas,
zivju ēdienu piedevu, vai arī pirmo
ēdienu pagatavošanai. Ja nav svaigu
dārzāju, no konserviem var sagatavot
lieliskus salātus.

Garšas ziņā svaigos tomātus vai-

rāk atgādina veseli konservētie tomāti.

KA PAGATAVO ŠPROTES

Šprotes eļļā gatavo no Baltijas
reņģēm un brētliņām, no Kaspijas
brētliņām un retāk no citām siļķu
dzimtas zivtiņām.

Vārds «šprotes» ir sagrozīts Bal-

tijas brētliņas latiņu nosaukums. Tā-

tad kā «šprotes», tā «brētliņas» ir tās

pašas zivs divi nosaukumi. Nosaukums

«šprotes» neapzīmē sugu, bet gan sa-

gatavošanas veidu un receptūru. Ir

paņēmiens, kā sīkās zivtiņas (tādu kā

brētliņas, reņģes. Baltās jūras siļķītes
v. c.) apstrādāt šprotēs, tāpat kā pa-
stāv ķilavu sālījums, anšovu sālījums,
daždažādi siļķu sālījumi utt.

Lai pagatavotu šprotes eļļā, ziv-

tiņas rūpīgi nomazgā, uz īsu laiciņu
iegremdē vājā sāls šķīdumā (tuzlukā).

Otrs medījuma majonēzes sagatavošanas veids atšķiras
no pirmā ar to, ka uz lapu salātiem salikto medījuma fileju
apklāj ar dabisko majonēzes mērci. Sajā gadījumā ar mērci

apsegto fileju izrotā ar svaiga gurķa šķēlītēm, zaļumu lapi-
ņām (mērci atsevišķi nepasniedz).

Uz lauka vai meža irbi ņem 15 g želatina, 1 glāzi majo-
nēzes mērces, 300 g zaļo salātu, 400 g dārzāju salātu ar

majonēzes mērces aizdaru.

AUKSTS SIVĒNS AR MĀRRUTKIEM

Sivēnu sagatavo un izvāra tāpat, kā teikts receptē
«Sivēna galerts» (sk. 56. lpp.).

Atdzesēto sivēnu pirms pasniegšanas sacērt gabalos,
sakārto uz bļodas un izrotā ar pētersīļu zariņiem vai salātu

lapiņām.
Atsevišķi pasniedz mārrutkus ar skābu krējumu vai mār-

rutkus ar etiķi.

AUKSTIE DĀRZĀJU ĒDIENI UN UZKOŽAMIE

PUPIŅAS EĻĻĀ

Pupiņas izvāra, pēc tam uz pannas apcep eļļā, kamēr

rodas brūna garoziņa, pietiek apceptus sīpolus, sāli, piparus,
visu labi izmaisa un atdzesē, pirms pasniegšanas apkaisa
ar sakapātiem zaļumiem.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 1 sīpolu, 2 ēdamkarotes augu

eļļas.

PUPIŅU PASTETE

Pupiņas izvāra, izberž caur sietu, piejauc tām saceptus

sīpolus, pievieno augu eļļu, sāli, etiķi, piparus, visu labi

izmaisa, sakārto šķīvī un atdzesē.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 2—3 ēdamkarotes augu eļļas,

1 sīpolu.

SĒŅU KAVIARS

Sēņu kaviāru pagatavo no dažādām sālītām vai izvārī-

tām žāvētām sēnēm. Sālītās sēnes nomazgā, ļauj ūdenim

notecēt un pēc tam tās smalki sakapā; sagriež sīpolus, viegli
apcep augu eļļā, atdzesē un piejauc sēnēm, pieliekot nedaudz

piparu.
No izvārītām žāvētām sēnēm kaviāru pagatavo tādā

pašā veidā. Lai būtu asāka garša, kaviāram var pievienot
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citrona sulu vai etiķi, sāli un piparus, kā ari to var apkaisīt
ar smalki sagrieztiem lociņiem.

Uz 250 g sālītu (vai 50 g žāvētu) sēņu ņem 1 sīpolu,
I—21 —2 ēdamkarotes augu eļļas.

BAKLAŽANU KAVIARS

Baklažānus izcep vai izvāra, noņem miziņu, sakapā

mīkstumu, pieliek viegli apceptu sīpolu un tomātu, sāli,

piparus, augu eļļu un mazliet etiķa. Visu samaisa, pa-

karsē uz lēnas uguns, lai atbrīvotos no liekā mitruma, un

atdzesē.

Uz 300 g baklažānu ņem I—2 sīpolus, 2 ēdamkarotes

augu eļļas, 1 tomātu.

BIEŠU KAVIARS

Bietes nomazgā, izvāra, nomizo un gaļas mašinā samaļ.

legūtajam biezenim pieliek klāt cukuru, sviestu, citrona

miziņu un piespiež klāt arī citrona sulu (vai pievieno atšķai-

dītu citronskābi). Visu to izmaisa, saliek kastrolī un karsē

s—lo minūtes, bieži apmaisot, lai masa nepiedegtu.
Atdzesēto kaviāru pārliek salātu traukā.

Uz V2kg biešu ņem 2—3 karotes cukura, 2 karotes

sviesta, 1/2 citrona.

UZKOŽAMIE NO DĀRZĀJU KONSERVIEM

Papriku, baklažānus, pildītus kabačus un citus dārzājus
saliek salātu traukā, ja vēlas, aplej ar citrona sulu vai

galda etiķi, apkaisa ar pētersīļu lapiņām. Apkārt var novie-

tot ābolu šķēlītes.

LAPU MĪKLAS GROZIŅI AR SALATIEM

Mazas metāla veidnītēs (5—6 cm diametrā) izklāj ar

lapu mīklu; šajā nolūkā mīklu plāni izveltnē un sagriež
ripiņās ar mazliet lielāku diametru nekā veidnīšiem; mīklu

uzliek uz veidnītēm un iespiež iekšā. Malas nolīdzina un

veidnītēs piepilda ar nevārītiem zirņiem, lēcām vai griķu

putraimiem, saliek gaļas vai maizes pannā un cepeškrāsnī
izcep. Gatavos groziņus izņem no veidnītēm, izņem no tiem

zirņus vai putraimus un atdzesētus piepilda ar medījuma
vai gaļas salātiem, novieto lielā vai deserta šķīvī (atkarībā
no groziņu skaita) un apsedz ar servjeti; šķīvī var arī

salikt sīki sagrieztus zaļos salātus un groziņus novietot uz

šiem zaļumiem.

pēc tam noskalo nesālītā ūdenī un uz-

ver uz metāla stienīša (caur muti un

žaunu caurumu); stienīti ar zivtiņām
iestiprina ietvarā un novieto kūpināmā
krāsni. Pēc pabeigtas kūpināšanas
zivtiņas atbrīvo no galvas un astes

spuras un saliek konservu bundžās, pār-
lejot rafinētas saulpuķu un sinepju

eļļas maisījumu. Bundžas aizvāko (her-
mētiski noslēdz), sterilizē, atdzesē un

novieto noliktavā, kur šprotēm jāpa-
liek daži mēneši, lai tās nogatavotos;

pa šo laiku eļļa pieņem zivs aromātu,

bet zivs piesūcas ar eļļu, kas piešķir
šprotēm, tāpat kā citiem zivju kon-

serviem eļļa, sevišķi delikātu garšu.

SOSVAS SIĻĶES

Jūs droši vien jau esat uz zivju
galdiem ievērojuši šīs sīkās, sudrabai-

nās zivtiņas ar platu muguriņu un

patīkamu pikantu aromātu. Sauc tās

par Sosvas siļķēm. īstenībā šis nosau-

kums neapzīmē vis siļķi, bet Sibirijas
zivtiņu tugunu, kas pieder pie lašu

dzimtas, ko zvejo Sosvas upē (Obas
pieteka) un sagatavo pikantā (ķilavu)
sālījumā.

Tugunus zvejo ari Jeņisejas un

Ļenas upē. bet tur tie ir mazāki un

nav tik garšīgi kā Sosvas tuguni.
Šīs zivtiņas vidējais svars ir

40 g, bet nepārsniedz 90 g. Labā ķi-
lavu sālījumā pilnīgi nogatavojusies,
gaļaina, maiga, ar smalku īpatnēju

garšu, šī zivs pamatoti ierindota la-

bāko zivju delikatešu skaitā.

KŪPINĀTAS REŅĢES

Zivju kombināti no Baltijas reņ-

ģēm, Baltās jūras, Murmanskas siļķī-

tērn, no brētliņām ar puskarstās kūpi-
nāšanas palīdzību gatavo kādu visai

garšīgu zivju kulinārijas produktu, ko

sadzīvē sauc par kūpinātām reņģēm.
Zeltaini brūnās reņģītes ar

svaigi kūpinātas zivs aromātu, kas

ierosina ēstgribu, akurāti saliktas ma-

zās, pītās skalu kastītēs, rotā zivju
galdus un arvien tiek daudz piepra-
sītas.

ŅEVAS SALAKAS

Salakas zvejo lielā vairumā Lado-

gas ezerā, Amūras upē un citos ūdens

baseinos, to skaitā arī Ņevā pie pašas

Ļeņingradas, kas ari radījis ļeņin-

gradiešos senu paražu lietot šīs zivti-

ņas dažādā kulinārā apstrādājumā
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(ceptas, kūpinātas, marinētas). Cienī-

tāji uzskata šīs gaļainās zivtiņas ar

tām piemītošo vieglo gurķu smaržu

par delikatesi.

Patiešām salakas, sevišķi karsti
kūpinātās, nav nemaz slikts zivju pro-
dukts, un, ja šī produkta būtu vairāk,
tas varētu kļūt populārs ne tikai

Ļeņingradā, bet arī citās mūsu zemes

pilsētās un rajonos.

AROMATIZĒTĀ EĻĻA ZIVJU

KONSERVIEM

Dažu zivju konservu sastāvā ie-
tilpstošo augu eļļu iepriekš aromatizē.

Uz 1 litru eļļas ņem 35—50 g no-

tīrītu, gabaliņos sagrieztu pētersīļu,
tikpat daudz seleriju, garšvielas: ma-
jorānu un ķimenes pa 1 g, smaržīgos
piparus un lauru lapas pa 3 g.
Dārzājus liek eļļā tieši, bet garšvielas
marles maisiņā.

Pēc tam eļļu divreiz izkarsē:

pirmo reizi to karsē 30 minūtes
75—80° temperatūrā, bet otro reizi —

60 minūtes pie 100°. No pirmās kar-
sēšanas līdz otrajai jāpaiet 1 vai 2
diennaktīm.

Dārzājus un garšvielas no eļļas
izņem tikai pēc otrās karsēšanas; pēc
tam eļļu filtrē.

GATAVIE GALERTI

Gatavo augstākās šķirnes galertu
receptūrā ietilpst cūku un liellopu
galvu gaļa, liellopu lūpas, cūku šņu-
kuri liellopu priekškuņģi, pievienojot
garšvielas, ķiplokus, sīpolus. Lai la-

bāk varētu uzglabāt vasarā, galerta
masai pieliek 2% etiķa.

SKUMBRIJAS

Sīs skaistās un garšā maigās zi-

vis mums parasti pārdod konservētas
vai kūpinātas. Svaigas tās ēd tikai no-

zvejas vietās — Melnās jūras pie-
krastē un Klusā okeāna krastos.

Melnajā jūrā dzīvo sīkas, līdz

300 g smagas skumbrijas, bet Klusajā
okeānā — lielas, lidz 1 kg smagas.
Kā no Melnās jūras, tā no Klusā oke-
āna skumbrijām gatavo teicamus kon-
servus eļļā.

SARDĪNES

«Sardines eļļā» ir jau sen plaši
pazīstami konservi. Tos pagatavo ne

tikai no šī nosaukuma zivīm, kuras

pieder pie siļķu dzimtas. Tāpat kā

OLU GROZIŅI AR SALATIEM

Cietas vārītas olas noloba, sagriež šķērsām 2 daļās,

izņem dzeltenumus un piepilda ar salātiem. Virsu izrotā ar

zaļumu zariņu vai lociņiem.

TOMATI AR SALATU PILDĪJUMU

Ne visai lielus nogatavojušos tomātus nomazgā, kātiņa

pusē ar maza naža galu izgriež nelielu bedrīti, atbrīvo

tomātu no sēklām un sulas (viegli paspaida), izkaisa ar

sāli un pipariem un piepilda ar medījuma salātiem.

GALERTI

Galertus pagatavo no zivīm, gaļas un dārzājiem. Zivju
galertam sevišķi ieteicams ir zandarts, store, beluga, ster-

lets, kā arī plauža, karpas, asara filejs. Gajas galertus
gatavo no sivēna gaļas, mēles, teļa gaļas, cūkas cepeša,

Šķiņķa, mājputniem un medījumiem (vistas, tītara, pīles,
meža un lauka irbes).

Labu galertu var pagatavot no pildītiem zivju un gaļas
produktiem, līdakas, zandarta, putniem, aknu desas. Šos

produktus sagriež plānos gabaliņos un izrotā ar olu, citrona,

tomātu, svaigu gurķu, ābolu šķēlītēm un ar zaļumu lapiņām.

Dārzāju galertiem ņem burkānus, kāļus, puķu kāpostus,
sparģeļus, zaļos zirnīšus v. c. Dārzājiem var pievienot

augļus (ābolus, bumbierus, persikus).
Galertu vārot iegūtais zivju, gaļas vai dārzāju vārāmais

ūdens (buljons) jāizlieto recekļa pagatavošanai. Tas, cik

daudz želatina šim buljonam jāpieliek, lai iegūtu recekli, ir

atkarīgs no buljona vai novārījuma stipruma. Tā, piemēram,
buljonam, kurā vārīts zandarts ar visu galvu un ādu, pietiek

pielikt I—2 g želatina uz 1 glāzi. Tam pašam daudzumam

vistas vai cāļa buljona vajag 4—5 g želatina. No dārzāju
buljona iegūst labu recekli, ja 1 glāzei buljona pieliek 6—7 g
želatina. Želatinu iemērc aukstā ūdenī, ko ņem piecreiz
lielākā daudzumā, nekā ir želatina svars.

Buljonu karsē uz lēnas uguns 3—5 minūtes, pēc tam

pieliek iepriekš izmērcētu un nospiestu želatinu; buljonu
maisa, kamēr želatins ir pilnīgi izšķīdis un sāk vārīties;
tad buljonu iekāš caur servjeti citā kastrolī vai bļodā un

ļauj tam drusku padzist. Pēc tam ar to pārlej sagatavotos
produktus (galu, zivis vai dārzājus). Lai iegūtu dzidrāku

recekli, uz katrām 4—5 glāzēm buljona ņem 1 jēlas olas

baltumu, saputo to bļodiņā ar putu slotiņu vai dakšiņu,

pielej klāt glāzi atdzesēta buljona, pievieno 1 ēdamkaroti

etiķa vai citrona sulas, visu izmaisa un ielej verdošā bul-

jonā. Kastroli ar buljonu apsedz ar vāciņu un atstāj uz

mazas uguns; tikko buljons sāk vārīties, kastroli noceļ un

ļauj buljonam 15—20 minūtes nostāties; pēc tam to neska-

linot uzmanīgi izkāš caur servjeti.



55

ZANDARTA GALERTS

Iztīrīto un nomazgāto zandartu sagriež gabalos. Asakas,

galvu (bez žaunām), tīrīšanā iegūtos atgriezumus un

ikrus saliek kastrolī, pievieno garšsaknes, sīpolus, sāli,
lauru lapas (1 —2 lapiņas), aplej visu ar ūdeni un vāra.

Pēc 15—20 minūtēm šajā pašā kastrolī ieliek vārīties sa-

griezto zandartu. Kad zivs gabali izvārījušies, tos izņem ar

putu karoti un sakārto bļodā veselas zivs veidā, bet ar ma-

zām atstarpēm starp atsevišķiem gabaliem. Bļodu noliek

aukstā vietā. legūto zivs buljonu nolej un 2—272 glāzes
izlieto recekļa pagatavošanai, t. i., tajā izšķīdina izmērcētu

želatinu, visu uzvāra un izkāš caur servjeti. Katru zandarta

gabalu izrotā ar citrona un zvaigznīšu veidā sagrieztu
burkānu šķēlītēm un zaļumu lapiņu un pārlej ar sagatavoto
recekli 2—3 paņēmienos, lai neizkustinātu izrotājumus un

zandarta gabali būtu ar recekli apklāti. Bļodu novieto

aukstā vietā, kamēr receklis sastingst. Zandarta galertam
var pasniegt klāt sarkanos kāpostus, kartupeļu salātus,

svaigus un skābētus gurķus, kā arī majonēzes mērci.

Uz 1 zandartu (1000—1200 g) ņem 10—12 g želatina,

pa 1 gab. garšsakņu un 1 sīpolu.

STORES GALERTS

Gabalu stores (vai sevrjugas, belugas) izvāra, pievie-

nojot garšsaknes, un atdzesē. No iegūtā zivs buljona sa-

gatavo 3—4 glāzes dzidra recekļa. Gatavo, izkāsto recekli

atdzesē.

Izvārīto zivi sagriež plānos gabaliņos un saliek cepeš-

pannā vai bļodā tā, lai ap katru gabalu būtu brīva telpa
receklim. Zivs gabaliņus izrotā ar pētersīļu lapiņām, bur-

kānu šķēlītēm, svaiga gurķa ripiņām, krabju vai vēžu gaba-
liņiem, kaperiem. Izrotājumi ir jānostiprina ar atdzesēto

recekli, ar karotes palīdzību aplaistot zivs gabaliņus. Pēc

tam zivs gabaliņus pārlej divos trijos paņēmienos ar vien-

mērīgu recekļa kārtu. Kad galerts sastindzis, katru gabalu
ar naža galu izgriež un, glīti bļodā novietotu, izrotā no

vienas vai no abām pusēm ar vārītu burkānu, kāļu, kartu-

peļu, zaļo zirnīšu pušķīšiem.
Šīs piedevas pirms pasniegšanas apslaka ar eļļu un

etiķi. Pasniedz klāt mārrutkus etiķī un majonēzes mērci.

Uz 1 kg stores ņem 25—30 g želatina, pa 1 gab. garš-

sakņu, 1 sīpolu.

STERLETA GALERTS

Iztīrīto un nomazgāto sterletu servjetē nosusina sausu,

sagriež gabalos un vāra tāpat kā zandartu galertam. Izvā-

rītos sterleta gabalus saliek dziļā bļodā vai salātu traukā

un apsedz ar servjeti. Buljonam pievieno izmērcētu želatinu

vārdi «šprotes», «ķilavas», tā arī vārds

«sardines» ir kļuvis nevis par zivtiņas,
bet gan par receptūras, sagatavošanas
veida apzīmējumu.

Sos ļoli garšīgos uzkožamos kon-

servus pagatavo no atlasītām zivti-

ņām — ivasēm, reņģēm un citām sīkām

siļķu dzimtas zivtiņām. Zivtiņas iepriekš
apsāla (garšai) un tad apžāvē, kas

padara gaļu stingrāku un piešķir ādai

sudrabotu nokrāsu; pēc tam tās pār-
lej ar rafinētu augu eļļu vai augu eļļu
delikateses maisījumu, aizvāko plaka-
nās skārda bundžās un sterilizē. Lai
uzlabotu garšu, sardinēm pēc to paga-
tavošanas ir vajadzīgi vismaz 6 mē-

neši nobriešanai.

MĒLES RECEKLI

Sājos konservos ir vārītas liellopu
vai cūku mēles, veselas, uz pusēm vai

šķēlītēs sagrieztas, atbrīvotas no dzīs-
lām, apkaisītas ar sāli un pārlietas ar

receklim līdzīgu buljonu.
Pārdošanā ir divas šo konservu

šķiras — augstākā un pirmā, un neat-

karigi no šķiras tie satur 80—82%

mēles un 18—20% recekļa.
Konservētas mēles receklī ir deli-

katese; tās ēd aukstas.

GATAVIE GALERTI

Gajas kombināti izstrādā pārdoša-
nai dažādu galertu asortimentu.

Galertu no «iecienitās» desas paga-
tavo šādi: 100 g «iecienītās» desas

sagriež vai nu plānās šķēlītēs vai sīkos

kubiņos, saliek papīra glāzē un pār-
lej ar 140 g koncentrēta buljona, pie-
vienojot vārītus burkānus (5 g); virsū
uzliek citrona šķēlīti. Kad glāzes sa-

turs ir sastindzis (2—4° temperatūrā),
galerts ir gatavs un to nosūta uz

veikaliem.

Galertu pagatavo arī no kārtainās

desas, no slogotām baltajām un sar-

kanajām recekļa desām, vārīta šķiņķa,
mēles, smadzenēm v. tml.

MAJONĒZES

Daudzās šās grāmatas receptēs ir

minētā majonēze — garšīga, ēstgribu
kairinoša un derīga mērce, kas satur

40—70u/o tauku, kā arī olbaltumvielas,
ogļhidrātus, minerālvielas.

Majonēze ir koncentrēts rafinētas

augu eļ|as, olas dzeltenuma, cukura,

sinepju, sāls, etiķa un garšvielu maisī-

jums (emulsija). Sīs mērces īpatnība
ir tā, ka tai ir ne tikai augsta uzturēs

vērtība, bet reizē ar to tā sekmē kopā
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ar mērci uzņemtā uztura izmantošanu.

Tādēļ majonēzi pilnīgi pamatoti uz-

skata par salātu, vinegretu un daudzu

citu aukstu un karstu ēdienu un uzko-

žamo neaizvietojamu aizdaru.

Visizplatitākās, tā saucamās pa-
matmajonezes sastāvs ir šāds: 68%

saulespuķu eļļas, 10% svaigu olas

dzeltenumu, 6,7% sagatavotu sinepju,
2,3% cukura, 11% etiķa (5%-īgā) un

2% garšvielu.
56.—59. lpp. lasītājs atradīs nepie-

ciešamos paskaidrojumus, kā majonēzi
pagatavot mājas apstākļos. Tomēr ir

jābrīdina (un to zina katra pieredzējusi
saimniece), ka pagatavot labu majo-
nēzi mājās ir diezgan sarežģīts uzde-

vums, kas prasa daudz darba; pat pie-
redzējušiem pavāriem darbs nereti bei-

dzas nesekmigi. Tas tā ir tādēļ, ka nema-

nāmas sastāvdaļu daudzuma un kvali-

tātes izmaiņas, nepietiekama rūpība
mērces sagatavošanā ietekmē tās garšu
un maisījuma (emulsijas) izturību, tā-

dēļ mērce vai nu vispār neizdodas, vai

arī tai trūkst īstās garšas.
Lai cik augsta būtu pavārmāksla,

tomēr tik precizi izpildīt receptūras no-

teikumus, tā pārbaudīt sastāvdaļu kva-
litāti, tik rūpīgi un beidzot tik higiē-
niski ražot ir iespējams tikai rūpniecis-
kos apstākļos, kur ir modra laborato-

rijas un techniski ķīmiskā kontrole.

Bez pamatmajonezes rūpniecībā
ražo majonēzi ar tomātiem (te ir līdz

30% tomātu pastas), majonēzi ar mār-

rutkiem (līdz 20% saberztu mārrutku),
majonēzi ar pipargurķīšiem un kape-
riem (līdz 25°/n sīki sakapātu pipargur-
ķīšu un kaperu), majonēzi ar garšvie-
lām (tajā ir līdz 15% «Dienvidu»

mērces) un diabetiķu majonēzi (bez
cukura).

Majonezēm ir bieza krējuma kon-

sistence. Pamatmajoneze ir krēma krā-
sā, ar īpatnēju, mazliet asu un ieskābu

garšu, bet etiķa un garšvielu smaržu.

Majonēzei ar tomātiem ir rakstu-

rīga dzeltensarkana krāsa ar tomātu

garšu un smaržu.

Majonēze ar mārrutkiem atšķiras
ar savu stipro mārrutku piegaršu, tā ir
krēma krāsā, un majonēzes masā redza-
mas sīkas mārrutku šķiedras.

Majonēzei ar pipargurķīšiem un

kaperiem ir marinādes garša' un smar-

ža, tā ir krēma krāsā, ar olivzaļām
dzīsliņām.

Majonēzei ar garšvielām ir sojas
mērcē ietilpstošo garšvielu garša un

smarža: tā ir gaišbrūnā krāsā.

Majonēzes pārdošanā ir sīkā iesai-

ņojumā, visbiežāk nelielās burciņās,
katrā 200 g šīs lieliskās mērces.

Tā saucamo galda pamatmajonezi
var uzskatīt par universālu, jo to lieto
visu ēdienu un salātu aizdaram. Kat-

un maisa, kamēr tas izšķīdis. Tāpat kā zivju zupu (sk. 94.

lpp.) recekli var padarīt dzidrāku ar presēto vai graudaino
kaviāru; izkāstu un atdzesētu buljonu pārlej pār sterleta

gabaliem, iepriekš tos izrotājot ar pētersīļu lapiņām, vēžu

astītēm vai krabja gabaliņiem.
Uz 1 kg sterleta ņem 15—20 g želatina (4 glāzēm re-

cekļa), 25 g kaviāra, (recekļa dzidrināšanai), pa 1 gab.
garšsakņu un 1 sīpolu.

SIVĒNA GALERTS

Ja sivēnam vēl klāt sari, to uz spirta lampiņas apsvi-

lina; pēc tam nomazgā un izņem iekšas.

Sivēnu pirms vārīšanas sacērt gabalos: nocērt galvu,
bet ķermenīti pārcērt šķērsām pušu nieru daļā (katru pusi
var sacirst gar mugurkaulu vēl sīkāk).

Sacirsto sivēnu ieliek kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni,

pieliek sāli, notīrītas garšsaknes un sīpolus, apsedz ar

vāciņu un liek vārīties.

Sivēnu var izvārīt kastrolī vai katlā arī veselu. Šādā

gadījumā no iekšpuses, sākot ar kaklu, gareniskā virzienā

līdz mīkstumam jāpārcērt mugurkauls.
Kad ūdens sāk vārīties, nosmeļ putas un turpina vārīt

uz lēnas uguns 40—50 minūtes. Gatavo sivēnu ieliek bļodā,
pārsedz ar mitru servjeti un atdzesē.

legūto buljonu karsē, pieliekot piparus, lauru lapas,
krustnagliņas, kamēr tas sāk vārīties; pēc tam pieliek aukstā

ūdenī iepriekš izmērcētu želatinu un maisot vēlreiz uzvāra;

tad buljonu izkāš caur audeklu.

Atdzesēto sivēnu sacērt porciju gabalos un saliek bļodā
tā, lai starp gabaliem paliktu V2cm lielas atstarpes. Sivēna

gabaliņus izrotā ar vārītas olas pusripiņām, pētersīļu za-

riņiem, vārītu burkānu ripiņām vai ar citrona šķēlītēm.
Sivēnu pārlej ar sagatavoto recekli tāpat kā zandartu.

Atsevišķi pasniedz mārrutkus ar krējumu vai mārrutkus

etiķī.
Uz 1 sivēnu (2—2V2 kg) ņem 30 g želatina, pa 1 gab.

burkānu, pētersīļu un sīpolu.

MĒLES GALERTS

Svaigu, izvārītu, atdzesētu, plānos gabaliņos sagrieztu

mēli pārlej ar recekli tāpat kā stori. Recekli pagatavo no

mēles buljona, pie kam buljonam jānosmeļ tauki. Mēles ga-

balus pirms pārliešanas izrotā ar vārītas olas, svaiga gurķa,

pipargurķīšu šķēlītēm, pētersīļu lapiņām. Receklī sastingu-

šos gabalus izņem ārā, katru gabalu apgriežot ar naža galu,
skaisti sakārto bļodā un kā piedevas novieto vienā vai abās

pusēs balto un sarkano kāpostu salātus, tomātu un svaigu
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gurķu ripiņas, marinētus ķiršus, plūmes, vīnogas, izrotā ar

zaļajiem salātiem un pētersīļu lapiņām. Atsevišķi pasniedz
«Aso» mērci, majonēzi, mārrutkus krējumā vai mārrutkus

etiķī.
Tāpat pagatavo vārīta šķiņķa (liesa) galertu.
Uz 1 mēli (ap 1 kg) ņem 20—25 g želatina (2y2—3

glāzēm recekļa), pa 1 gab. garšsakņu un 1 sīpolu.

LIELLOPU GAĻAS GALERTS

Liellopu kautķermeņa kaulainās daļas (kājas un galvu)

apsvilina, sagriež gabalos, sacērt kaulus un mērcē 3—4

stundas aukstā ūdenī; tad nomazgā ar suku, apskalo tīrā,

aukstā ūdenī, saliek kastrolī un pārlej ar aukstu ūdeni ta,

lai ūdens līmenis pārsniegtu gaļas līmeni par B—lo cm. Uz

1 kg gaļas produktu pieliek I—2 burkānus, sīpolus, pēter-

sīļus, lauru lapas, mazliet piparu. Kastroli apsedz ar

vāciņu, vāra uz lēnas uguns 6—7 stundas, kamēr gaļa

viegli atdalās no kauliem. Pēc tam nosmeļ taukus, izņem

piparus un lauru lapas, atdala gaļas mīkstumu no kau-

liem, sakapā to vai samaļ gaļas mašina un pievieno iz-

kāstam buljonam. Visu izmaisa, pieliek vajadzīgo sāli un

salej veidnēs vai dziļajās bļodās. Galertu traukos kārtojot,
tam var pievienot ripiņās sagrieztas vārītas olas. Šajā

gadījumā piepilda tikai trešdaļu veidnes, ļauj galertam

sastingt, sarindo olu ripiņas, atkal pārlej ar galerta masu,

no jauna saliek olu ripiņas utt.

Pirms pasniegšanas veidni iegremdē karsta ūdenī,

pārliek galertu bļodā un izrotā ar pētersīļu zariņiem. Pie

galerta pasniedz mārrutkus etiķī, mārrutkus krējumā,

sinepes, kā arī gurķus un sarkano un balto galviņkāpostu

salātus.

TEĻA GAĻAS GALERTS

Applaucētas teļa kājiņas noslauka ar dvieli sausas un

ieberzē ar miltiem, apsvilinot uz spirta liesmas tas vietas,

kur vēl palikusi spalva. Kājiņas pārgriež gareniski, atdalot

mīkstumu no kaula, kaulus sacērt vairākas daļas, visu

nomazgā, saliek kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni 4—5 cm

virs kājiņu līmeņa, pievieno ik uz 4 kājiņām 2 burkānus,

l pētersīli, 2 sīpolus, 2—3 lauru lapas, mazliet piparu;

vāra uz lēnas uguns 3—4 stundas. Kad vārīšana pabeigta,

taukus no virsas nosmeļ un izņem garšsaknes, sīpolus,

lauru lapas; mīkstumu atdala no kauliem, sakapā vai sa-

maļ gaļas mašinā. Kaulus saliek atpakaļ buljona un vara,

kamēr paliek pāri 5—6 glāzes buljona. Pēc tam buljonu

izkāš sajauc ar gaļu, pasāla pēc garšas, lej galerta masu

veidnēs liekot pa starpām vārītu olu ripiņas (divas tnjas

rindās)' un atdzesē. Pie galerta pasniedz mārrutkus krē-

jumā mārrutkus etiķī, saberztus, sausus mārrutkus.

ram no pārējiem majonēzes veidiem ir

kulinārijā savs īpašs uzdevums.

Majonēzi ar mārrutkiem izmanto

kā auksto gajas ēdienu (sivēna, mēles,
sālītas cūkgaļas v. c.) mērci.

Majonēzi ar tomātiem — pie vārī-

tas aukstas zivs, ceptas siltas zivs,

zivju salātu aizdaram.

Majonēze ar pipargurķīšiem un ka-

periem labi der pie aukstas ceptas gaļas.
Majonēzi ar garšvielām (ar sojas

mērci) var ieteikt gaļas un dārzāju
salātu aizdaram.

Izņemot nupat minētās, majonēzes
var pagatavot arī ar dažādām citām

piedevām. Majonēzes uzkožamos ga-
tavo, pievienojot pamatmajonezei 20%
melnā vai sīka izmēra zivju kaviāra,
sasmalcinātu siļķu, anšovu vai ķilavu.
Deserta majonēzes gatavo, pievieno-
jot pamatmajonezei 25% ābolu, bum-

bieru, plūmju biezeņa vai džema.

ŠĶIŅĶIS UN ŽĀVĒTIE PRODUKTI

Blakus desām uz letes guļ žāvē-

tie — galvenokārt cūkgaļas produkti.
Protams, pirmajā plānā ir cūkas

šķiņķi, ko sauc par «Maskavas», «Pa-

domju», «Sibirijas», «Tambovas», «Vo-

roņežas» šķiņķiem.
Tie ir pagatavoti no cūkas pusķer-

meņa pakaļējām un priekšējām daļām,
un tos iedala jēlžāvētos, žāvētos-vārl-

tos, vārītos un žāvētos-saceptos.
«Padomju» un «Sibirijas» šķiņķi ir

pārdošanā tikai jēlžāvēti, pārējie —

visos trijos sagatavošanas veidos.

Vispopulārākais ir vārītais šķiņķis.
Patiešām, nav varbūt labāka un gar-
šīgāka cūkgaļas produkta kā svaigs,
sulīgs vārītais šķiņķis, ne visai trekns

un smalki, labi uzgriezts.
Starp citu, nemaz nav slikts ari

svaigs cūkas cepetis, sagatavots ar

garšvielām.
Ir vēl daudz citu žāvētu produktu:

krūšu gabals, karbonādes gabals, be-
kons, cūkas filejs, vārīta rolade, spe-
ķis, speķis ungāru gaumē, cūkas karbo-
nāde (apcepta cūkas fileja gaļa), vārīts

šķiņķis veidnēs, cūkas kakla gabals.
Cūkas filejs ir dabūjams pārdo-

šana labi izžāvētā veidā, un to iz-

manto tāpat kā jēlžāvētās desas.

Krūšu un karbonādes gabalus sa-

gatavo speciālā sālījumā, pēc tam žāvē
un kaltē. Apstrādāšanas procesā šie

žāvētie cūkgaļas produkti nogatavojas
un iegūst sevišķi patīkamu garšu.

Krūšu gabala bekonu pagatavo
plakanos taisnstūrainos gabalos, kuros

speķa kārta mainās ar gaļas kārtu.

No roladēm pats delikātākais pro-
dukts ir padomju rolade. To pagatavo
no jaunu cuku gaļas, un tā sastāv no
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maigas gaļas audiem ar ļoti garšīgam

tauku starpkārtām.
Speķis ir cūkas kautķermenim no-

grieztie zemādas tauki (ap mugurkau-
lu un ķermeņa sānu daļās). To sāla

speciālā veidā un tur sālījumā līdz

20 diennaktis, kā rezultātā iegūst orga-

nismam lieliski izmantojamu produktu

ar teicamu garšu.
Speķis ungāru gaumē ir tas pats

sālītais speķis, bet žāvēts un ieberzēts

ar sarkaniem pipariem.
No citiem žāvētiem produktiem,

neieskaitot liellopu un jēra, atzīmēsim

Joti garšīgās žāvētās mēles un īpaši
žāvēto mēli speķi.

AKNU DESAS

Aknu desu pagatavo galvenokārt
no liellopu un cūku aknām, bet labā-

kām šķirnēm liek klāt arī cūku taukus,

sviestu, olas.

Pieredzes bagātas saimnieces pa-

gatavo garšīgas pastētes, atkārtoti caur

sietu izberztai aknu desai pievienojot
sviestu, olas dzeltenumu, saberztus

sīpolus, majonēzi.
Bet aknu desa ir ļoti laba arī bez

jebkāda papildu aizdara, īpaši tās labā-

kās šķirnes — olu, vārītā un žāvētā

aknu desa.

SUD2UKS

Sudžuks ir jēra vai liellopu gaļas
desas šķirne, kas pagatavota ar jēra
vai liellopu taukiem. Atšķirībā no ci-

tiem desu izstrādāšanas veidiem šo

plakano, presēto desu nevāra un ne-

žāvē kā visas citas desas, bet kaltē.

Sudžukam ir bagātīgi pieliktas garš-
vielas (pipari, ķimenes, ķiploki v. c).

Piltuve ar sietiņu — nepieciešams
virtuves inventars.

sinepes, kā ari zaļos salātus ar krējuma un etiķa aizdaru,

un gurķus.
Sādā paša veidā var sagatavot cūku kājiņu vai cūkas

galviņas galertu. Pēdējā gadījuma buljonam pievieno

5—7 g želatina.

Uz 4 teļa kājiņām ņem 5—6 olas, 2 burkānus, 2 sīpo-

lus, 1 pētersīli.

SALATU, VINEGRETU UN CITU AUKSTO

ĒDIENU MĒRCES UN AIZDARS

Aukstajiem ēdieniem un uzkožamiem ir ieteicams Hetot

šādas gatavas tomātu mērces — «Aso» (Ocrpbifi),

«Kubaņas»(Ky6aHCKHH),«lecienīto» (Jlio6HTej!bCKHH),«Dien-
vidu»(rOjKHbift), kā arī gatavu majonēzi. Dažas mērces var

pagatavot arī mājās.

MAJONEZES MĒRCE

Porcelāna vai fajansa bļodiņā iesit jēlus olas dzeltenu-

mus, pasāla un izmaisa ar putu slotiņu vai mentīti. Pēc

tam lej klāt nelielās porcijās (pa tējkarotei) augu eļļu,

to katru reizi uzmanīgi sakuļot ar olas dzeltenumiem. Kad

eļļa un olas dzeltenumi ir izveidojuši biezu, vienmērīgu

masu, pievieno etiķi. Ja mērce ir par biezu, tai jāpielej

apmēram ēdamkarote silta ūdens. Lai būtu asāka garša,

mērcei var pielikt 1/4 tējkarotes gatavu sinepju, ko sajauc

ar olu dzeltenumiem pirms eļļas pievienošanas.

Majonēzi pasniedz pie vārītiem un ceptiem gaļas un

zivju ēdieniem aukstā veidā. Tā der arī par pamatu medī-

jumu, mājputnu un zivju majonēzes pagatavošanai.

Uz V 2glāzes augu eļļas (saulespuķu vai olivu) ņem

1 olu (dzeltenumu), 1 ēdamkaroti etiķa.

MAJONEZES MĒRCE AR SKĀBU KRĒJUMU

Majonēzes mērci samaisa ar skābu krējumu, citrona

sulu, sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām un, ja vēlas, pie-
vieno «Dienvidu» vai «lecienīto» mērci. To pasniedz pie
tiem pašiem ēdieniem kā parasto majonēzi. Majonēzes
mērce ar skābu krējumu der arī kā salātu aizdars; šajā

gadījumā pētersīļu lapiņas nav jāliek klāt.

Uz glāzes majonēzes mērces ņem
XU glāzes bieza

krējuma, 1 ēdamkaroti etiķa vai tējkaroti citrona sulas un

tējkaroti «Dienvidu» vai «lecienītās» mērces.
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MAJONEZES MĒRCE AR

PIPARGURĶĪŠIEM

Sīki sakapātus pipargurķīšus vai pikuļus
sajauc ar majonēzes un «Dienvidu» mērci.

Mērci pasniedz pie auksta rostbifa, teļa gaļas,
jēra gaļas, vārītas gaļas un siltām, rīvmaizē

ceptām zivīm.

Uz V2glāzes majonēzes mērces ņem 5—6

pipargurķīšus (vai 50 g pikuļu), I—2 tējka-
rotes «Dienvidu» mērces.

ZAĻĀ MĒRCE

Nomazgātas salātu, spinātu, estragona
vai pētersīļu lapas 2—3 minūtes vāra ūdenī,
izņem, ļauj ūdenim notecēt, sīki sakapā,
izberž caur astru sietiņu un samaisa ar majo-
nēzes mērci, pievienojot etiķi un sāli pēc
garšas. Mērci pasniedz pie aukstas, kā arī pie
rīvmaizē ceptas zivs.

Uz 1/2 glāzes majonēzes mērces ņem
1 ēdamkaroti izvārītu un caur sietiņu izberztu
salātu, spinātu, estragona vai pētersīļu lapiņu,
1 ēdamkaroti etiķa.

SINEPJU MĒRCE AR KAPERIEM

Vārītu olu dzeltenumus izberž caur sietiņu
un kuļ ar sinepēm, cukuru, sāli, līdz tie kļūst
balti, pakāpeniski lejot klāt augu eļļu; pēc
tam atšķaida ar etiķi. Gatavai mērcei pieliek
karepus un sīki sakapātus olu baltumus. Mērci

pasniedz pie aukstām zivīm — stores, līdakas,
lašā v. c, kā arī pie savā sulā konservētām

zivīm.

Uz 2 olām ņem 2 ēdamkarotes augu eļļas,
V2ēdamkarotes sinepju, 3—4 karotes etiķa,
1 ēdamkaroti mazu kaperu, V 2tējkarotes
cukura.

MĒRCE - VINEGRETS

Cietu vārītu olu dzeltenumus izberž caur

sietu, sakuļ porcelāna vai fajansa bļodiņā ar

sāli, pipariem un eļļu par biezu masu, pēc tam

atšķaida ar etiķi un pievieno smalki sakapātus
olu baltumus, sīpolus, kaperus, kā arī pētersīļu
lapiņas, estragonu, un ļoti sīkos kubveida ga-

baliņos sagrieztus gurķus. Visu sajauc kopā.

Mērci pasniedz pie aukstas zivs, cūkgaļas,
vārītām, siltām cūkas un teļa kājiņām.

Uz 1 olu ņem 2 ēdamkarotes augu eļļas,
2—3 ēdamkarotes etiķa, y2 ēdamkarotes ka-

peru, V2gurķa (svaigu), V2sīpola, V2ēdam-

karotes pētersīļu un estragona (lapiņas),
i/i tējkarotes cukura.

AUGĻU UN OGU MĒRCE

Upeņu ievārījumu vai džemu saberž ar

sinepēm, pievieno portvīnu, citrona un apel-
sina sulu, izberž caur sietu. Citrona un

apelsina miziņu sagriež tievos salmiņos un

applaucē, 1 minūti iegremdējot verdošā ūdenī.

Tāpat applaucē sīki sakapātus sīpolus. Mi-

ziņu un sīpolus atdzesē un sajauc ar mērci;
var pielikt piparus. Mērci pasniedz pie cepta
medījuma, pīles, zoss.

Uz 2 karotēm ievārījuma vai džema ņem
V2tējkarotes sinepju, 1 ēdamkaroti portvīna,
V 2ēdamkarotes citrona vai apelsina miziņu,
V2maza sīpola.

SKĀBA KRĒJUMA UN ETIĶA AIZDARS

Skābu krējumu sajauc ar sāli, pipariem,
etiķi un sinepēm.

Uz 1/4 glāzes skāba krējuma ņem 1/4 glāzi
etiķa, 1 tējkaroti pūdercukura, bet sāli un

piparus pēc garšas. Vai uz 1/4 glāzes skāba

krējuma ņem 1 —11/2 ēdamkarotes etiķa un

pēc garšas cukuru.

MĀRRUTKI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Nomazgātu, notīrītu mārrutka saknīti sa-

berž uz rīves un sajauc ar skābu krējumu, sāli,
cukuru (pēc garšas). Mārrutkus krējumā pa-

sniedz pie aukstas sivēna gaļas un galerta,
parastā galerta, kā arī pie aukstām zivīm.

Uz 1 glāzi skāba krējuma ņem 1 mārrutka

saknīti.

ETIĶA UN AUGU EĻĻAS AIZDARS

Etiķi pirms pievienošanas salātiem rūpīgi
sajauc ar sāli, pipariem, cukuru un eļļu.

Uz 1/4 glāzes etiķa ņem I—2 ēdamkarotes
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augu eļļas, 1 tējkaroti pūdercukura vai uz

2 ēdamkarotēm etiķa 4—5 ēdamkarotes augu

eļļas, sāli, piparus pēc garšas, 1/2 tējkarotes
pūdercukura.

MĀRRUTKI ETIĶĪ

Notīrītu un nomazgātu mārrutka saknīti

saberž uz rīves, ieliek bļodiņā, pārlej ar etiķi
tā, lai tas mārrutkus apklātu, pieliek pēc gar-
šas sāli un cukuru. Pasniedz pie aukstas zivs,
zivju vai gaļas galerta, šķiņķa, sālītas cūk-

gaļas.

SILTIE UZKOŽAMIE

Siltiem uzkožamiem der dažādi gaļas un

zivju ēdieni, olu kulteņi, sēnes skābā krējumā,
pīrāgi vai kuļebjaka ar kāpostiem un citu pil-
dījumu, kā arī parastie un pussegtie pīrādziņi
v. tml.

Atšķirībā no parastajiem ēdieniem karsto

uzkožamo pagatavošanai ņem mazākus gaļas
vai zivju gabalus; arī kotletes un citus izstrā-

dājumus netaisa lielus; bez tam karstos uz-

kožamos pasniedz bez piedevas un sagatavo
tieši pirms pasniegšanas.

No grāmatā minētajiem ēdieniem karstiem

uzkožamiem noder gaļas plācenīši ar asu

sīpolu mērci (pie tam plācenīšus pagatavo
3—4 cm diametrā), tefteļi tomātos (katras
bumbiņas diametrs IV2—2 cm), uzcepts un

iepriekš nelielās šķēlītēs sagriezts šķiņķis ar

sinepēm un tomātiem, ceptas nieres ar

tomātiem, zivju vai sēņu soļankas panniņā,
cepts zandarta filejs 4—5 cm lielās šķē-
lītēs v. c.

Arī pīrādziņus gatavo uzkožamiem mazus

(5—6 cm garus), kuļebjaku — nelielu, bet ar

lielāku pildījumu.

CEPTS ŠĶIŅĶIS UZ MAIZES ŠĶĒLĪTĒM

Šķiņķa šķēlītes no vienas puses apziež ar

sinepēm, apcep uz pannas sviestā, pēc tam uz-

liek katru šķēlīti uz apcepta baltmaizes gaba-
liņa; tie iepriekš sagriezti figūru veidā; apkaisa
ar sakapātiem zaļumiem.

DESIŅAS

Viegli pasālītā, verdošā ūdenī labi izvārītas

desiņas, ko pasniedz ar sinepēm un saberztiem

mārrutkiem, ir sātīgs un garšīgs karstais uz-

kožamais.

Desiņas var sagatavot arī citādi: šķērsām
sagriezt 3—4 daļās, apcept eļļā uz pannas

2—3 minūtes, pēc tam pievienot uz pannas

plānās šķēlītēs sagrieztus, ar sāli un pipariem
apkaisītus tomātus un cept kopā ar tiem

desiņas vēl 2—3 minūtes.

Pēc tam desiņas saliek kopā ar tomātiem

traukā un apkaisa ar sīki sagrieztiem zaļu-
miem. Ja vēlas, pievieno saberztus ķiplokus.
Svaigus tomātus var aizvietot ar konservētiem

vai ar tomātu pastu.

CEPTA DESA AR KĀPOSTIEM

Vārītai desai (iecienītai, atsevišķai, dak-

teru v. c.) novelk ādiņu, sagriež 5—6 mm

biezās šķēlītēs un pirms pasniegšanas apcep.

Šajā pašā laikā sagatavo sautētus kāpostus,
bet mazliet asākas garšas, nekāparasts, saliek

tos bļodā, sakārto virs tiem desas šķēlītes un

apkaisa ar sasmalcinātām pētersīļu lapiņām
vai dillēm. Var arī ņemt tievus desas batonus;
tos apmazgā, noslauka sausus un apcep tau-

kos, izveidojot kraukstošu, brūnu garoziņu.
Desu pirms pasniegšanas sagriež porcijās,

saliek sasildītā bjodā un apkārt apliek sautē-

tos kāpostus.

GAĻAS PLĀCENĪŠI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Gajas masu sagatavo tāpat kā kotletēm

(156. lpp. ) un izveido apaļus plācenīšus
3—4 cm diametrā. Plācenīšus apviļā miltos,

apcep dziļajā pannā, pēc tam pārlej ar skābu

krējumu, apsedz ar vāciņu un sautē 5—7 mi-

nūtes.

Plācenīšus pirms pasniegšanas saliek

bļodā, pārlej ar iegūto mērci un apkaisa ar

sīki sasmalcinātiem zaļumiem.

FORŠMAKS

Vārītu vai ceptu liellopu, teļa vai jēra gaļu
un izmērcētu, no ādas un asakām atbrīvotu

siļķi samaļ gaļas mašinā (ar smalko režģi).
Pēc tam ar koka stampiņu saspaida vārītus



kartupeļus, samaisot tos ar taukvielās apcep-

tiem sīpoliem. Visu saliek traukā, rūpīgi iz-

maisa, pievienojot 2 ēdamkarotes miltu, atlai-

dinātu sviestu un skābu krējumu. Pēc tam

masu vēlreiz samaļ gaļas mašinā, pievieno

jēlus olu dzeltenumus, sāli, piparus pēc gar-

šas, uzmanīgi visu izmaisa, saliek ietaukotā

pannā, nolīdzina virsu, apkaisa ar saberztu

sieru, apslaka ar izkausētu sviestu un cep

cepeškrāsnī 30—40 minūtes.

Kad foršmaks sāk no pannas atdalīties,
to var uzskatīt par gatavu. Foršmaku pārliek
bļodā un pārlej ar nelielu daudzumu skāba

krējuma un tomātu mērces. Šo pašu mērci

pasniedz atsevišķi mērces traukā.

Uz 250 g vārītas vai ceptas gaļas (liellopu,
teļa, jēra, putnu) ņem y2 siļķes, 2 ēdamkaro-

tes miltu, 2—3 vārītus kartupeļus, 2—3 ēdam-

karotes bieza skābā krējuma, 2—3 olas,
1 ēdamkaroti saberzta siera.
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SIERS

Pastāstīsim par sieru, par tā ievērojamo
uzturēs vērtību un dažādo asortimentu, par

tā ļoti smalko garšu un aromātu buķeti.
Ir daudz dažādu sieru grupu, veidu,

šķirņu. Ir lielas, apaļas siera ripas, līdz

100 kg svarā, un pavisam maziņi, 30—50 g

smagi sieriņi; ir siers četrstūra, taisnstūra vei-

dā, ovāls, apaļš, cilindrisks, konusam līdzīgs,
krāsots un nekrāsots (t. i., saglābājis dabisko

krāsu), iesaiņots audumā, parafinētā papīrā
un pavisam bez iesaiņojuma; ar sausu garo-

ziņu, gļotainu garoziņu un pilnīgi bez garo-

ziņas; siers ar dažādu, spilgti krāsainu pelē-
jumu un bez pelējuma; ass, maigs, aromā-

tisks siers; ciets, mīksts un pusmīksts siers;
sāļš, salds, sālīts, saberžams, kausēts, deli-

kateses siers keramikā un vienkāršs delikate-

ses siers.

Vidēji siers satur līdz 32% tauku, 26% ol-

baltumvielu, 2,5—3,5% organisku sāļu, A un

B grupas vitaminus, bet galvenais — siera

nogatavošanās procesā tā olbaltumvielas pār-

vēršas šķīstošā formā, un tādēļ organisms
tās gandrīz pilnīgi izmanto (par 98,5%). Šīs

īpatnības dēļ siers ir viens no vislabākiem,

visderīgākiem un visvērtīgākiem pārtikas
produktiem.

Nogatavošanās process nosaka ne tikai

siera olbaltumvielu šķīdību, bet arī piešķir
sieram garšas buķeti un griezuma virsas zī-

mējumu («acis»). Labi nogatavojies, īsto

laiku nogulējies siers ir griezumā ar «asa-

rām» «acīs».

Daži domā, ka siera «asaras» ir dzidri

siera tauki. Tas nav pareizi. Siera «asaras»

ir ar piena sāļiem un vārāmo sāli piesātināti
ūdens pilieniņi un nekas vairāk. Tie parādās
«acīs» sarežģītu bioķīmisku procesu rezul-

tātā siera nogatavošanās laikā, un to parā-
dīšanās liecina, ka siers ir pilnīgi nobriedis,

ar labu garšu. Lūk, tādēļ siera «asaras»

saistās ar ļoti patīkamas garšas priekšstatu
un rada vēlēšanos siera šķēlīti ar tādu

«asaru» apēst.
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Sieru izstrādā ne tikai no govs, bet ari no

aitas un kazas piena, pie kam no tā paša

piena var izgatavot dažādus sierus atkarībā

no receptes.
Ir dažas galvenās sieru grupas. Pie liela-

jiem, cietajiem sieriem pieder Padomju, Šveices,

Altaja un Maskavas sieri. Var teikt, tie ir

sieru starpā pirmajā vietā, un taisnīgi tos uz-

skata par visgaršīgākiem, vislabākiem, vis-

smalkākiem un maigākiem. Labi, glīti
sagriezti nelielās līdzenās un plānās šķēlītēs,
šie sieri tīkamā veidā rotā jebkuru galdu ar

uzkožamiem.

Šīs grupas sierus iegūst ar speciāliem,
tiem raksturīgiem izstrādāšanas paņēmieniem
no govju piena, kuras ganās kalnos, kalnu

ganībās, kur zāle apbrīnojami sulīga un smar-

žīga, bet brīnišķīgais kalnu avotu ūdens dzidrs.

Viss tas šiem sieriem piešķir loti smalku

garšas buķeti, kur pārsvarā visai tīkama, sal-

dena riekstu piegarša, plastisku siera mīklas

konsistenci un griezumā labi izveidotu zīmē-

jumu.
Šos sierus pasniedz kā uzkožamos un kā

desertu. Tie ļoti labi piederas pie vīnogu
vīniem.

Šie sieri satur 45—50% tauku.

Nākošā apakšgrupa ir cietie sīkie sieri:

Jaroslavas, Holandes, Kostromas, Stepju,
Ugļičas siers.

Arī šie sieri ir ļoti labi, barojoši, garšīgi;
tie satur 40—50% tauku, un tos pasniedz pie
rīta tējas un kafijas.

Pirmajā nogatavošanās stadijā (2 mēneši)
šiem sieriem ir maiga skābpiena garša un

aromāts, tie ir ļoti patīkami un labi garšo ar

nesālītu salda krējuma sviestu uz rudzu mai-

zes šķēlītes. Bet pēc 4—6 mēnešiem, kad tie

ir pilnīgi nogatavojušies, tie ir mēreni asi,
tiem ir nobrieduša siera aromāts un grie-
zumā — arvien tā pati «asara».

Atšķirībā no citiem sieriem Kalnu Altajs,
Čeders, Pionieris nogatavojas augstā tempe-
ratūrā (30—35°), tiem neizveidojas «acis»

un tātad griezumā nav arī zīmējuma.
Šie sieri ir maigi, eļļaini, nedrūpoši, tie

satur 45 —50% tauku un ļoti labi der sviest-

maizēm un dažiem cepumiem.

Jarcevas, Latvijas un Volgas sieri pieder
pie pusmīksto sieru grupas: tiem ir asa,

pikanta garša un aromāts, tie satur 40—

45% tauku; starp citu, tos ieteic kā visai labu

uzkožamo pie vīnogu vīna. Tie ļoti labi garšo
arī pie stipras kafijas.

Mīkstos un delikateses sierus sierrūpnie-
cība izstrādā diezgan plašā asortimentā.

Starp šīs apakšgrupas sieriem visasākie

un reizē ar to garšā maigi ir Dorogobužas,
Smoļenskas, Medinas v. c. sieri.

Tiem raksturīgs ir tas, ka uz to virsmas

attīstās īpaši gļotas producējoši mikroorga-
nismi; tas šiem sieriem piešķir asumu un

specifisku aromātu. Tie ātri nogatavojas un

jau mēneša vai pusotra mēneša laikā ir pil-
nīgi nobrieduši.

Lai saglabātu šo sieru īpatnējo aromātu,

tos iesaiņo pergamentā, folijā un etiķetes
papīrā.

Sevišķu vietu šajā sieru grupā ieņem
rokfors.

Cilvēki, kas rokforu redz pirmo reizi un

nav to nogaršojuši, izturas pret to, kā arī

vispār pret delikateses sieriem ar zināmu

aizspriedumu. «No kurienes šīs zilganbaltā
pelējuma dzīsliņas uz siera virsas?» vaicā viņi.

Izrādās, ka rokfora pagatavošanas procesā
svaigajā siera masā ievada speciāli audzētas

derīgo pelējuma sēnīšu tīrkulturas, kuras

sauc par rokfora peniciliju (Penicilium

Roquefort'i). Pelējuma sēnītes sierā savairo-

jas un piešķir tam rokfora sieram raksturīgo

īpatnējo, delikāto un aso, viegli piparoto
garšu un zilganbalto marmorējumu.

Tātad nav jābīstas no pelējuma rokfora

sierā un no gļotām uz Medinas, Smoļenskas
un Dorogobužas sieru virsas. Gluži otrādi,
šī pelējuma (vai gļotu) trūkums liecinātu, ka

siers nav vēl nogatavojies, nav vēl ieguvis
tam raksturīgās īpašības.

Labi nogatavojies rokfora siers ir sevišķi

garšīgs, tas satur 65—70% šķīstošu olbaltum-

vielu, tas veicina sagremošanu un palielina
ēstgribu.

Pie mīkstajiem, asajiem delikateses sie-

riem ir jāpierod.
Patika un pieradums attiecībā uz kādu

jaunu produktu nerodas uzreiz, bet izvei-

dojas pakāpeniski. Varbūt šajā sakarībā lasī-

tājiem der atgādināt, ka nav cilvēka, kuram

uzreiz būtu iepatikušās sālītās olivas. Bet, ja
pamēģina vienu otru reizi, pie olivu rūgteni

sāļās garšas pierod un tās sāk patikt.
Tas pats jāsaka arī par mīkstajiem deli-

kateses sieram, par tādiem kā rokforu, Doro-

gobužas, Smoļenskas, Medinas sieru. Tie ir

labi un ļoti garšīgi sieri, un ir vērts pie tiem

pieradināties. Pie reizes atzīmēsim, ka tie ļoti
labi garša pie alus.



Pie mīksto sieru grupas pieder arī tējas
sieriņš. Tas ir pagatavots no pasterizēta
piena, kas saraudzēts ar pienskābo baktēriju
tīrkulturu, tam ir maiga konsistence un maz-

liet sāļa garša, kas atgādina skābu pienu.
Saldā krējuma siers satur 35% tauku un

bez olbaltumvielām un taukiem vēl dabiskās

sulas un līdz 35% cukura; to iesaiņo glāzēs,
un tam ir klātpielikto papildinājumu un garš-
vielu garša.

Mūsu zemes dienvidos, sevišķi Aizkaukazā,

Dagestanā, ir izplatīti tā saucamie sālītie

sieri, no kuriem minami Tušinas, čanachs,

Erevanas, suluguni, Kobijas, brinza v. c. sieri.

Sos sierus izstrādā ne tikai no aitu un

kazu, bet arī no govju pietia, un to tauku

saturs svārstās no 30—45%.
Šo sieru īpatnība ir tā, ka tiem nav garo-

ziņas un tie ir pilnīgi baltā krāsā; tomēr da-

žiem griezuma centrālā daļa var būt viegli
iedzeltena. Izstrādāti šie sieri nogatavojas

sālījumā, kas tiem piešķir specifisku garšu.

Atsevišķi der atzīmēt Gruzijas sālīto sieru

suluguni; tam ir maiga, mazliet staipīga

mīkla.

Svaigu, jaunu suluguni (2—3 dienu vecu)

pannā apcep, kas tam piešķir sevišķi smalku

un īpatnēju garšu. Nobriedušu suluguni (tas

nogatavojas pusotra mēneša laikā) lieto tāpat
kā citus sālītus sierus.

Lai uzlabotu sālīto sieru garšu, tos pirms

ēšanas sagriež plānās šķēlītēs un applauce

ar verdošu ūdeni: tā tie kļūst mīkstāki un nav

tik sāļi.

Sālītie sieri ir neatvietojami pie vīnogu

galda vīniem, pie kam sāļāki un treknāki

sieri — pie sarkanā vīna, ne tik sāļi — pie

baltā vīna.

Ir vēl speciāla aitu sieru grupa, kas paga-

tavoti no aitu piena. Starp šiem sieriem vis-

vairāk pazīstami ir Aragackas, «dienvidu

aitu siers», Moldavijas žāvētais siers. Tie

satur 40—55% tauku un ir mēreni asi, ar

specifisku aitu siera garšu. Šie sieri ir daudz

mazāk sāļi nekā sālītie sieri (satur ne vairāk

par 3,5% sāls).

Atšķirībā no sālītiem sieriem tie nenoga-

tavojas sālījumā, un bez tam tiem ir garoziņa.

Moldavijas žāvētā siera nosaukums radies

tā, ka mēnesi pēc tā pagatavošanas šo sieru

žāvē, kas tam piešķir žāvēta produkta pie-

garšu.

Kausētie sieri iedzīvotāju vidū ir ātri kļu-
vuši populāri. Šiem sieriem ir patīkama garša
un liela uzturēs vērtība.

Kausētos sierus iegūst, izkausējot attie-

cīgo sieru, kura vārdā to nosauc (Padomju,
Holandes) un kura garšu tas saglabā.

Kausētos sierus izstrādā arī ar dažādām

garšvielām, kas tiem piešķir īpatnēju garšu
un sevišķu, tikai minētajam produktam rak-

sturīgu aromātu. Šāds pēc īpašas, tikai tam

radītas receptes izgatavots kausētais siers

iegūst tad arī savu speciālu nosaukumu, pie-
mēram, «Jaunais» un «Asais» kausētais siers

v. c. Šim sieram nav garoziņas, nav tātad

arī atgriezumu; tas ir folijas iesaiņojumā,
izsvērts pa 30, 62,5 un 100 g.

lecienītas bērnu brokastis ir tā saucamie

plastiskie sieri, sieriņi no biezpiena masas,

kam pievienots cukurs (30—35%), augļu
sulas, kakao, vaniļa un kas izsvērti 100 g

gabaliņos.
No pulverveida un saberžamiem sieriem

visizplatītākais ir zaļais siers.

Pilnīgi nogatavojusies siera masa, sa-

berzta pulverī, labi sajaukta ar zilā amoliņa
izkaltēto lapu pulveri (zilais amoliņš — gar-
šas zālīte) un pēc tam blīvi sapresēta maza,

viegli nošķelta konusa veidā; folijas iesaiņo-
jumā — lūk, tāds ir saberžamais zafais siers.

To lieto pulvera veidā, saberžot to uz smal-

kās rīves. Pēc garšas tas ir ass, mazliet

pikants siers, lieliska makaronu piedeva;
labi garšo arī uz sviestmaizes pie tējas un

kafijas.
Vēl jāpastāsta par delikateses sieriem ke-

ramikas traukos. Labākajos gastronomijas
veikalos uz siera letēm ir arī pievilcīgi po-

diņi (125 līdz 450 g tilpumā), kuros atrodas

speciāli pagatavots delikateses siers (satur
līdz 60% tauku); tam ir asa garša un aro-

māts, pastas konsistence, pelēkdzeltena krāsa.

Atbilstoši receptūrai izlasītu treknu un

nobriedušu sieru sasmalcina un speciāli ap-

strādā, samaisot ar garšvielām, sviestu, žāvē-

tiem zivju produktiem, konserviem, tomātu

pastu. Tā iegūst izcilas, neatdarināmas garšas
siera masu, tiešām delikatesi — un ļoti īpat-
nēju un patīkamu.

Tāds delikateses siers, plānā kārtā aiz-

ziests uz sausiem bezaizdara mīklas cepu-

miem, ir labākais uzkožamais pie baltā galda
vīna, «Rislinga» tipa.



KONSERVI

Konservu asortimentā ir pāri par 500 no-

saukumu, to starpā apmēram 120 gaļas kon-

servu, 150 zivju, 70 dārzāju, 150 augļu,
22 konservētu sulu un dažu piena konservu

veidu nosaukumi.

Augļus konservē kompotu, ievārījumu,
džema, povidlas, augļu mērču, biezeņu un

marinadu veidā.

No dārzājiem izstrādā dabiskus konser-

vus, uzkožamo konservus (tomātu mērcē, ar

augu eļļu), koncentrētus tomātu produktus
(tomātu pastu, tomātu biezeni), dārzāju bie-

zeņus, mērces un marinādes.

No augļiem un ogām, kā arī no svaigiem

tomātiem, pagatavo konservētas tomātu,

augļu un ogu sulas.

Bez tam augļu un dārzāju konservus iz-

strādā bērnu un dietas uzturei.

Gaļas konservu asortimentā ir sautēta

gaļa, liellopu un jēra gaļas gulašs, cepta gaļa,

liellopu gaļas tefteļi, cūkgaļas tefteļi, jēra

gaļas ragū, cūkgaļas sitenis, ceptas cūkgaļas

kotletes, cūkgaļas soļanka, maltās cūkgaļas

kotletes, cepta teļa gaļa, liellopu mēles, cūku

mēles, aitu mēles, smadzenes, nieres, ceptas
aknas v. c.

Starp gaļas pastēšu konserviem ir pastēte
ar sviestu, pastēte ar kausētiem cūku taukiem,

cūkgaļas pastēte, pastēte ar baravikām, sma-

dzeņu un aknu pastēte.
Ir arī konservētas desiņas ar kāpostiem,

desiņas tomātos, desiņas buljonā, tāpat ir

šķiņķa konservi.

Gaļas un augu valsts produktu konservus

izstrādā no liellopu, jēra, cūkas gaļas, no

maltas gaļas ar zirņiem, pupiņām, lēcām, pie-
vienojot taukvielas, sīpolus, garšvielas.

Ir arī diezgan bagātīga vistas gaļas kon

servu izvelē.

Vistas gaļas konservi ir diētisks delikate-

ses produkts, ar lielu uzturēs vērtību. Kon-
servē labāko vistas gaļu, apceptu un pārlietu
ar koncentrētu vistas buljonu.

Mums ir tik daudz visādu zivju, dažda-
žādu sugu, un zivju konservēšanas rūpniecība
attīstās tik intensivi, ka viens pats zivju kon-

servu saraksts aizņemtu jau pārāk daudz

vietas mūsu grāmatā.

Tādēļ aprobežosimies ar īsām ziņām par

zivju konservu grupām.
Dabiskus zivju konservus pagatavo no

Tālo Austrumu lašu dzimtas zivīm (nerkas,
čavičas, kižučas, kuprainā laša, ketlaša),
retāk no stores un sīgu dzimtas zivīm.

Dabiskos zivju konservus lieto tāpat kā

līdzīga nosaukuma svaigas zivis (piemēram,

65



ka vārītu stori vai belugu). Tos pasniedz ar

salātiem, dārzājiem un citām piedevām vai

ar mērci.

Ļoti bagātīgs un dažāds ir uzkožamo zivju
konservu asortiments. Tos sagatavo eļļā, to-

mātos, marinādē. Atkarībā no konservu tipa
un pagatavošanas receptūras konservu rūp-
nīcā dažādas zivis iepriekš apstrādā: tās cep,

sāla, žāvē, apžāvē saulē, apkaltē. Apžāvēša-
nas rezultātā zivju āda iegūst sudrabainu no-

krāsu, turpretim žāvēšana piešķir tai zeltai-

nus toņus; pirms apcepšanas zivis apviļā
miltos, kādēļ tām izveidojas garšīga garoziņa.

Uzkožamiem zivju konserviem pārlej pāri
dažādas mērces (tomātu mērci, aromatizēto

augu eļļu vai augu eļļu maisījumu), pēc tam

bundžas aizvāko un sterilizē.

Visbiežāk ar eļļu pagatavo šprotu, sardiņu

tipa konservus, kā arī iepriekš žāvētas

zivis — mencu, siļķi, bet tomātos — jūras

grunduļus, sīka izmēra un sarkanās zivis.

īpatnējus dietas konservus izstrādā uz

traleriem Barenca jūrā: mencu aknas dabiskā

veidā vai tomātos. Dabiskajiem mencu tau-

kiem, kas izdalās no aknām sterilizēšanas

procesā, ir visai patīkama garša, un tiem nav

parastās, zivju eļļai raksturīgās piegaršas.
Vārītās aknas šajos konservos pieder pie vis-

izlasītākiem, vismaigākiem uzkožamiem ar

lielu uzturēs vērtību.

Bez tam mencu aknām ir ārstnieciska no-

zīme, jo tās satur pāri par 60% zivju tauku

un ļoti daudz vitaminu.

Atzīmēsim, ka šprotes un sardines eļļā
līdz šim vēl nav pārspējuši pat labākie uzko-

žamie zivju konservi.

No pārējiem konserviem izdalās zivju pre-

zervu grupa pikantā sālījumā un marinādē.

Prezervi atšķiras no konserviem ar to, ka tos

nesterilizē, bet tikai hermētiski noslēdz. Pre-

zervi nav tik izturīgi kā konservi — tie jāuz-
glabā aukstumā.

Visiem pazīstamās ķilavas, anžovus, siļķes
marinādē un citus līdzīgus uzkožamos kon-

servus nesterilizē; tātad pēc sagatavošanas
veida tie pieskaitāmi pie prezerviem.
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PAR VĪNOGU VĪNU, DEGVĪNU, ALU

Arī dzērienu lietošanā ir jāpāriet no rup-

jas, primitivas gaumes uz smalkāku, no deg-
vīna uz vīnogu vīnu ar tā krāšņo garšas toņu

un aromātu buķeti.

Zinātnieki, ārsti, mediciniskās biedrības un

iestādes apliecina vīnogu vīna
_

derīgumu,

taisnīgi pasvītrojot tā uzturēs un ārstniecisko

vērtību, un nostāda to pretī degvīnam.

Visu tautu gadu simteņiem ilgā pieredze
ir jau sen šo zinātnes secinājumu apstiprinā-

jusi, apliecinot alkoholisma kaitīgumu un to

postu, kas arvien ir saistīts nevis ar vīnu un

alus, bet tieši ar degvīna patēriņu.
Jau 1936. gadā, atmaskojot leģendu par

«krievu žūpošanu», biedrs Mikojans teica:

«Daži domā un runā, ka pie mums dzerot

daudz degvīna, bet ārzemēs dzerot maz. Tas

ir pilnīgi aplams priekšstats. Lūk, skaitļi par

degvīna, vīna un alus patēriņu uz vienu

iedzīvotāju 1931. gadā, aprēķinot
_

tos tīrā

spirtā: Francijā — 18,9 litri, Beļģijā — 11,2,

Anglijā — 3,2, PSRS — 1,6. Bet kāpēc gan

krieviem vēl līdz šim ir dzērāju slava? Tāpēc,

ka cara laikos tauta dzīvoja trūkumā un tad

dzēra nevis prieka dēļ, bet aiz bēdām, naba-

dzības dēļ. Dzēra, lai piedzertos un no savas

nolādētās dzīves aizmirstos. Dabū reizēm cil-

vēks tik daudz naudas, ka iznāk pudele deg-
vīna, un dzer, lai gan ēšanai naudas nepie-
tika, nebija ko ēst — un cilvēks piedzērās.
Tagad dzīve ir kļuvusi labāka. Labas, pieticī-

gas dzīves dēļ nebūs patikas piedzerties.
Līgsmi ir kļuvis dzīvot, tātad var arī iedzert,
bet iedzert tā, lai nezaudētu saprātu un ne-

kaitētu veselībai.»

Bet «iedzert nekaitējot veselībai», nozīmē

dzert mazāk degvīna, apmainot to pret mēre-

niem daudzumiem viegla, patīkama dabiskā

vīnogu vīna un alus.

leradumus, paražas, gaumi nosaka ekono-

mika. Vecajā Krievijā buržuāzija un muižnieki

radināja tautu pie «monopola» fuzeļa, kas

atbilda tā laikmeta atpalikušai ekonomikai un

bija izdevīgi valdošām buržuāzijas un muiž-

niecības šķirām.

Turpretim sev krievu buržuāzija un. muiž-

nieki ieveda vīnus no ārzemēm, lepojoties ar



izsmalcinātu un izmeklētu gaumi un ar savu

pieķeršanos franču vīnogu vīniem un šampa-
nietim, veciem, kolekcionētiem franču kon-

jakiem.

Turpretim mēs gribam visā tautā ieaudzi-

nāt patiku dzert teicamos pašu zemes vīnogu
vīnus, lielisko padomju šampanieti, izcilo

padomju konjaku.
Biedrs Mikojans 1936. gadā sacīja:

«Biedru Staļinu nodarbina jautājumi par

diženo sociālisma celtniecību mūsu zemē. Viņa
uzmanības sfērā ir visa tautsaimniecība, bet

viņš neaizmirst arī sīkumus, jo katram sīku-

mam ir nozīme. Biedrs Staļins teica, ka

stachanovieši nopelna pašreiz daudz naudas,

daudz nopelna inženieri un citi darbaļaudis.
Bet, ja viņi gribēs nopirkt šampanieti, vai

viņi varēs to dabūt? Šampanietis ir materiālās

labklājības pazīme, pārticības pazīme.»

Tagad Padomju Savienībā ražo daudz un

dažādu vīnogu vīnu — galda, deserta, dzirk-

stošos un putojošos vīnus.

Padomju vīnrūpniecības praksē ir neapgā-
žami pierādījies, ka nav visā pasaulē tādas

vīnogu vīna šķirnes, ko mēs nevarētu savās

vīnsaimniecībās izgatavot.
Mūsu deserta vīni, sevišķi Krimas mus-

kati, Gruzijas dabiskie galda, sarkanie un

baltie vīni, Armēnijas madeira un cheress,
Azerbaidžanas un Vidusāzijas kagori, Aiz-

kaukaza konjaki, Abrau-Djurso, Krimas un

Gruzijas šampanietis starptautiskās izstādēs

ir izpelnījušies vīnogu vīnu lietpratēju augstu
novērtējumu.

Vīnogu vīna, šampanieša un alus ražošanu

mēs paplašinām no gada gadā, bet degvīnu
mēs cenšamies pakāpeniski no lietošanas iz-

skaust. Tāda ir šajā jautājumā mūsu padomju
politika, ko diktē tautas intereses, gādība par
tautas veselības un spēku saglabāšanu un

tālāku stiprināšanu.
Gandrīz katrā ģimenē nereti apspriež jau-

tājumu par dzērienu asortimentu svētkos,
ģimenes svinībās vai draugus uzņemot. «Grā-

mata par garšīgu un veselīgu uzturu» šajā
apspriedē nostājas to pusē, kas ieteic izvēlē-

ties vīnogu vīnu un alu, bet degvīnu — tikai

nelielā daudzumā, maksimāli ierobežojot šajā
ziņā gan sevi, gan savus viesus.



BULJONI

UN

ZUPAS
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BULJONI UN ZUPAS

Zupas gatavo, ņemot par pamatu buljonu
(gaļas, zivju, sēņu), dārzāju, aug|u, ogu

vārāmo ūdeni, pienu, maizes kvasu.

Buljonu izmanto kā biezajām zupām ar

aizdaru, tā arī dzidrajām un biezeņa zupām.
Produktus, kas ietilpst biezajās zupās kā

aizdars, vāra buljonā, ko lieto zupas paga-
tavošanai.

Dzidro zupu produktus sagatavo galveno-
kārt atsevišķi; tos ieliek šķīvjos tieši pirms

zupas pasniegšanas un pārlej ar karsto,
dzidro buljonu.

Dzļdro zupu buljonu gatavo stiprāku nekā

biezajām zupām.
Biezeņa zupas gatavo no saberztiem,

iepriekš izvārītiem produktiem.

BIEZĀS ZUPAS

Biezās zupas vāra gaļas, zivju, sēņu bul-

jonā vai ūdenī ar kartupeļiem, kāpostiem,
bietēm, putraimiem, pākšaugiem vai miltu

izstrādājumiem, kā arī garšsaknēm.
Dārzājus zupai notīra un sagriež; pie tam

ir vēlama zināma formas saskaņa starp dažā-

diem zupā ietilpstošiem dārzājiem un citiem

zupas produktiem.
Tā, piemēram, ja vāra kartupeļu zupu ar

putraimiem, garšsaknes sagriež mazos kub-

veida gabaliņos, bet nūdeļu zupai_— strēme-

lēs. Kāpostus zupai parasti saēvelē.

Daudzām biezajām zupām liek klāt tomātu

biezeni, bet sezonas laikā — svaigus tomā-

tus. Tomātus neliek klāt rasoļņikam, zaļumu

zupām un skābeņu un spinātu zupām.
Kartupeļus un svaigus kāpostus liek zupā

zaļus, garšsaknes (burkānus, pētersīļus, sele-

rijas, pastinakus) un sīpolus iepriekš apcep,
bet bietes un skābētos kāpostus sautē.

Garšsaknes un sīpolus nevar likt zupā
zaļus tāpēc, ka vārīšanas procesā ar ūdens

tvaikiem viegli izgaro to aromātiskās un

garšas vielas. Lai tās aizturētu, sagrieztās
garšsaknes un sīpolus saliek sakarsētā pannā,
pieliekot nedaudz taukvielu, labi izjauc un

viegli apcep, līdz rodas gaiša garoziņa; ne-

drīkst pieļaut tumšas krāsas garoziņas
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parādīšanos. Taukvielas saista aromātiskās vie-

las, kas izdalās no garšsaknēm un sīpoliem, bet

no taukvielām tās pāriet zupā lēnām un pakā-

peniski. Pateicoties tam, zupa ar šādā veidā

apceptu garšsakņu un sīpolu piedevu iegūst
tām raksturīgo aromātu un ilgi to saglabā.

Bez tam burkāni nokrāso taukus oranžā

krāsā. Tauki nokrāsojas spilgtāk, ja tos

izkarsē ar tomātu biezeni. Krāsainu tauku

vizulīši uz zupas virsas piešķir tai pievilcīgu
izskatu.

Bietes borščam sautē tādēļ, lai saglabātu
to krāsu. Ja tās pieliktu zupai zaļas, tad

ilgstošā vārīšanas procesā lielajā buljona vai

ūdens daudzumā to krāsa mainītos; turpretim
sautējot bietes kļūst gandrīz mīkstas mazā

ūdens daudzumā, kas arī pasargā tās no

atkrāsošanās. Atkrāsošanos samazina arī

etiķa piedeva.
Ja nevēlas sautēt, veselas, labi nomazgā-

tas, bet nemizotas bietes var izcept vai izvārīt

nelielā ūdens daudzumā un pēc tam nomizot,

sagriezt un ielikt borščā.

Skābēto kāpostu iepriekšēja sautēšana uz-

labo to garšu.
Putraimus (izņemot griķu un mannas),

zirņus un pupiņas pirms pievienošanas buljo-

nam pārlasa un rūpīgi nomazgā. Lai grūbas
un pākšaugi (zirņi, pupiņas, lēcas) ātrāk

izvārītos, tie ir jāiemērc: grūbas uz 2—3 stun-

dām, pākšaugi uz 4—6 stundām. Šķeltie zirņi

(zirņu pusītes) nav jāmērcē.
Reizēm grūbu zupa iegūst nepatīkamu,

zilganu nokrāsu; lai no tā izvairītos, grūbas
ieteicams pievienot tikai tad, ja tās iepriekš

gandrīz līdz gatavībai izvārītas.

Lai dārzājos labāk saglabātu C vitaminu,

tie jāliek verdošā buljonā (ūdenī) un zupai

jāļauj tālāk lēnām virt. Ja dārzājus liek

aukstā šķidrumā, kas tikai pakāpeniski sasilst,

C vitamins stipri šķeļas. Ši paša iemesla dēļ

nedrīkst dārzājus arī pārvārīt.
Produktus zupā liek ar tādu aprēķinu, lai

visi tie pasniegšanas brīdī būtu izvārījušies.
Kādā secībā tie jāliek zupā, ir pateikts atse-

višķu zupu pagatavošanas aprakstā.

Lai uzlabotu garšu un aromātu, zupai

pieliek nedaudz piparu, lauru lapu, bet dažām

zupām liek klāt miltu aizdaru (pietumē).
Miltu aizdaru sagatavo šādi: kastrolī

ieliek sviestu (karotei miltu ņem karoti

sviesta), ieber izsijātus miltus, izmaisa un

apcep s—lo5—10 minūtes, nepārtraukti ar karoti

maisot un neļaujot brūnināties. Miltus apce-

pot, izgaro to valgme un kopā ar to vielas,
kas piešķir neapstrādātiem miltiem to speci-
fisko smaku un garšu. Apceptos miltus pēc
tam atšķaida ar buljonu un pievieno zupai
(10—15 minūtes pirms vārīšanas beigām).

Dažos gadījumos, piemēram, vārot zaļumu

zupas, miltus var apcept kopā ar garšsaknēm.
Dārzāju zupām garšas un uzturēs vērtī-

bas paaugstināšanai ieteicams pievienot pienu,
saldu vai skābu krējumu vai rūgušpienu.

Skābu krējumu var arī ielikt tieši zupas

šķīvī vai pasniegt atsevišķi.
Sagatavotām zupām ieteicams pievienot

svaigas, sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas,
dilles, lociņus. Tas uzlabo zupas garšu, ārējo
izskatu un papildina to ar vitaminiem.

Dārzāju zupas sagatavo īsi pirms to lieto-

šanas, jo, tās uzglabājot, ātri sašķeļas C vita-

mins. Tā, uzglabājot kāpostu vai kartupeļu

zupu 3 stundas siltumā, tajā paliek tikai puse

no tā C vitamina daudzuma, kāds tur bija
vārīšanas beigās.

Šā paša iemesla dēļ zupa nav jāvāra
divām dienām. Lietderīgi ir izvārīt divām die-

nām tikai buljonu, no kura ik dienas saga-

tavo svaigu zupu. Šādā veidā saglabā zupas

vitaminus, ēdiens ir garšīgāks un uzturs

dažādāks.

Ja buljons ir izvārīts divām dienām, pusi
no tā atlej atsevišķā traukā (fajansa vai emal-

jas), apsedz ar marli un noliek vēsā vietā uz

koka vai metāla paliekamā. Kad no buljona
vairs neatdalās garaiņi, marli noņem un bul-

jona trauku apsedz ar vāciņu.
Lai zupas ātrāk sagatavotu, ieteicams

izmantot pārtikas rūpniecības ražotos sasal-

dētos dārzājus maisījumus borščam v. c.

zupām. Šos maisījumus pārlej ar nelielu dau-

dzumu karsta buljona un sautē līdz gatavībai,
pēc tam pievieno taukvielās izkarsētu tomātu

biezeni, pārlej visu ar karstu buljonu un uzvāra.

Pārtikas rūpniecība izstrādā arī konservē-

tas dārzāju zupas gatavā veidā (stikla bur-

ciņās). Pievienojot etiķetē noteikto ūdens

daudzumu, iegūst garšīgas zupas. Ja grib
pagatavot gaļas zupu, konserviem pievieno
ūdens vietā gaļas buljonu vai gaļas konservus.

Vispār, zupu pagatavošanai svaigas gaļas
un zivju vietā ir lietderīgi izmantot gaļas
un zivju konservus, sevišķi tajos gadījumos,
kad zupa jāpagatavo ātri vai kad svaigu gaļu
un zivis ir grūti uzglabāt. Zupu izvāra līdz

gatavībai ūdenī, pēc tam pieliek konservus un

ļauj tai vēlreiz uzvārīties.
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GAĻAS BULJONS

Buljonam var ņemt jebkuru pirmās vai otrās šķiras
gaļu, kā arī ciskas lejdaļu, pleca lejdaļu un stilbus. Gaļu

apmazgā, vislabāk ar auksta ūdens strūklu, ieliek kastrolī

(kaulus vairākās vietās pārcērt), pārlej ar aukstu ūdeni,

apsedz kastroli ar vāciņu un vāra uz lielas liesmas, lai

ūdens ātrāk uzvārītos; pēc tam vārīšanos regulē tā, lai tā

nebūtu strauja. Ja parādās putas, tās ar putu karoti nosmeļ.

Virspusē uzpeldošos taukus ieteicams noņemt un izmantot

sīpolu un garšsakņu apcepšanai; ja taukus nenosmeļ, tie

ilgstošas siltuma iedarbības rezultātā sadalās un tas pie-
šķir buljonam taukainu piegaršu. Apmēram pēc vienas

vai pusotrām stundām kopš vārīšanas sākuma jāpieliek
sāls. No paša vārīšanas sākuma un gandrīz līdz pat bei-

gām no gaļas izdalās minerālvielas un tā saucamās eks-

traktvielas; pēdējās piešķir buljonam raksturīgo patīkamo
aromātu un garšu. Kad gaļa ir mīksta, to no buljona iz-

ņem un ieliek citā traukā, bet buljonu izkāš. Vai gaļa ir

mīksta, vislabāk var noteikt ar pavāra adatu vai dak-

šiņu: ja adata izduras gaļai cauri bez grūtībām, tā ir

gatava.
Šāds buljons der dažādu zupu, gaļas-kāpostu zupu,

boršču v. c. pagatavošanai. Gaļu no buljona izņem un

pasniedz kopā ar zupu vai izmanto dažādu ēdienu pagata-
vošanai. Gaļas buljonu var vārīt ar garšsaknēm. Šādā

gadījumā pēc putu nosmelšanas buljonā ieliek notīrītos

un nomazgātos burkānus, kāļus, pētersīļus un sīpolus.
Izņemot sīpolus, pārējos dārzājus pēc tam izmanto zupai,
salātiem vai vinegretam.

Uz 500 g gaļas vajag 272—3 litru ūdens.

KAULU BULJONS

Buljonu vāra no kauliem tajā gadījumā, kad no mīk-

stuma grib pagatavot otro ēdienu (kotletes, gulašu v. c.).
Lai kauli labāk un ātrāk izvārītos, tie smalkāk jāsacērt.
Nomazgātos un sacirstos kaulus ieliek kastrolī, pārlej ar

aukstu ūdeni un vāra. Kaulu buljonu vāra tāpat kā gaļas,
t. i., ļauj tam lēnām virt, periodiski nosmeļot buljona tau-

kus. Kaulu buljons vārās 2'/ 2—3 stundas. Lai buljonam
piešķirtu labāku garšu, stundu pirms vārīšanas beigām
tam pieliek notīrītās garšsaknes, sīpolus, kā arī pievieno
sāli. Gatavo buljonu izkāš.

Kaulu buljonam ir mazāka uzturēs un garšas vērtība

nekā gaļas buljonam, jo — pretēji gaļai — kauli nesatur

ekstraktvielas; vārīšanas procesā no kauliem pāriet buljonā

galvenokārt līmvielas un tauki. Tādēļ to ir ieteicams gal-
venokārt izmantot kartupeļu zupu pagatavošanai.

Uz 500 g kaulu ņem pa 1 burkānam, pētersīlim, sīpo-
lam un 2V2 —3 1 ūdens.

BALTĀS GARŠSAKNES

Pētersīļi ir sakņu dārza augs.
Tie ir divējādi: sakņu un lapu pēter-
sīļi; kā saknes, tā lapas lieto dažādu

ēdienu garšas un aromāta uzlabošanai.

Līdzīgi pētersīlim arī pastinaks
pieder pie garšsaknēm, tikai tam nav

tik smalka garša. Sakņu dārza pastina-
kam ir resna, gaļaina sakne, ko tāpat
kā tā lapas plaši lieto svaigā un kaltētā

veidā.

Pastinaku lieto konservēšanai,

gurķu sālīšanai, marinādēm v. tml.

No baltajām garšsaknēm visaro-
mātiskākā un maigākā ir selerija. Ir

trīs dārza seleriju veidi: sakņu (zu-
pām, buljoniem u.tml.) kātu (salātiem)
un lapu selerijas, ko izmanto zaļā veidā.

TOMĀTU PASTA UN TOMĀTU

BIEZENIS

Tomātu pasta atšķiras no tomātu

biezeņa ar lielāku koncentrāciju: pastā
ir 27—40% sausnas, kamēr biezenī tās

ir tikai 12—20%.

Rūpnīcā saņemtos svaigos tomātus

.rūpīgi mazgā un šķiro pēc labuma:

visus iedauzītos, saspiestos un ieplai-
sājušos augļus brāķē. Izmantoti tiek

tikai atlasītie un labi nomazgātie to-

māti.

Kad šķirošana pabeigta, tomātus

applaucē ar tvaiku, speciālās mašinās
sasmalcina un saberž, atdalot to-

mātu miziņas un sēklas. Pēc tam

saberzto masu vārot sabiezina: tomā-

tu biezeni — speciālos vārāmos kub-

los, bet tomātu pastu — vakuuma

aparātos. Gatavo tomātu biezeni vai

pastu iepilda lielākā un mazākā tarā

un sterilizē.

Viss ražošanas process ir pilnīgi
mechanizēts; pēc tam kad jēlprodukts
ir izšķirots, cilvēka roka tam vairs ne-

pieskaras.

Visas tomātu biezeņa un tomātu

pastas ražošanas operācijas, kā arī jēl-
produkts, materiāli un tara atrodas

rūpnīcu laboratoriju uzraudzībā, kas

nodrošina augstu gatavās produkcijas
kvalitāti.

Lai maize tik ātri nesacie-

tētu, uzglabājiet to slēgtā por-
celāna vai emaljas traukā!
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BURKĀNI

lepērkot burkānus, izvelieties tos,
kam ir visspilgtākā krāsa, šādi bur-

kāni satur visvairāk dzeltenās krāsvie-

las — karotina, no kā cilvēka orga-
nismā rodas A vitamins.

Ar savu karotina saturu burkāni

pārspēj visus citus dārzājus, un tieši

tādēļ tie ir visādā veidā — zaļi, vārīti,
sautēti — sevišķi derīgi bērniem.

Burkānos ir arī daudz mineralsāļu
un organismam viegli uzņemamu
cukuru.

Jau vasaras sākumā tirgos parādās
sulīgie, aromātiskie «karotes» šķirnes
burkāni.

Mazliet vēlāk nogatavojas «Nan-

tes» burkāni, kas atšķiras no citām šķir-
nēm ar ļoti plānu miziņu, maigu mīk-

stumu un augstu cukura saturu. Vēlā-

kas šķirnes ir «Šantenē» un «Valerija».
Garšas ziņā šīs burkānu šķirnes nav

tik izcilas kā «Nantes», bet tās var il-
gāk uzglabāt. Sakrautus kaudzītēs ar

smilšu starpkārtu, burkānus «Šantenē»
un «Valerija» 0° temperatūrā var uz-

glabāt 6—7 mēnešus.

Jebkurā gada laikā augļu un dār-

zāju veikalā var nopirkt dabiskus vis-
labāko šķirņu burkānu konservus, kam

piemīt visa svaigu burkānu vērtība.

NO VECĀM RECEPTĒM

AUZU PUTRAIMU ZUPA AR

ŽĀVĒTAM PLŪMĒM

V 2glāzes auzu putraimu aukstā

ūdenī labi nomazgā, pārlej ar 2 I ver-

doša ūdens, pieliek sviestu (1 ēdam-

karoti) un vāra mīkstus. Pēc tam

putraimus izberž caur sietu un tiem

pieliek vēl vienu karoti sviesta. No

kauliņiem atbrīvotas žāvētas plūmes
(200 g) pārlej ar ūdeni, pieliek >/< glā-
zes cukura un vāra. Kad plūmes izvā-

rījušās, tās piejauc auzu putrai. Zupu
uzvāra un pasniedz.

ĀTRAIS GAĻAS BULJONS

Trešās vai ceturtās šķiras gaļu nomazgā, nogriež mīk-

stumu, samaļ gaļas mašinā, sacērt kaulus; visu saliek kas-

trolī, pārlej ar aukstu ūdeni un atstāj tādā stāvoklī 20—30

minūtes; pēc tam, ūdeni nemainot, vāra. Vārīšanas sākumā

pievieno notīrītas un nomazgātas garšsaknes, no kurām

daļu iepriekš uz pannas bez sviesta apcep. Pēc 20 minūtēm

kopš vārīšanas sākuma pieliek sāli. Buljonam ļauj 30—40

minūtes lēnām virt, pēc tam to izkāš un izlieto kā parasto
gaļas buljonu. Izvārīto gaļu var izmantot pīrādziņu pil-

dījumam vai sacepumam.

Uz 500 g gaļas ņem pa 1 burkānam, sīpolam, pēter-
sīlim vai selerijai, IV2—2 1 ūdens.

ZIVJU BULJONS

Zivju buljonam ņem ar sīkacainu tīklu zvejotas zivis

(zandartu, asari v. c), kā arī sarkanās zivis (stori, sevr-

jugu, belugu). Buljonu no pirmajām zivīm pagatavo šādi:

zivīm nokasa zvīņas, pārgriež vēderiņu, izņem iekšas, iz-

mazgā, sagriež zivi porciju gabalos, izņem žaunas. Šādā

veidā sagatavotas zivis ieliek kastrolī, pārlej ar aukstu

ūdeni, pievieno sāli, garšsaknes un šķēlītēs sagrieztus sīpo-
lus un ļauj 25—30 minūtes lēnām virt; pēc tam zivju

gabalus izņem, bet galvu un asti turpina 15—20 minūtes

vārīt. Zivju gabalus var salikt zupas šķīvjos vai izlietot

kā patstāvīgu otro ēdienu.

Zivju buljonu var arī izvārīt no zivju asakām, galvām
un citiem zivju atgriezumiem. Šādā gadījumā jēlām, iztīrī-

tām zivīm nogriež fileju otrā ēdiena pagatavošanai. Asakas

sacērt vairākās daļās, no galvām izņem žaunas; ņem arī

astes un spuras; visu to nomazgā, saliek kopā ar garš-
saknēm kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni un lēni vāra ap-

mēram 1 stundu.

Zivju buljonu var izvārīt no sarkanajām zivīm; šādā

gadījumā ieteicams ņemt gatavu fileju. Zivi pārlej ar

aukstu ūdeni, pievieno sāli, garšsaknes, šķēlītēs sagrieztus

sīpolus un lēnām vāra 30—40 minūtes. Vārīto zivi var

izmantot otrajam ēdienam.

Gatavais buljons ir arvien jāizkāš un pēc tam jāizlieto

zupu pagatavošanai.
Uz 500—600 g zivju ņem pa 1 sīpolam un pētersīlim,

2—3 1 ūdens.

SĒŅU BULJONS

Siltā ūdenī labi nomazgātas sēnes saliek kastrolī, pie-
vieno nomizotu, uz pusēm pārgrieztu sīpolu, pārlej ar

aukstu ūdeni un lēnām vāra 2—2V2 stundas. Lai vārīšanu
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paātrinātu, sēnes var iepriekš uz I—2 stundām iemērkt
aukstā ūdenī, kurā tās pēc tam arī vāra.

Gatavo buljonu izkāš, sēnes nomazgā aukstā ūdenī,
smalki sasmalcina un liek atpakaļ no sēņu buljona pagata-
votajā zupā.

Uz 50 g kaltētu sēņu ņem 2—3 1 ūdens.

SVAIGU KĀPOSTU ZUPA

Uzliek vārīt gaļas buljonu. Pēc IV2—2 stundām kopš
vārīšanas sākuma gaļu izņem, bet buljonu iekāš zupas kas-

trolī, kur ieliek iepriekš apceptas garšsaknes un sīpolus;
pēc tam ieliek atpakaļ gaļu, pievieno sagrieztus kāpostus
un vāra 30—40 minūtes. s—lo minūtes pirms vārīšanas

beigām kāpostiem pievieno piparus, lauru lapas, sāli.

Kāpostus var vārīt arī ar kartupeļu un svaigu tomātu

piedevu. Šajā gadījumā nomizotus un sagrieztus kartupe-
ļus liek kastrolī 10—15 minūtes pēc tam, kad ielikti kāposti,
bet daiviņās sagrieztus tomātus — vārīšanas beigās kopā
ar garšvielām.

Ja kāpostu zupu vāra bez kartupeļiem, to var sabiezināt

ar apceptiem miltiem.

Uz 500 g gaļas ņem 500 g svaigu kāpostu, 200 g garš-
sakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta, 200 g tomātu.

SKĀBĒTU KĀPOSTU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. Zupas kastrolī ieliek skābētus

kāpostus (ja kāposti ļoti skābi, tos iepriekš nospiež), pie-
vieno 1— V/ 2 glāzes ūdens, mazliet sviesta, pēc tam apsedz
kastroli ar vāciņu un sautē apmēram 1 stundu.

Tad kāpostiem uzlej buljonu, pieliek kopā ar tomātiem

apceptas garšsaknes un vāra, kamēr zupa pilnīgi gatava.
Pirms vārīšanas beigām pievieno lauru lapas, piparus,

sāli un pielej miltu aizdaru.

Skābētu kāpostu zupu var pagatavot arī šādā veidā:

kāpostus un nomazgāto gaļu ieliek kastrolī, pārlej ar ūdeni

un vāra. Atsevišķi kopā ar tomātiem apcep garšsaknes un

sīpolus un 20—30 minūtes pirms vārīšanas beigām pieliek
tās kāpostu zupai; pēc tam pievieno lauru lapas, piparus,
sāli un apceptus miltus.

Uz 500 g gaļas ņem 500 g skābētu kāpostu, pa vienai

garšsaknei, 1 sīpolu,' 1 ēdamkaroti miltu, pa 2 ēdamkaro-

tēm sviesta un tomātu biezeņa.

SKĀBĒTU KĀPOSTU UN ZIVJU GALVU ZUPA

Storu dzimtas zivs galvu sacērt gabalos, izņem žaunas,

nomazgā to, applaucē, I—2 minūtes iegremdējot karstā

ūdenī, no jauna nomazgā, pārlej ar ūdeni un ļauj
3—4 stundas lēnām virt. leteicams 1 stundu pēc vārīšanas

BIETES

Sarkanās galda bietes uztura pa-
gatavošanai ir visai nepieciešamas.
Tās ir vajadzīgas borščam, arī vine-

gretam, daudziem otrajiem ēdieniem,

piedevām un uzkožamiem. Bietēs ir

daudz cukura un minerālvielu.

lepērkot bietes, izvēlieties apaļās
un plakani apaļās, tumšsarkanās bie-

tes: tās ir labākas, sulīgākas nekā

iegarenās.

Konservu rūpniecība izstrādā gar-
šīgu gaļas un zivju ēdienu piedevu
«Marinētas bietes». Tās ir nelielos kub-

veida gabaliņos sagrieztas jaunas
bietes smaržīgā marinādē.

ĀTRI SALDĒTU SVAIGU DĀRZĀJU

SAKOPOJUMS

Burka ar šādu sakopojumu bor-

ščam (1 kg svarā) satur (g):

Baltos galviņkāpostus ....
322

Bietes 364

Kartupeļus 214

Burkānus 57

Sīpolus 43

šo sakopojumu sauc par «ātri sal-

dētu svaigu dārzāju maisījumu» un to

pārdod burkās pa kilogramam un pus-

kilogramam, šajās burkās ir izlasīti

augsta labuma dārzāji, jau nomazgāti
un notīrīti.

Atnesiet šādu burku ar dārzāju
maisījumu mājās, atveriet to un ne-

atlaidinot ielieciet tās saturu gatavā
verdošā buljonā, ja patīk, pievienojiet
tomātu biezeni, un jau pēc 10—12 mi-

nūtēm, aiztaupot daudz laika un pūļu,
jūs varēsiet liet šķīvjos lielisku boršču.

DĀRZĀJU UN AUGĻU

KALTĒŠANA

Dārzāji un augļi satur 80—90%

ūdens, tādēļ uz tiem viegli iedarbojas
dažādi mikroorganismi. Bet, ja ūdens

saturu augļos un dārzājos pazemina
līdz 15%, tie ir mikroorganismu iedar-

bībai maz pieejami. Šis apstāklis ir

pamatā dārzāju un augļu kaltēšanai,

ko plaši pielieto to krājumu sagata-
vošanai. Kaltētie augļi un dārzāji ir

ļoti kompakts produkts, kas ērti pārva-

dājams un labi uzglabājas.
Mūsu pārtikas rūpniecība plašā

asortimentā ražo dažāda veida augļu
un dārzāju pusfabrikātus — kaltētus

dārzājus un augļus, tajā skaitā gata-
vus sakopojumus borščiem, kāpostu un
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citām zupām, kompotiem. Tā kā uztu-

ram nederīgās daļas (miziņas, sēklas)
pirms kaltēšanas tiek atdalītas nost,

šiem produktiem iepriekšēja tīrīšana un

šķirošana nav vajadzīga.
Mūsdienu kaltēšanas metodes, ko

lieto augļu un dārzāju rūpniecības uz-

ņēmumos, saglabā dārzāju un augļu
uzturvielas un pat svaigiem dārzājiem
un augļiem raksturīgo aromātu.

SARKANIE PIPARI (PAPRIKA)

Sarkanos piparus kultivē mūsu ze-

mes dienvidos — Moldavijā, Ukrainā,
Lejas Pievolgā (Astrachaņa) un tālāk

uz dienvidiem.

Izšķir saldās un asās (sīvās)
piparu šķirnes.

Visizplatītākā un vislabākā saldo

piparu šķirne ir Bulgārijas pipari. Tiem

ir liels, resns, īss, gandrīz četršķaut-
nains auglis (7—B cm garumā).' No-

gatavojies auglis ir spilgti sarkans vai

dzeltens, bet tam reti ļauj nobriest, jo
to novāc zaļu, kad tas ir sevišķi labs

konservēšanai.
Labākā aso, sīvo piparu šķirne ir

Kajenas pipari. Auglis ir sarkanā krā-
sā ar dedzinoši asu garšu, ja to izkal-

tē un sasmalcina, tas daudzos ēdie-
nos aizvieto melnos piparus.

Sarkano piparu aso garšu rada

kapsaicins. šī viela ir tik asa un tik

dedzinoša, ka jau viens tās piliens
ūdens šķīdumā sārmainā vidē spēcīgi
un ilgi dedzina mēli. šāds piliens satur
tikai V2OOO mg kapsaicina.

Ar savu C vitamina saturu sarka-

nie pipari pārspēj visus citus dārzājus.
Dažās piparu šķirnēs C vitamina sa-

turs ir pat trīs četras reizes augstāks
nekā citronos.

Piparos ir arī ļoti daudz A vita-
mina. Tie satur ap 2,5% cukura, 1,2%
olbaltumvielu, 0,5 minerālvielu.

Ņemot vērā saldo piparu pākšu iz-
cilo garšu un citas vērtīgas īpašības,
konservu rūpniecība tos plaši izmanto
konservēšanai. Pildītās saldo piparu
pākstis eļļa pieder pie labākajiem uz-

kožamiem konserviem.

Nereti ieteic pielikt mazliet
dzeramās sodas, lai paātrinātu
gaļas, pupu, dārzāju v. c. pro-
duktu izvarišanos.

Tas ir kaitīgs padoms, jo
soda kā jau katra sārmaina
viela neitralizē skābi un tātad

iznīcina askorbinskābi (C vita-

minu).

sākuma galvas ar putu karoti izņemt un salikt bļodā, bet

zupu izkāst, lai tajā nepaliktu sīkās asakas. Galvu sadala,
atdalot gaļu un krimšļus; pēdējos ieliek buljonā atpakaļ
vārīties tālāk.

Stundu pirms krimšļu vārīšanas beigām buljonam pie-
liek sautētus skābētus kāpostus, kurus sagatavo tāpat, kā

minēts skābētu kāpostu zupas receptē, un ar tomātiem ap-

ceptās garšsaknes.
Pirms vārīšanas beigām pievieno sāli, piparus, lauru

lapas un pietumē.
Uz 1 kg zivju galvu ņem 500 g skābētu kāpostu, 200 g

garšsakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa,
2 ēdamkarotes taukvielu, 1 ēdamkaroti miltu, 2—3 1 ūdens.

KĀPOSTU DĒSTU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. Notīrītas garšsaknes un sīpolus
sagriež gabaliņos un zupas kastrolī taukvielās apcep. Dēs-

tiem nogriež saknītes, sagriež 2—3 daļās, nomazgā, ap-

plaucē ar verdošu ūdeni, saliek caurdurī, aplej ar aukstu

ūdeni; kad ūdens notecējis, dēstus ieliek kastrolī pie apcep-

tām garšsaknēm un pārlej ar verdošu buljonu. Reizē pie-
liek lauru lapas, piparus, sāli un vāra 25—30 minūtes.

Kāpostu dēstu zupu pasniedz ar skābu krējumu un gaļu
un pārkaisa ar dillēm vai pētersīļu lapiņām. Pirms vārīša-

nas beigām kāpostus var pietumēt.
Uz 500 g gaļas ņem 800 g kāpostu dēstu, 200 g garš-

sakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes taukvielu.

VASARAS KĀPOSTU ZUPA AR KARTUPEĻIEM

leliek kastrolī gaļu, pārlej ar 3—372 1 ūdens un vāra.

Kad ūdens sāk vārīties, nosmeļ putas un ļauj lēnām virt

P/2—2 stundas. 15—20 minūtes pirms pasniegšanas galdā

buljonam pieliek notīrītus, sagrieztus burkānus, pētersīļus,

sīpolus un agros kāpostus, galviņas rupji sagriežot

(4—6 daļās); pēc tam pievieno veselus, notīrītus kartu-

peļus un sāli.

Pirms pasniegšanas kastrolī ieliek daiviņās sagrieztus

tomātus, ļauj buljonam uzvārīties un salej to šķīvjos,
ieliekot katrā šķīvī gabaliņu kāpostgalviņas, 2—3 kartu-

peļus, tomātus, dilles vai pētersīļu lapiņas.
Uz 500 g gaļas ņem 2—3 burkānus, 1 pētersīli, I—2 sī-

polus, pa 500 g kāpostu un kartupeļu, 200 g tomātu.

ZAĻUMU ZUPA

Spinātus vai nātres pārlasa, labi nomazgā, liek ver-

došā ūdenī un vāra mīkstus, pēc tam izberž caur sietu.

Skābenes pārlasa un nomazgā, lielās lapas sagriež.

Sagriež mazos kubveida gabaliņos garšsaknes un sīpo-
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lus un zupas kastrolī taukvielās apcep, pievieno miltus un

turpina vēl apcept I—2 minūtes. Pēc tam kastrolī saliek

saberztos spinātus, labi visu izmaisa, atšķaida ar karstu

buljonu un ar spinātu vārāmo ūdeni, pievieno lauru lapas,

piparus un vāra 15—20 minūtes. Skābeņu lapiņas un sāli

pieliek s—lo5—10 minūtes pirms vārīšanas beigām. Zaļumu
zupai ieteicams pasniegt klāt skābu krējumu un cietu

vārītu olu.

Uz 500 g gaļas ņem 500 g spinātu, 200 g skābeņu, pa

1 garšsaknei un sīpolam, 1 ēdamkaroti miltu un 2 ēdam-

karotes taukvielu.

BORŠČS

Izvāra gaļas buljonu. Bietes, burkānus, pētersīļus un

lociņus sagriež strēmelēs, saliek zupas kastrolī, pievieno
tomātus vai tomātu biezeni, etiķi, cukuru un mazliet bul-

jona tauku (vai I—2 ēdamkarotes eļļas vai sviesta), ap-

sedz ar vāciņu un sautē. Dārzeņi ir jāapmaisa, lai tie ne-

piedegtu, ja vajadzīgs, pielejot nedaudz buljona vai ūdens.

Pēc 15—20 minūtēm pievieno saēvelētus kāpostus, visu

izmaisa un sautē vēl 20 minūtes. Pēc tam dārzājus pārlej
ar sagatavoto gaļas buljonu, pieliek piparus, lauru lapas,
sāli, mazliet etiķa (pēc garšas) un vāra, kamēr dārzāji

pilnīgi gatavi. Pasniedzot borščam pieliek skābu krējumu.
Borščam vārot liek klāt veselus vai gabaliņos sagriez-

tus kartupeļus, kā arī svaigus tomātus. Tos sagriež dai-

viņās un ieliek borščā s—lo5 —10 minūtes pirms vārīšanas bei-

gām. Gatavam borščam bez gaļas var pielikt vēl arī

šķiņķi, desiņas vai desu.

Boršča krāsošanai var pagatavot biešu uzlējumu: vienu

bieti sagriež šķēlītēs, pārlej ar glāzi karsta buljona, pie-
vieno tējkaroti etiķa un ļauj 10—15 minūtes lēnām silt,
kamēr uzvārās. Pēc tam uzlējumu izkāš un pirms pasnieg-
šanas pielej borščam.

Uz 500 g gaļas ņem 300 g biešu, 200 g svaigu kāpostu,
200*g garšsakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa
vai 100 g tomātu, pa 1 ēdamkarotei etiķa un cukura.

VASARAS BORŠČS

Sagriež saišķi biešu, atdalot lapas un kātus. Notīrītās

bietes sagriež strēmelītēs vai šķēlītēs, bet kātus — īsās

nūjiņās, saliek kastrolī, pievienojot burkānus, un pārlej
ar verdošu ūdeni vai sēņu buljonu; vara_

10—15 minūtes.

Pēc tam pieliek sagrieztās un applaucētās biešu lapas,
notīrītus kabačus, tomātus, kartupeļus, lociņus, seleriju

lapiņas, sāli, piparus, krustnagliņas, lauru lapas un vara,

kamēr pilnīgi gatavs. Pasniedzot borščam pievieno skābu

krējumu, uzvārītu pienu vai rūgušpienu.
Uz 1 saišķi biešu ņem 3—4 kartupeļus, 1 burkānu, 1 se-

lerijas lakstu, 200 g kabaču, I—2 tomātus, 50—75 g

lociņu.

AROMĀTISKAIS ETIĶIS

Ja jums ir jāpagatavo aromātis-

kais etiķis mājās, mēs varam piedāvāt
šādu recepti. Pielieciet parastajam gal-
da etiķim estragonu, selerijas vai dil-

les (100 g uz 1 1 etiķa), var pievienot
daiviņās sagrieztu antonovkas ābolu,

upeņu lapas, liepziedus vai lauru lapas.
Blīvi noslēdziet etiķa trauku un ļau-
jiet tam dienas 15 pastāvēt. Pēc tam

etiķi izkāsiet caur marli un lietojiet
vinegretiem, salātiem, siļķei, for-

šmakam.

GARŠAS PIEDEVAS UN

GARŠVIELAS

Visizplatītākā un populārākā gar-
šas piedeva ēdieniem ir galda sinepes.
Tās pagatavo no sinepju pulvera un

augu eļļas, pievienojot etiķi, cukuru,
sāli, garšvielas.

Sinepju pulveris ir eļļas auga —

sinepju sasmalcinātas sēklu drabiņas;
šo augu kultivē daudzos mūsu zemes

rajonos. Aplejot sinepju pulveri ar kar-

stu ūdeni, izdalās īpaša ēteriska eļļa,
kas arī piešķir sinepēm aso, sīvo garšu
un īpatnējo smaržu.

Pēdējos gados rūpniecība izstrādā
lielā daudzumā gatavās sinepes daž-

dažādā asortimentā un ērtā iesaiņo-
jumā, tādēļ nav nekādas nepieciešamī-
bas gatavot sinepes mājās; bet, ja tas

būtu vajadzīgs, izlietojiet 149. lpp.
sniegto recepti.

Etiķis ir neatvietojama garšas pie-
deva uzkožamiem, salātiem, dažiem pir-
majiem ēdieniem. Bez tam etiķis ir

vajadzīgs marinādēm.

Vispārizplatīta garšas piedeva ir

melnie piparu graudiņi. Tos liek klāt

ēdieniem pēc garšas. Parasti borščiem

un zupām ieteic likt klāt I—2 piparu
graudiņus ik uz šķīvi, sautētai gaļai un

dārzājiem 2—3 graudiņu vienai porcijai,
marinādēm 10—15 graudiņus uz 1 1

šķidruma, galertam 10—15 graudiņus
uz 1/2 kg galerta gaļas.

Samaltos sarkanos un melnos

piparus liek uz galda tāpat kā sāli, si-

nepes un etiķi, lai katrs tos izmantotu

pirmajam un otrajam ēdienam vai uz-

kožamam pēc savas garšas.
Maltos piparus liek klāt gaļas un

zivju pildījumam, tos lieto arī salātu,

vinegretu, karsto mērču aizdaram.

Smaržīgie pipari (virces) ir izkal-

tētas nagliņkoka sēklas, un tos lieto kā

garšas piedevu sautētiem gaļas ēdie-

niem un marinādēm.

Lauru koka izkaltētās lapas —

lauru lapas ir ļoti aromātiska un pa-
tīkama garšviela. Lauru lapas liek klāt



zivju zupām, gaļas borščiem, soļan-
kām, kartupeļu zupām, marinādēm,
kā arī pie sautētiem dārzājiem un

gaļas.
Zupām un vispār pirmajiem ēdie-

niem lauru lapas parasti jāpieliek īsi

pirms vārīšanas beigām (sīkāki pa-

skaidrojumi par lauru lapu lietošanu ir

sniegti attiecīgo ēdienu receptēs).

Šķidrajām marinādēm, kā arī sau-

tētai gaļai un dārzājiem, bez citām

garšvielām bieži liek klāt krustnagliņas
un kanēli.

Ar smalko kanēli un smalko cu-

kuru apkaisa cepumus un maizītes

pirms likšanas krāsnī.

Daudziem patīk likt smalko kanēli

pie rūgušpiena, sacepta rūgušpiena,
kefira, acidofilā piena.

Safrānu (īpaša sīpolauga ziedu

kaltētās aromātiskās drīksnas) lieto

mīklas, pildītu zivju un daudzu austru-

mu ēdienu pagatavošanā. Safrāns

piešķir cepumiem un ēdieniem koši

dzeltenu krāsu un ļoti patīkamu aro-

mātu.

Saldajiem ēdieniem un smalkmai-

zes mīklai lieto vaniļu (kādas orchi-

deju sugas pākšveida auglis) vai tās

aizvietotāju — vanilinu (balts sintē-

tisks pulveris ar dabiskās vaniļas aro-

mātu).

Liķieru un konditorejas preču rūp-
niecībā lieto ingveru; tam ir asa garša
un ļoti stipra, pikanta smarža.

Ļoti stiprs aromāts un dedzinoša,
pikanta garša ir muskatriekstam.

CITRONSKĀBE

Kulinārijā un uztura rūpniecībā
citronskābe ir tikpat nepieciešama kā

sāls, etiķis, pipari.

Sevišķi vajadzīga tā ir konditore-

jas preču izstrādājumiem, kompotiem,
bezalkohola dzērieniem.

Protams, dabisko citronskābi satur

citrons, kā arī dzērvenes un citas ogas,
augļi un daudzi citi augi.

Salīdzinot ar etiķi, citronskābei

nav tik stipra un asa garša, tādēļ to

labprāt lieto etiķa vietā pie mīklas, da-

žām zupām un mērcēm.

Kā mazināt viegla apdeguma
sāpes?

Samērcējiet marles gabaliņu
kālija permanganata šķīdumā,
pielieciet to apdegušai vietai un

pārsieniet.

UKRAINAS BORŠČS

Izvāra gaļas buljonu un izkāš. Notīrītās garšsaknes un

bietes sagriež strēmelēs. Bietes sautē 20—30 minūtes, pie-

vienojot taukvielas, tomātu biezeni, etiķi un buljonu (var
arī pielikt maizes vai biešu kvasu). Sagrieztās garšsaknes

un lociņus eļļā vai sviestā viegli apcep, samaisa ar apcep-

tiem miltiem, atšķaida ar buljonu un uzvāra.

Borščam sagatavotā buljonā ieliek lielos kubveida ga-

balos sagrieztus kartupeļus, rupji sagrieztus kāpostus,
sautētas bietes, sāli un vāra 10—15 minūtes; pēc tam pie-
vieno ar miltiem apceptas garšsaknes, lauru lapas, smar-

žīgos un sīvos piparus un vāra tik ilgi, kamēr kartupeļi

un kāposti mīksti.

Gatavam borščam pieliek ar ķiplokiem saberztu cūkas

speķi, daiviņās sagrieztus tomātus; ātri visu uzvāra un

pēc tam ļauj borščam 15—20 minūtes «ievilkties».

Lejot šķīvjos, borščam pieliek skābu krējumu un ap-
kaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām.

Uz 500 g gaļas ņem 400 g kāpostu, 400 g kartupeļu,
250 g biešu, pa pusglāzei tomātu biezeņa un skāba krē-

juma, pa 1 garšsaknei un sīpolam, 200 g cūkas speķa,
1 ēdamkaroti sviesta vai eļļas.

SĒŅU BORŠČS AR ŽĀVĒTĀM PLŪMĒM

Sēņu boršču ar žāvētām plūmēm pagatavo tāpat kā

gaļas boršču, bet tikai sēņu buljonā. Žāvētās plūmes
(200 g) labi nomazgā un pieliek dārzājiem sautēšanas

beigās, pārlej ar sēņu buljonu un vāra 25—30 minūtes.

SKĀBEŅU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. Garšsaknes un sīpolus notīra,

sagriežot mazos kubveida gabaliņos, saliek zupas kastroli

un eļļā vai buljonam nosmeltos taukos viegli apcep; pie-
liek miltus un no jauna visu viegli apcep. Skābenes izlasa,

nomazgā un saliek citā kastrolī, pielej nedaudz ūdens, ap-

sedz ar vāciņu un 10 minūtes sautē. Pēc tam skābenes

samaļ gaļas mašinā vai izberž caur sietu, sajauc ar sacep-
tām garšsaknēm, pārlej ar gaļas buljonu, pieliek sāli, iz-

maisa un vāra 15—20 minūtes.

Pasniedzot galdā, zupas šķīvī pieliek skābu krējumu,
pusmīkstu izvārītu olu, dilles vai pētersīļa lapiņas.

Zupu var pasniegt arī ar gaļu; šajā gadījumā šķīvjos
ieliek pa cieti vārītai pusolai.

Uz 500 g gaļas ņem 400 g skābeņu, 200 g garš-
sakņu un sīpolu, pa 2 ēdamkarotēm eļļas vai sviesta un

miltu.
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RASOĻŅIKS
(SKĀBU GURĶU UN NIERU ZUPA)

Nierēm noņem taukus un plēves, katru nieri sagriež
3—4 daļās, apmazgā, ieliek kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni

un uzvāra. Pēc tam ūdeni nolej, nieres apmazgā vēlreiz,

pārlej no jauna ar aukstu ūdeni un vāra I—P/2 stundas.

Notīrītas garšsaknes un sīpolus sagriež strēmelēs un

zupas katlā apcep.
Pēc tam kastroli noceļ no uguns, saliek tajā nomizotus,

šķēlītēs sagrieztus skābus gurķus un iegarenos gabaliņos
sagrieztus kartupeļus, pārlej ar izkāstu buljonu un vāra

25—30 minūtes. s—lo5 —10 minūtes pirms vārīšanas beigām
rasoļņikam pievieno izkāstu gurķu sālījumu (asākai gar-

šai), sagrieztas skābenes (vai lapu salātus) un sāli.

Pirms pasniegšanas rasoļņikam pieliek šķēlītēs sagriez-
tas nieres, skābu vai saldu krējumu un sīki sasmalcinātas

pētersīļu lapiņas vai dilles.

Rasoļņiku var pagatavot gaļas vai vistas buljonā un

pasniegt ar teļa, jēra vai vistas gaļu.
Nieru vietā var izmantot rūpīgi notīrītas un gabaliņos

sagrieztas mājputnu (zoss, pīles, tītara, vistas) ķidas.

Rasoļņiku var pagatavot arī zivju buljonā un pasniegt
ar gabalu vārīta zandarta vai stores.

Uz 500 g liellopu nieru ņem 2 gurķus, 2 pētersīļus,
1 selerijas lakstu, 1 sīpolu, 4 kartupeļus, 2 ēdamkarotes

eļļas vai sviesta un 100 g skābeņu vai lapu salātu.

ZIVJU RASOĻŅIKS AR FRIKADELĒM

Vāra zivju buljonu un tajā pašā laikā sagatavo grūbas

(pārlasa un rūpīgi nomazgā), ieber tās mazā kastrolī, pār-

lej ar l'A glāzes verdoša ūdens, apsedz ar vāciņu un ļauj
ūdens peldē sabriest.

Kad buljons ir gatavs, to izkāš un pieber grūbas, ļauj
lēnām vārīties. Pēc tam pievieno gabaliņos sagrieztus kar-

tupeļus, skābus gurķus, viegli apceptas garšsaknes un

puravus, kā arī sāli. 5 minūtes pirms vārīšanas beigām
rasoļņikā ielaiž mazas, no zivju masas pagatavotas frika-

deles (zivju masas sagatavošanu sk. 121. lpp. receptē
«Zivju kotletes»).

Rasoļņikam var pielikt svaigu tomātu šķēlītes un izkāstu

gurķu sālījumu pēc garšas.

Rasoļņiku pasniedz apkaisītu ar sīki sagrieztām pēter-
sīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g sīko zivju (buljonam) ņem 2 skābus gurķus,
pa 1 burkānam, pētersīlim un puravam, 3—4 kartupeļus,
'/i glāzes grūbu, 2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

Frikadelēm ņem 200 g zivju fileja (zandarta, karpas

v. c), 50 g baltmaizes (mīkstuma), y2 glāzes piena un

1 ēdamkaroti sviesta vai eļļas.

SPINĀTI UN SKĀBENES

Spināti pieder pie uzturam visde-

rīgākiem dārzājiem. Tie pārspēj citus

dārzājus ar savu olbaltumvielu, mine-

ralsāļu (sevišķi dzelzs) saturu un A,

Bi, B
2 un C vitaminu sakopojumu.

Uzturam lieto tikai jaunas spinātu
lapas, kuras nošķin pirms kātu parā-
dīšanās.

Konservēts spinātu biezenis dod

iespēju lietot uzturā jebkurā gada laikā

vitaminiem bagātos spinātu ēdienus,
kuriem ir augsta uzturēs vērtība.

Viss rūpnieciskais ražošanas pro-
cess nodrošina konservētam spinātu
biezenim pilnīgu garšas, krāsas un vi-

sas svaigo spinātu uzturēs vērtības

saglabāšanu.
Skābenes atšķiras no spinātiem ar

to, ka satur skābeņskābi; tā ir izskaid-

rojama to sevišķi skābā garša.

GARŠAUGI

Dienvidos, sevišķi Aizkaukazā,

parasti uz galda pasniedz dažādus pi-
kantus zālaugus ar asu garšu — tar-

chunu, kindzu v. c.

Daudzi no šiem garšaugiem aug
ne tikai dienvidos, bet arī mūsu zemes

vidusjoslā: saturējās, timians (mār-

sili), majorāns, baziliks, vērmeles,

mētras, estragons (estragons ir Kau-
kāza tarchuns). Arī pētersīļi, dilles, se-

lerijas un daži citi vispārpazīstami
dārzāji pieder pie garšaugiem. Visi tie

ir ārkārtīgi derīgi, jo piešķir ēdienam

patīkamu garšu un aromātu un sekmē

tā labāku uzņemšanu organismā, kādēļ
to lietošana ir jāpaplašina.

Mums visiem ir jāiemācās un jā-
pierod pasniegt uz galda līdzīgi sālij,
etiķim, pipariem arī sīki sagrieztas jau-
nas dilles vai lociņus, jaunu pētersīļu
lapiņas.

Prof. F. Cerevitinovs uzskata, ka

vērtīga un garšīga uztura sagata-
vošanā liela loma ir garšvielām. Pie

šādu vielu svarīgākiem avotiem pieder
garšaugi. To pielietošana nelielos dau-

dzumos uzturu ievērojami uzlabo un

dažādo, palielina ēstgribu un sekmē

labāku uzturlīdzekļu uzņemšanu orga-

nismā.

DZOND2OLI

Džondžoli ir šā paša nosaukuma

auga (kociņa vai krūma) neizplaukušo
ziedu pumpuri, kas ieskābēti kopā ar

kātiņiem.
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Šis produkts ir izplatīts Aizkau-

kazā, galvenokārt Gruzijā; tā garša
zināmā mērā atgādina kaperus.

Džondžolus var pasniegt pagata-
votus šādā veidā: 200 g džondžolu labi

samaisa ar 30 g lociņu, 5 g vīnogu
etiķa un 10 g augu eļļas.

DANDURS (PORTULAKS)

Dandurs (portulaks) ir garšaugs,
kura jaunos dzinumus un lapas lieto

izvārītā veidā kā gaļas un zivju ēdienu

aizdaru kopā ar ķiplokiem un etiķi.
Pārdošanā ir jau konservēts gatavs

portulaks stikla burciņās.
No svaiga dandura (portulaka)

sagatavo salātus; šajā nolūkā to iz-

vāra, nospiež un ik uz 300 g dandura

pieliek 20 g vīnogu etiķa, 3 g ķiploka
un mazliet piparu (pēc garšas).

BAZILIKS

Baziliks ir viengadīgs garšaugs ar

patīkamu, ieskābenu smaržu. Bazilika

sausās vai svaigās lapas vienas pašas
vai kopā ar citiem garšaugiem ir ļoti
laba gaļas ēdienu un konservu pie-
deva.

PIERADĪNĀSANA PIE

TĪRĪBAS UN KĀRTĪBAS

Labi, derīgi ieradumi un

iemaņas mums daudzējādā ziņā
palīdz.

Tā kā ieradumiem un iema-

ņām ir liels spēks, tad mums

visiem kā pašiem sevi, tā arī

savi ģimenes locekļi jāpieradina
pie tīrības un kārtības. Tas ir

sevišķi svarīgi attiecībā uz visu

to, kas saistīts ar uzturu, uztura

sagatavošanu, traukiem, virtuvi,

uzturlīdzekļu uzglabāšanu.
Pirms sākat mazgāt trau-

kus, rūpīgi noņemiet no tiem

ēdiena atliekas. Neļaujiet, lai

ūdens, kurā jūs mazgājat trau-

kus, kļūtu taukains: biežāk mai-

niet to. Trauku dvielim ir jābūt
tīram un sausam.

PUĶU KĀPOSTU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. Puķu kāpostus sadala rozītēs (ja
tās lielas, katru sagriež 2—4 daļās), burkānus sagriež
ripiņās un visu saliek izkāstajā buljonā; pēc tam pievieno

selerijas, sāli un lēnām vāra 20—30 minūtes. Apmēram
2—3 minūtes pirms vārīšanas beigām seleriju kātus izņem
un zupu pārkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām.
Vārīšanas sākumā zupai var pielikt 11/2 ēdamkarotes

rīsu.

Pie zupas pasniedz pīrādziņus vai pīrāgu ar liellopu

gaļas vai plūcu pildījumu.
Uz 2 vidēja lieluma puķu kāpostu galviņām ņem

i saišķi burkānu, 1 selerijas zaru, I—21 —2 pētersīļus.

BRISELES KĀPOSTU ZUPA

Notīrītus Briseles kāpostus uz 2 minūtēm iegremdē
verdošā ūdenī, pēc tam saliek caurdurī, ļauj ūdenim no-

tecēt; kāpostus ieliek zupas katlā izkausētā sviestā un

viegli apcep.

Pēc tam kāpostus pārlej ar 6—7 glāzēm zivju buljona
(vai karsta ūdens), pievieno plānās šķēlītēs sagrieztus
kartupeļus, pieliek sāli un lēnām vāra 20—30 minūtes. Pa-

sniedzot zupai pieliek skābu krējumu.
Uz 600 g Briseles kāpostu ņem 3—4 kartupeļus,

2 ēdamkarotes sviesta un y2 glāzes skāba krējuma.

DĀRZĀJU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. Kāpostus nomazgā un sagriež
nelielos kvadrātiņos. Garšsaknes un sīpolus sagriež šķēlī-
tēs, saliek zupas kastrolī un eļļā, sviestā vai buljonam no-

smeltos taukos viegli apcep. Pēc tam kastroli no uguns

noņem un ieliek tajā sagatavotus kāpostus, pārlej ar iz-

kāstu buljonu un no jauna vāra. Kad zupa ir uzvārījusies,

pievieno kubveida gabaliņos sagrieztus kartupeļus un vāra

to vēl 30 minūtes. Apmēram s—lo5 —10 minūtes pirms vārī-

šanas beigām zupā ieliek sagrieztas spinātu vai salātu

lapiņas, tomātus, piparus, lauru lapas un sāli. Zupu pa-

sniedz ar skābu krējumu.
Sādu zupu var pagatavot arī sēņu buljonā vai dārzāju

vārāmā ūdenī.

Uz 500 g gaļas ņem 500 g kartupeļu, 200 g svaigu

kāpostu, pa 200 g tomātu un garšsakņu ar sīpoliem,
2 ēdamkarotes eļļas vai sviesta, 100 g lapu salātu vai

spinātu.
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KARTUPEĻU ZUPA

Izvāra gajas buljonu. Notīrītas garšsaknes un sīpolus
sagriež šķēlītēs un apcep ejjā, sviestā vai buljonam no-

smeltos taukos. Kartupeļus sagriež kubveida gabaliņos un

liek kopā ar apceptām garšsaknēm un sīpoliem verdošā

buljonā, pievieno sāli, lauru lapas, piparus un vāra

25—30 minūtes. Zupu pasniedz, pārkaisot ar dillēm vai

pētersīļu lapiņām.

Kartupeļu zupu var pagatavot ne tikai gaļas, bet arī

zivju vai sēņu buljonā. Ar sēņu buljonu sagatavotā kar-

tupeļu zupā pirms pasniegšanas ieliek sagrieztas sēnes,

bet ar zivju buljonu vārītā zupā — gabalu vārītas zivs.

Uz 500 g gaļas ņem 800 g kartupeļu, 200 g garšsakņu
un sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

KARTUPEĻU ZUPA AR SVAIGĀM SĒNĒM

Svaigas sēnes, baravikas vai sviesta beciņas notīra un

nomazgā. Kātiņus nogriež, sakapā un apcep. Atsevišķi
apcep garšsaknes un sīpolus. Sēņu cepurītes sagriež šķē-
lītēs, applaucē, saliek sietā un, kad ūdens ir notecējis,
pārliek kastrolī, uzlej ūdeni un vāra 40 minūtes.

Pēc tam kastrolī ieliek kubveida gabaliņos sagrieztus
kartupeļus, apceptos sēņu kātiņus, garšsaknes un sīpolus,
sāli, piparus, lauru lapas un vāra vēl 20—25 minūtes.

Zupu pasniedzot, tai pieliek skābu krējumu, sīki sagrieztus

lociņus un dilles.

Svaigo sēņu zupu var pagatavot ari gaļas buljonā.
Zupai var pievienot mannas putraimus (pa 10 g uz šķīvi).

Uz 500 g sēņu ņem 800 g kartupeļu, 200 g garšsakņu
un sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

KARTUPEĻU ZUPA AR ZIVJU GALVĀM

Zivju galvas izvāra tāpat kā kāpostu zupai. Notīrītas

garšsaknes un sīpolus sagriež šķēlītēs un apcep. Kartupe-

ļus sagriež kubveida gabaliņos, ieliek izkāstā, verdošā bul-

jonā, pievieno apceptās garšsaknes, sāli, piparus, lauru

lapas un vāra 25—30 minūtes. Pasniedzot zupu apkaisa
ar dillēm vai pētersīļu lapiņām.

Uz 1 kg storu dzimtas zivju galvu ņem 800 g kartu-

peļu, 200 g garšsakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta vai

eļļas.

KARTUPEĻU ZUPA AR PUTRAIMIEM

Vāra gaļas buljonu. Tajā pašā laikā labi nomazgātas

grūbas aplej citā traukā ar l'/s glāzēm auksta ūdens un

ļauj tām 2 stundas briest. Pēc tam ūdeni nolej un grūbas

pieliek buljonam, ļauj tam uzvārīties un 10—15 minūtes

VĒRMELES

Visi pazīst vērmeles kā ārstniecī-

bas augu, un ļoti daudziem patīk to

rūgtā garša un smarža. Tomēr vēr-

meles lieto ne tikai ārstniecībā, bet ari

vīnu un liķieru aromatizēšanai un kā

ceptas gaļas ēdienu, sevišķi ceptas
zoss garšas piedevu.

SATURĒJĀS UN TIMIANS

Saturējās ir garšaugs (savvaļas),
kas satur aromātisku ēterisku eļļu.
Jaunās saturējās (pirms ziedēšanas

vai ziedēšanas sākumā) lieto kulinā-

rijā kā ļoti stipru un patīkamu garš-
vielu, galveno tiesu, gurķu skābēšanai.

Timians (mārsils, vecvīru bārdiņa)
ir tāds pats garšaugs kā saturējās, ar

vienādu pielietošanas veidu kulinārijā.

MĒTRAS

Visbiežāk mētras lieto kulinārijā
dažu uzturlīdzeļu un dzērienu aromati-

zēšanai (mētru kvass, mētru pipar-
kūkas).

Svaigā veidā mētras lieto arī kā

garšas piedevu.
Sevišķi augstu vērtē piparmētras;

ja to lapas pakošļā, mutē rodas vēsa,

atspirdzinoša sajūta, kādēļ Ukrainā tās

iesauktas par aukstajām mētrām.

MARSMILGAS UN ASINSZĀLE

Mārsmilp-as un asinszāle ir aromā-

tiski, smaržīgi zāļaugi. Tos izmanto

kā galveno sastāvdaļu dažādu garš-
vielu sarežģītam maisījumam, lieto

rūgto šņabju «Zubrovka» un «Asins-

zāle» («3Bepo6oS») pagatavošanai.

ANĪSS UN ĶIMENES

Aniss un ķimenes ir līdzīga nosau-

kuma čemuraugu sēklas, ko plaši lieto

kulinārijā: anisu galvenokārt kondito-

rejas rūpniecībā, bet ķimenes — mai-

zes ceptuvēs.

KAPERI

Kaperu krūms aug Aizkaukazā,

Krima un Vidusāzijā. Pie šās pašas
kaperu dzimtas pieskaitāms ari vēl

kāds ložņājošs lakstaugs.
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Abu šo augu neuzplaukušos pum-

purus lieto marinētā vai sālītā veidā

kā īpatnēju, asu garšas piedevu mēr-

cēm, salātiem un dažādiem citiem

ēdieniem.

ESTRAGONS

Estragons (Aizkaukazā to sauc

par tarchunu) ir zālaugs, viens novēr-

meju dzimtas augu pārstāvjiem. Aro-

mātiskās estragona lapas un jaunās
atvases svaigā un izkaltētā veidā iz-

manto marinādēm, salātiem, mērcēm,

aromātiskā etiķa nostādināšanai,

gurķu sālīšanai un kā dažādu ēdienu

garšas piedevu.

MAJORĀNS

Majorāns ir ilggadīgs vai vien-

gadīgs augs, kura virszemes daļa ir

laba garšas piedeva salātiem, zupām,

zivju, gaļas un dārzāju ēdieniem.

MAURLOKI

Maurloku ārējais izskats atgādina

parastos sīpolus, tie ir tikai sīkāki un

aug savvaļā. Savvaļas sīpolu lociņus

un pašu sīpolu lieto kā garšas piedevu.

DILLES

Pavisam zaļas un jaunas dilles (če-

muraugu dzimta) lieto kā aromātisku

garšaugu, ko sīki sagriež; ar tām ap-

kaisa pirmos, otros ēdienus un uzko-

žamos. Nobriedušas diHes uz galda

nepasniedz, jo tad tās ir cietas. No-

briešanas sākuma stadijā dilles iz-

manto sālīšanas, skābēšanas procesos

un marinādēm (visu augu, izņemot
saknes). Jaunās dilles kaltē.

BĀRBELES

Bārbeles ir savvaļā augošs krūms,

un tā skābās, koši sarkanās ogas satur

ābolskābi. No bārbeļu ogām pagatavo

ievārījumus, želejas, sulas, sīrupus un

tās izmanto kā patīkami skābu garšas
piedevu. Ir dārza bārbeles, kuras kul-

tivē kā ogulāju un dekorativu krūmu.

Izkaltētas un pulverī saberztas

bārbeļu ogas pasniedz atsevišķi
kā daudzu austrumu ēdienu garšas
piedevu, sevišķi pie šašlika.

vēlāk pievieno kubveida gabaliņos sagrieztus kartupeļus,

apceptas garšsaknes, sāli, piparus, lauru lapas; vāra līdz

gatavībai. Zupu pasniedz, iekaisot tajā dilles vai pētersīļu
lapiņas. Šo zupu var arī gatavot zivju buljonā.

Grūbu vietā zupā var likt arī rīsus, prosu, mannu. Šie

putraimi nav jāiemērc, bet tos pieliek buljonam nomaz-

gātus; mannas putraimus tikai izsijā.
Uz 500 g gaļas vai 50 g kaltētu sēņu ņem 1/2 glāzes

putraimu, 500 g kartupeļu, 200 g garšsakņu un sīpolu,
2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

NŪDEĻU ZUPA

Izvāra gaļas vai vistas buljonu. Notīrītas garšsaknes
un sīpolus sagriež strēmelēs, taukos viegli apcep, ieliek

izkāstā buljonā, to uzvāra; pēc tam ieber nūdeles vai sīk-

makaronus, pievieno lauru lapas, piparus, sāli un zupu vāra

15—20 minūtes. Zupu pasniedz, pievienojot dilles vai

pētersīļu lapiņas.
Nūdeļu vai sīkmakaronu vietā zupai var pielikt parastos

makaronus, «austiņas», «zvaigznītes» utt.

Nūdeļu pagatavošana mājas apstākļos: 1 glāzi miltu

izber uz dēļa, izveido padziļinājumu, kurā iesit 1 olu, pie-
liek sāli un, lēnām lejot klāt ūdeni (apm. 'A glāzes),
samīca cietu mīklu.

Mīklu izveltnē plānā kārtā, apkaisa ar miltiem un sa-

griež 5—6 cm platās strēmelītēs. Mīklas strēmelītes saliek

apmēram 6 rindās, sīki sagriež, saber sietā apžūšanai, pēc
tam atsijā nost miltus un makaronus ieber buljonā.

Uz 500 g gaļas ņem 150 g nūdeļu vai sīkmakaronu,

pa 1 garšsaknei un sīpolam, 2 ēdamkarotes sviesta vai

eļļas.

KARTUPEĻU ZUPA AR SĪKMAKARONIEM

Garšsaknes un lociņus sasmalcina strēmelītēs un ap-

cep. Kartupeļus sagriež, ieliek kopā ar garšsaknēm un

sīpoliem verdošā buljonā un vāra 15 minūtes. Pēc tam

pieber sīkmakaronus, pievieno sāli, piparus, lauru lapas
un vāra vēl 12—15 minūtes.

Šādu zupu var pagatavot arī sēņu buljonā.
Uz 500 g gaļas ņem 100 g sīkmakaronu, 500 g kartu-

peļu, 200 g garšsakņu un sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta

vai eļļas.

ZIRŅU ZUPA

Izvāra gaļas buljonu. lepriekš izmērcētos zirņus ieber

buljonā un vāra apmēram IV2 stundas.

Nomazgātas un notīrītas garšsaknes un sīpolus sagriež
sīkos kubveida gabaliņos, viegli apcep un pievieno zupai
līdz ar sāli 15—20 minūtes pirms tās pasniegšanas.
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Zirņu zupu var vārīt ar šķiņķi vai žavetu cūkas krūts-

gabalu.
Zirņu zupu pasniedz ar kubveida gabaliņos sagrieztas

baltmaizes grauzdiņiem.
Uz 500 g gaļas ņem 250 g zirņu, 200 g garšsakņu un

sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta.

PUPIŅU ZUPA

Pupiņas izmērcē un vāra. Garšsaknes un sīpolus sagriež
un kopā ar tomātu biezeni apcep. Pēc 20—30 minūtēm

kopš vārīšanas sākuma zupai pievieno apceptas garš-

saknes, piparus, lauru lapas un sāli; pēc tam turpina

vārīšanu, kamēr pupiņas mīkstas.

Pasniedzot zupā iekaisa pētersīļu lapiņas vai dilles un

šķīvjos ieliek skābu krējumu.
Uz IV2 glāzēm pupiņu ņem pa 1 garšsaknei un sīpo-

lam, 1 ēdamkaroti tomātu biezeņa un 2 ēdamkarotes

sviesta vai eļļas.

PUPIŅU ZUPA AR KARTUPEĻIEM

Izmērcētas pupiņas izvāra mīkstas. Pēc tam pievieno
apceptus burkānus un sīpolus, kartupeļus, sāli, piparus,
lauru lapas un turpina zupu vārīt, kamēr tā gatava.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 5—6 kartupeļus, pa 1 burkā-

nam un sīpolam, 2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

PUPIŅU ZUPA AR NŪDELĒM

Pārlasītas un nomazgātas pupiņas 3—4 stundas mērcē

aukstā ūdenī. Pēc tam ūdeni nolej un pupiņām pārlej
21/21 buljona vai auksta ūdens un vāra, kamēr tās mīkstas.

Zupai pievieno apceptus sīpolus, sāli, piparus (pēcgaršas),
pieber nūdeles un vāra to vēl 20 minūtes. Pasniedzot zupā
iekaisa pētersīļu lapiņas.

Uz 11/2 glāzēm pupiņu ņem 1 sīpolu, 100 g nūdeļu,
2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

SARKANO PUPIŅU ZUPA

Pupiņas pārlasa, nomazgā, ieliek kastrolī, pielej 2 1

auksta ūdens, pievieno 1 tējkaroti sāls, apsedz kastroli ar

vāciņu un vāra. Kad ūdens sāk vārīties, nosmeļ putas un

ļauj zupai lēnām virt I—IV2stundas. Atsevišķi apcep sīki

sagrieztus sīpolus, kuriem beigās pievieno sarkanos pipa-

rus un miltus, visu izmaisa un cep vēl I—2 minūtes. Pēc

BADJANS

Badjans ir mūžam zaļa magnoliju
dzimtas koka augļi (mazu zvaigznīšu
veidā). Badjanam ir anisa smarža,
saldena garša; to lieto kulinārijā kā

garšvielu.

NO VECĀM RECEPTĒM

SKĀBEŅU UN BIEŠU LAPU ZUPA

Nomazgā 1 kg biešu lapu, saliek

kastrolī, aplej ar 2 1 karsta ūdens un

vāra 10—15 minūtes; pēc tam pievieno
nomazgātas skābenes (200 g) un vāra

vēl 10 minūtes. Tad zaļumus ar putu
karoti izņem, samaļ gaļas mašinā un

piemaisa izkāstam atdzesētam novārī-

jumam. Sagriež gurķus, sīpolus, dilles,

redīsus, cietas vārītas olas, saiiek te-

rīnē, pievieno skābu krējumu, sinepes,
pārlej ar atdzesēto zaļumu zupu un

izmaisa.

GAILEŅU ZUPA

Gailenes (500 g) nomazgā, sa-

griež 100 g speķa, piestā saberž un

10 minūtes sautē ar sīki sagrieztiem
sīpoliem, kamēr speķis ir kļuvis pus-
mīksts. Tad sēnēm pieliek sīpolus un

sautē vēl 45 minūtes. Pēc tam sēnēm

uzlej 3 1 verdoša ūdens, pieliek sāli

un vāra 30 minūtes. Sēņu zupai pieliek
tējkaroti skābā krējumā iekultu miltu.

Ja vēlas, zupai pieliek piparus pēc
garšas.

PUSDIENU KONSERVI

Pārtikas rūpniecība ražo visdažā-

dākā asortimentā lietošanai pilnīgi sa-

gatavotus pusdienas konservus — kon-

servētus pirmos un otros ēdienus.

Konservē šādus pirmos ēdienus:

boršču, Ukrainas boršču, rasoļņiku,
biešu zupu, svaigu kāpostu zupu, skā-

bētu kāpostu zupu, rasoļņiku ar gaļu,
skābētu kāpostu zupu ar gaļu, dien-

nakts kāpostu zupu ar sēnēm, zaļo
zupu no spinātiem, zaļo zupu no spi-
nātiem un skābenēm.

Konservēto otro ēdienu vidū ir

dārzāju soļanka, dārzāju-sēņu soļanka.
Visi pusdienu konservi ir gatavoti

no vislabākajiem, augstākās šķiras
produktiem, un tie ir lietošanai pilnīgi
gatavi ēdieni, kas pirms pasniegšanas
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tikai jāatšķaida ar verdošu ūdeni un

vienreiz jāuzvāra (pirmie ēdieni) vai

pannā jāsakarsē (otrie ēdieni).
Šos konservus izgatavo no dārzā-

jiem, kas novākti tajā nogatavošanās
stadijā, kad tie ir sevišķi garšīgi un

uzturam vērtīgi un satur visvairāk vi-

taminu un mineralsāļu.

NO VECĀM RECEPTĒM

AUKSTĀ ZUPA NO TOMĀTU SULAS

300—400 g nogatavojušos tomātu

nomazgā, sagriež, viegli apsāla un

ļauj kādu brītiņu pastāvēt; pēc tam iz-

spiež caur marli sulu. Sarīvē tādu

pašu daudzumu biešu un arī izspiež
sulu. Tomātu miziņas un biešu atlie-

kas aplej ar 2 1 ūdens un vāra

10—15 minūtes; pēc tam izkāš, at-

dzesē un salej kopā vienā traukā ar

sagatavoto tomātu un biešu sulu. Sa-

griež plānās ripiņās vārītus kartupe-
ļus (200 g), nomizotus svaigus gurķus
(400 g), izvārītus kāļus (200 g), cie-

tas vārītas olas, sasmalcina estragonu
un lociņus; atbrīvo no sēklām 4 saldo

piparu pākstis, izcep, atdzesē, sasmal-

cina. Visu to sajauc ar skābu krējumu
(V2glāzes) un atšķaida ar sagatavoto
dārzāju novārījumu.

TRIS ēdienu pusdienas

15—20 MINUŠU LAIKĀ

A. Mikojana vārdā nosauktais

Maskavas pārtikas kombināts piedāvā
patērētājiem, piemēram, šādu ēdienu

koncentrātu izvēli pusdienu pagatavo-
šanai 15—20 minūtēs.

Pirmie ēdieni

Borščs
Rasoļņiks
Biešu zupa
Kāpostu zupa
Soļanka
Zirņu biezeņa zupa
Grūbu zupa ar sēnēm

Otrie ēdieni

Griķu biezputra
Prosas biezputra
Rīsu biezputra
Miežu putraimu biezputra
Auzu putraimu biezputra
Grūbu biezputra
Nūdeļu sacepums
Putraimu un biezpiena sacepums
Rīsu pudiņš

tam sīpolus pieliek izvārītām pupiņām, pievieno saberztus

vai sīki sakapātus valriekstus, sāli pēc garšas un zupu

vāra vēl 15—20 minūtes.

Pasniedzot zupai pieliek sīki sagrieztas pētersīļu

lapiņas.
Uz IV2 glāzēm sarkano pupiņu ņem I—2 sīpolus, 50 g

notīrītu valriekstu, y2
ēdamkarotes miltu, sarkanos pipa-

rus pēc garšas un 2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

JAUKTAS GAĻAS SOĻANKA

Sīpolus smalki sagriež, viegli apcep un sautē ar tomā-

tiem un sviestu, pielejot mazliet buljona. Gurķus nomizo,

pārgriež uz pusēm un sagriež šķēlītēs. Gaļas produkti
(vārīti un cepti) var būt dažādi: gaļa, šķiņķis, teļa gaļa,
nieres, mēle, desiņas, desa v. c. Tos sagriež plānās šķēlī-
tēs, saliek kastrolī kopā ar sagatavotiem sīpoliem, pievieno
gurķus, kaperus, sāli, lauru lapas, pārlej ar buljonu un

vāra s—lo5—10 minūtes. Var pievienot ripiņās sagrieztus
tomātus.

Soļanku pasniedzot, tai pieliek skābu krējumu, olivas,
nomizota citrona šķēlītes, sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas
vai dilles.

Uz 500 g gaļas (buljonam) ņem 300 g vārītu vai ceptu
gaļas produktu, 4 sālītus gurķus, 2 sīpolus, 2 ēdamkarotes

tomātu biezeņa, 3 ēdamkarotes eļļas, 1 ēdamkaroti kaperu
un olivu, 100 g skāba krējuma un y4

citrona.

ZIVJU SOĻANKA

Soļankai var ņemt jebkuras svaigas zivis, bet ne sīkas

un ne pārāk asakainas. Labu soļanku var pagatavot no

sarkanajām zivīm (stores, sevrjugas, belugas, sterleta).
Atdalīto zivs fileju sagriež gabaliņos, pa 2—3 gaba-

liņiem vienai porcijai; no asakām un galvām izvāra

buljonu.

Sīpolus notīra, sīki sagriež un zupas kastrolī viegli
apcep, pievieno tiem tomātu biezeni un vēl sautē 5—6 mi-

nūtes. Pēc tam kastrolī ieliek zivs gabaliņus, šķēlītēs sa-

grieztus gurķus, sagrieztus tomātus, kaperus, lauru lapas,
mazliet piparu un visu to pārlej ar sagatavoto karsto bul-

jonu, pieliek sāli un vāra 10—15 minūtes. Pirms pasnieg-
šanas soļankai var pielikt nomazgātas olivas un sīki

sagrieztas pētersīļu lapiņas vai dilles; var arī pievienot

nomizotas citrona šķēlītes.
Uz 500 g zivs ņem 4—5 skābus gurķus, I—21 —2 sīpolus,

2—3 svaigus tomātus vai 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa,

pa 1 ēdamkarotei kaperu un olivu, 2 ēdamkarotes sviesta

vai eļļas.
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JĒRA GAĻAS ČICHIRTMA

Jēra gaļu nomazgā aukstā ūdenī, sagriež nelielos gaba-
liņos (3—4 gabaliņus vienai porcijai), saliek kastrolī un

vāra, nosmeļot putas.
Izvārīto jēra gaļu izņem ārā, bet buljonu izkāš caur

marli vai smalko sietu.

Apcep sīki sagrieztus sīpolus, apkaisa ar miltiem, visu

samaisa un vēlreiz sacep. Pēc tam izkāstā buljonā ieliek

izvārīto jēra gaļu, ar miltiem saceptos sīpolus, pievieno
safrānu, sāli, piparus un uzvāra.

Atsevišķi uzvāra gaišo vīnogu etiķi, pielej zupai un

vēlreiz uzvāra un tad noņem no uguns.

Pirms pasniegšanas zupai pievieno atsevišķā traukā

sakultus olu dzeltenumus, sajauktus ar nelielu buljona
daudzumu; zupu izmaisa un uzsilda, bet ne tik daudz, lai

tā vārītos (lai olu dzeltenumi nesarecētu), un pēc tam tajā
iekaisa kindzas lapiņas.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 2 sīpolus, pa 1 ēdamkarotei

miltu un sviesta vai eļļas, 2 olas, 1/2 tējkarotes safrāna,
2 ēdamkarotes etiķa.

CHARČO

Charčo parasti gatavo no liellopu krūtsgabala, bet to

var arī aizvietot ar jēra krūti.

Gaļu apmazgā, sagriež nelielos gabaliņos (3—4 gaba-
liņi vienai porcijai), saliek kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni

un vāra. Ja virspusē parādās putas, tās ar putu karoti

nosmeļ.
Pēc IV2—2 stundām pieliek sīki sagrieztus sīpolus,

sagrieztus ķiplokus, rīsus, skābas plūmes, sāli, piparus un

vārīšanu turpina vēl 30 minūtes.

Tomātus viegli apcep sviestā, eļļā vai buljonam no-

smeltos taukos un pievieno zupai s—lo5 —10 minūtes pirms
vārīšanas beigām.

Pasniedzot zupai pievieno sīki sagrieztas kindzas, pēter-
sīļu lapiņas vai dilles.

Uz 500 g gaļas ņem 2 sīpolus, 2—3 ķiploka daiviņas,
2 ēdamkarotes tomātu biezeņa vai 100 gr svaigu tomātu,

V2glāzes rīsu, V2glāzes skābo plūmju.

ŠURPA

Izvāra gaļas buljonu. Sīpolus sagriež strēmelītes un

sakarsētos taukos apcep.

Gaļu sagriež 25—30 g lielos gabaliņos, apcep, sajauc
ar apceptiem sīpoliem, pievieno kubveida gabaliņos sa-

grieztus burkānus, tomātu biezeni un turpina vēl 5—6 mi-

nūtes cept. Šādā veidā sagatavotu gaļu saliek kopā ar

Trešie ēdieni

Augļu un ogu ķīseļi

Uz šo koncentrātu etiķetēm ir

visi nepieciešamie norādījumi par lie-

tošanas veidu.

UZTURA KONCENTRĀTI

Uztura koncentrāti — koncentrēti

uzturlīdzekli — ir pārdošanā sapre-
sētu tablešu un brikešu vai arī pulverī
sasmalcinātu maisījumu veidā, daļēji
vai pilnīgi sagatavoti lietošanai.

Piecgadēs radītās uztura koncen-

trātu rūpniecības uzdevums ir — palī-
dzēt mājsaimniecei sagatavot pusdienas,
brokastis vai vakariņas ar minimālu

pūlu un laika patēriņu, kā arī sniegt
tālo ekspediciju dalībniekiem, polar-
pētniekiem, pārziemotājiem, tūristiem,

lidotājiem, ģeologiem, medniekiem,
ekskursantiem labu, veselīgu, ātri un

ērti sagatavojamu uzturu.

Koncentrātu asortimentā ir pirmie,
otrie un trešie ēdieni.

Pirmo ēdienu skaitā ir grūbu

zupa ar sēnēm, zirņu un pupiņu bie-

zeņa zupas, augļu zupa ar rīsiem, kar-

tupeļu zuoa, kāpostu zupa un borščs

no kaltētiem dārzājiem.
Otro ēdienu skaitā ir: biezputras

(griķu, prosas, grūbu, rīsu, miežu,
auzu putraimu, «Herkuless» putraimu,
kukurūzas putraimu), nūdeļu sace-

pums, putraimu un biezpiena sa-

cepums, risu pudiņš.
Trešie ēdieni ir visvisādi, no da-

biskām augļu un ogu sulām (ekstrak-

tiem) ar cukuru un cieti pagatavoti
ķīseli (upeņu, dzērveņu, ķiršu, plūmju,
ābolu v. c).

Ir arī gajas, piena, zivju, olu kon-

centrāti (gaļas un vistas buljons ku-

bikos, piena pulveris, olu pulveris
v. c).

Uz koncentrātu etiķetēm ir pa-
teikts ēdiena sastāvs un lietošanas

veids.

Aizrādīsim, piemēram, ka zirņu
biezeņa zupas koncentrāta briketēs ir

75.5% zirņu, 5% kviešu miltu, 2%

kaltētu burkānu, 3% kaltētu sīpolu,
10% taukvielu, sāls, malti pipari.

Brikete ir tikai jāsadrupina, jāap-
lej ar ūdeni un 10—15 minūtes maisot

jāvāra, kamēr parastās zirņu zunas

pagatavošanai ir vajadzīgas vairākas

stundas.

Koncentrētos ķīseļos ietilpst ciete

(28—320/o), cukurs (64—65%), augļu
un ogu ekstrakti (6,5—7%).
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Minēsim dažus skaitļus, lai parā-
dītu šo produktu koncentrācijas pa-

kāpi. Tā, svaigā olā ir 75% ūdens, bet

olas pulverī 6—7%; 1 1 piena pulvera
atbilst 8 1 pilnpiena; 1 kg kaltētu dār-

zāju atbilst B—lo kg svaigu. Vienam

zupas šķīvim vajadzīgais zirņu bie-

zeņa zupas koncentrāts sver 75 g, bet

šķīvja saturs — 450 g. Vienai glāzei
ķīseļa vajadzīga viena tablete sausā

ķīseļa, kas sver 33 g, bet no šās

tabletes pagatavotais ķīselis sver

200 g.

SALS

Mūsu organisma vajadzībām ne-

pietiek ar to sāls daudzumu, kas at-

rodas zivīs, dārzājos, dzeramā ūdenī

un citos dzērienos un ēdienos.

Tāpēc mums ir vajadzīga tīra vā-

rāmā sāls, lai to liktu klāt ēdieniem.

Bez tam sāls ir vajadzīga pārtikas
preču konservēšanai, daudzu ķimi-
kāliju izstrādāšanai un citiem technis-

kiem nolūkiem.

Atkarībā no iegūšanas veida iz-

šķir akmens, nogulšņu, ietvaicēto un

jūras sāli. Pēc apstrādāšanas veida

sāls ir sīkkristaliska, saskaldīta —

rupja un smalki samalta, pulvera
veidā.

Uz galda pasniedz vissmalkākā

izmaluma sāli tīra, balta pulvera
veidā. Uztura sagatavošanai, kā arī

sālīšanai un marinādēm, var izman-

tot rupjāku sāli, skaldītu un rupjāka
maluma.

ZIRŅI

Ja gribat pagatavot labu zirņu

zupu vai zirņu biezeni, ņemiet šķeltos,
bet nevis veselos zirņus. Zirņu apval-
kos ir daudz šķiedrvielas, tā ir rupja,
tik viegli neizvārās mīksta, tādēļ to
atdala nost, apgādājot tirdzniecības

tīklu galvenokārt ar lobītiem zirņiem;
tie ātrāk izvārās, un organisms tos

viaglāk izmanto.

ZAĻIE ZIRNIS!

Konservēšanai izmanto vislabāko

cukurzirnīšu šķirni. Sīs šķirnes sēklām
ir krunkaina, it kā sacirtota virsa.

dārzājiem kastrolī, pārlej ar buljonu un uzvāra. Pēc tam

pieliek gabaliņos sagrieztus kartupeļus, sāli, piparus un

vāra vēl 15—20 minūtes.

Uz 500 g liellopu gaļas ņem 750 g kartupeļu, 2 sīpolus,
2 burkānus, pa 2 ēdamkarotēm tomātu biezeņa un sviesta

vai eļļas.

BOZBAŠS

Nomazgātu jēra gaļu sagriež vai sacērt 30—40 g lielos

gabalos, saliek kastrolī, uzlej tik daudz ūdens, lai tas gaļu
pārklātu, pieliek sāli, apsedz kastroli ar vāciņu un lēnām

vāra, nosmeļot putas.

Atsevišķā kastrolī vāra pārlasītus un nomazgātus

zirņus, pārlejot ar 2—3 glāzēm auksta ūdens. Zirņus vāra

uz lēnas uguns. Apmēram pēc 1—11/2 stundām zirņiem

pievieno izvārītos jēra gaļas gabaliņus, atdalot nost visus

sīkos kauliņus. Pēc tam pievieno izkāstu buljonu, sīki sa-

grieztus, sviestā vai eļļā apceptus sīpolus, sagrieztus kar-

tupeļus un ābolus, tomātu biezeni, sāli, piparus; zupu

apsedz ar vāciņu un sautē 20—25 minūtes.

Pasniedzot bozbašu pārkaisa ar sīki sagrieztām pēter-

sīļu lapiņām.
Uz 500 g jēra gaļas ņem 1 glāzi lobītu zirņu, 500 g

kartupeļu, 2 ābolus, 2 sīpolus, pa 2 ēdamkarotēm tomātu

biezeņa un sviesta vai eļļas.

GAĻAS KONSERVU ZUPA

Odenī izvāra dārzāju (kartupeļu, kāpostu, boršča)

zupu, kā iepriekš teikts, pieliek gaļas konservus un zupu

uzvāra.

Pasniedzot zupā iekaisa pētersīļu lapiņas vai dilles.

Uz 1 bundžu konservu «Sautēta gaļa» (liellopu, cūkas,

brieža vai jēra) ņem 500—600 g dažādu dārzāju, 11/2—2 1

ūdens, 1 ēdamkaroti sviesta vai eļļas.

ZIVJU KONSERVU ZUPA

Odenī izvāra dārzāju zupu (kartupeļu, rasoļņika, skā-

bētu kāpostu), kā iepriekš teikts.

Pēc tam pieliek zivju konservus un zupu uzvāra.

Uz 1 bundžu zivju konservu (zandarts, plaudis, store,

sevrjuga v. c.) ņem 500—600 g dažādu dārzāju, IV2—2 1

ūdens, 1 ēdamkaroti sviesta vai eļļas.
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DZIDRĀS ZUPAS

Visu dzidro zupu pamats ir stiprs liellopu, medījumu
vai vistas gaļas buljons.

Rīsus, olas, klimpas, sīkmakaronus un dažādus dārzā-

jus parasti sagatavo atsevišķi un pirms zupas pasniegša-
nas ieliek šķīvjos, pārlejot ar karstu buljonu. Tā zupa ir

dzidra, izskatās pievilcīga un veicina ēstgribu. Dārzājus
sagriež strēmelītēs vai kubveida gabaliņos.

Dzidro zupu kaloriju saturs ir galvenokārt atkarīgs no

pievienotajiem papildu produktiem. Bet buljons satur ievē-

rojamu daudzumu ekstraktvielu, kas veicina pastiprinātu
kuņģa sulas atdalīšanos, tātad sekmē ēstgribu un zupai
sekojošo ēdienu labāku izmantošanu.

Dzidrās zupas sevišķi ieteicamas tajos gadījumos, kad

seko kalorijām bagāti gaļas un zivju ēdieni.

DZIDRS GAĻAS BULJONS

Dzidram buljonam ņem pirmās šķiras gaļu, piemēram,
astes gabalu vai ciskas vidējo daļu. Nomazgāto gaļu ieliek

kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni, apsedz ar vāciņu un vāra.

Kad ūdens sāk vārīties, nosmeļ virspusē sakrājušās putas.
Apmēram pēc stundas vai pusotrām pieliek garšsaknes
un sīpolus. Lai buljonam piešķirtu lielāku aromātu un

zeltainu nokrāsu, daļu garšsakņu — pusi burkānu, pēter-

sīļu un sīpolu — apcep (no vienas puses) uz sakarsētas

čuguna pannas bez taukvielām; pēc tam tās ieliek buljonā,
reizē pievienojot sāli.

Dzidrā buljona vārīšanās ilgums ir no 2 līdz 21/2 stun-

dām. Gatavo gaļu izņem un izmanto otrā ēdiena pagatavo-
šanai. Kad buljons ir nostājies, nosmeļ virspusē sastājušos
taukus un buljonu izkāš caur smalko sietu vai servjeti.

Lai iegūtu vēl stiprāku un pilnīgi dzidru buljonu, izdara

tā saucamo dzidrināšanu. Dzidrinātāja pagatavošanai ņem

300 g trešās vai ceturtās šķiras gaļas. Gaļu samaļ gaļas
mašinā, ieliek citā kastrolī, pievieno vienu olas baltumu,

glāzi buljona, izmaisa un atstāj tā uz 20—30 minūtēm.

Pēc tam visu to pielej karstajam buljonam, apsedz ar

vāciņu un ļauj lēnām virt 30—40 minūtes. Kad dzidrinā-

tājs ir sarecējis un nosēdies katla dibenā, buljonu uzmanīgi
izkāš. Gatavo dzidro buljonu var pasniegt ar grauzdiņiem,

pīrādziņiem, kukurūzas pārslām vai izmantot dzidro zupu

pagatavošanai. No dzidrināšanas procesā pārpalikušās
gaļas var sagatavot pildījumu sacepumiem v. c.

Uz 500 g "gaļas ņem pa 1 burkānam, pētersīlim vai

selerijai un sīpolam, 2—3 1 ūdens.

BULJONS NO KUBIKIEM

Kastrolī ieliek buljona kubikus (uz glāzi šķidruma
1 kubiku), pārlej ar verdošu ūdeni, izmaisa un izlieto kā

dzidro gaļas buljonu.

KUKURŪZA

Kukurūza ir dienvidu lauksaimnie-

cības augs, izplatīts Ukrainā, Molda-

vijā, Aizkaukazā un dažos citos ra-

jonos. Bet daudzos PSRS rajonos šo

kultūru pazīst ļoti maz vai pavisam
nepazīst. Tomēr tā ir pelnījusi daudz

redzamāku vietu centrālo rajonu,
vidusjoslas, kā arī Uralu un Sibirijas
iedzīvotāju uzturā.

Nemaz nerunājot par kukurūzas

izmantošanu techniskām vajadzībām,
to ir iespējams daudzējādi izlietot kā

uzturlīdzekli. No tās pagatavo miltus,

putraimus, cieti, spirtu, eļļu. Sevišķi
garšīga ir jaunā kukurūza piengata-
vības stadijā, kad graudi vēl mīksti

un, viegli saspiesti, izdala pienainu
šķidrumu, šajā piengatavības sta-

dijā kukurūzas graudus konservē kār-

bās. Bez tam šādas kukurūzas vālītes

konservē pēc ātrās saldēšanas meto-

des arī veselas.

No kukurūzas graudiem izstrādā

kukurūzas putraimus, kā arī mannas

tipa putraimus un ļoti garšīgas kuku-

rūzas pārslas.

NO VECAM RECEPTĒM

ZIRŅU ZUPA

Izvāri vienkāršus sausus zirņus
(cik vajag), izberz caur retu sietu un

kastrolī ar riekstu vai magoņu eļļu
apcep; pēc tam atšķaidi ar vārītu

ūdeni, pieliec turpat klāt sasmalcinā-

tus mazsālītus gurķīšus un labi uz-

vāri.

(«XIX gadsimta pavārs», 1854)

Apkaisiet gatavos ēdienus ar

dillēm vai pētersīļu lapiņām. Tā

jūs uzlabojat ēdienu garšu un

izskatu un bez tam palielināt to

vitaminu saturu.

TOMĀTI

Pateicoties savam augstajam vita-

minu un mineralsāļu saturam un har-

moniskajai cukuru un skābiu saskaņo-
tībai, tomāti oieder pie vērtīgākajiem
un garšīgākajiem dārzājiem.

Tomātos ir gandrīz visi augos sa-

stopamo vitaminu veidi; sevišķi daudz

tajos ir C un A vitamina.
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Vēl tikai pirms 20—25 gadiem
tomātus audzēja gandrīz vienīgi dien-

vidos un ari tikai nelielos daudzumos;

tagad tos audzē gandrīz visos Pa-

domju Savienības rajonos.
Padomju zinātne ir radījusi jau-

nas tomātu šķirnes un apbruņojusi
mūsu kolchozus un sovchozus ar tā-

diem agrotechniskiem paņēmieniem, ar

kuriem tomātus iespējams audzēt pat
Archange]skas apgabala laukos. Pro-

tams, ziemeļos ne visi augļi nogatavo-
jas pie auga, bet tie ātri un labi ienā-

kas telpās 20—25° temperatūrā.
Pie labākām un visizplatītākām

tomātu šķirnēm pieder: no agrīnām—

«Majak», no vēlākām — «Krasno-
darecs», «Planovij», «Budjonovka»,
«Tirgus brīnums». Ir izaudzētas spe-
ciālas šķirnes sēklu iesēšanai atklātā

laukā, bez dēsta. Tādas šķirnes ir

«Gribovskij gruntovij» un «Gruntovaja
skorospelka».

Konservu rūpniecība ražo visda-

žādākos tomātu konservus. Ļoti labi

ir tā saucamie dabiskie veselie tomāti,
kas konservēti maz atšķiras no svai-

giem augļiem. Sajā nolūkā izmanto

speciālas šķirnes: «Zivtiņu», «Hum-
bertu», «San-Marcanu», «Zeltaino».

Pēdējās šķirnes augļi atšķiras no ci-
tiem tomātiem ar savu zeltaino no-

krāsu. No dažādas krāsas tomātiem
var pagatavot ne tikvien garšīgu un

derīgu, bet arī skaistu ēdienu.

ZAVĒTO DĀRZĀJU

PUSFABRIKĀTI

Kartupejus, kāpostus, burkānus,
bietes, sīpolus, tomātus, zaļos zirnīšus,
pētersīļus, pastinakus, selerijas un ci-
tus dārzājus žāvē speciālās kaltēs.

2āvēšanai paredzētos kartupejus
rūpīgi mazgā, tīra un sagriež strēme-

līšu, nūjiņu, ripiņu veidā. Tāpat kā ci-
tus dārzājus, tos pirms žāvēšanas
blanšē (ar tvaiku vai verdošu ūdeni
ātri apvāra).

Gatavi, izžāvēti kartupeļi ir lī-
dzīgi stiklam, trausli, baltā, iedzeltenā
vai pavisam dzeltenā krāsā.

Žāvētie burkāni ir košā oranž-
krāsā, sagriezti nūjiņās vai strēmelī-
tēs; tie saglabā ievērojamu daudzumu
karotina (A provitamina).

Sīpolus pirms žāvēšanas saēvelē;
puravus sagriež nūjiņās.

2āvētie tomāti ir viens no labā-
kajiem žāvēto dārzāju veidiem. To-
mātus pirms žāvēšanas sagriež gaba-
liņos vai žāvē saberztus.

2āvētos dārzājus pirms lietošanas
parasti iemērc ūdenī; kad tie piebriest,
tie iegūst agrākos apmērus.

MEDĪJUMABULJONS

Medījuma buljonu parasti gatavo tajos gadījumos, kad

medījumu vāra salātiem vai majonēzei, kā arī tad, ja ir

palikuši pāri otram ēdienam izmantotā medījuma kauli un

atgriezumi (piemēram, ja pagatavo fazāna, tetera, lauka,
meža irbes kotletes v. c). Šādā gadījumā kaulus un atgrie-
zumus sacērt smalkāk, saliek zupas kastrolī, pievieno bez

taukvielām apceptus burkānus, pētersīļus, sīpolus (sk.
dzidrā gaļas buljona pagatavošanas recepti), pēc tam pie-
liek I—2 selerijas lapas (vai dažas šķēlītes selerijas sak-

nes), visu pārlej ar ūdeni un vāra.

Kad buljons sāk vārīties, nosmeļ putas un turpina
lēnām vārīt apmēram stundu. Pirms vārīšanas beigām
buljonam pieliek sāli, ļauj tam nostāties un pēc tam izkāš.

Uz 1 fazānu (vai teteri, vai 4 meža irbēm, ņem pa
1 burkānam, pētersīlim un sīpolam, I—2 selerijas lapas,
2—3 1 ūdens.

VISTAS BULJONS

Vistu ar dvieli noslauka sausu un apsvilina (vislabāk
uz spirta vai gāzes liesmas), nocērt tai kakliņu un kāji-

ņas, izķido un rūpīgi izmazgā.
Kuņģi pārgriež, iztīra un novelk tam plēvi; sirdi iz-

griež; kājiņas applaucē, novelk tām ādu un apcērt nagus;

galvu noplucina; aknām uzmanīgi nogriež žults pūsli.
Visas ķidas nomazgā.

Vistas ķermeni iegriež lejpus krūts daļas divās vietās

un iebāž tur kājiņas, bet spārniņus pieliec pie muguras:

tas vistai piešķir glītāku un vārīšanai ērtāku formu.

Sādā veidā sagatavotu vistu saliek kopā ar ķidām un

notīrītām un sagrieztām garšsaknēm kastrolī, pārlej ar

aukstu ūdeni, apsedz ar vāciņu un vāra. Putas, kas rodas

vārīšanas sākumā, nosmeļ ar putu karoti. Atkarība no

vistas lieluma un vecuma tā izvārās mīksta I—2 stundu

laikā.

To, kad vista gatava, nosaka ar dakšiņas palīdzību.
Ja dakšiņa viegli izduras vistas kājiņai cauri, vista ir

gatava. Vistu un ķidas no buljona izņem, ieliek cita kas-

trolī un apsedz. Buljonu izkāš.

Uz vienu vistu (vidējais svars 1 kg) ņem pa 1 burkā-

nam, pētersīlim un sīpolam, 272—3 1 ūdens.

BULJONS AR GRAUZDIŅIEM

Izvāra buljonu (gaļas, vistas vai medījuma) un pa-

sniedz buljona tasītēs vai šķīvjos. Atsevišķā šķīvī pasniedz
grauzdiņus.

Lai pagatavotu grauzdiņus, sagriež baltmaizi tyi cm

biezās šķēlītēs un cepeškrāsnī apbrūnina. Grauzdiņus var
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pagatavot arī ar sieru: maizes šķēlītes apkaisa ar saberztu

sieru, apslaka ar izkausētu sviestu un cepeškrāsnī ap-

brūnina.

Grauzdiņu vietā var pasniegt pīrādziņus, sausus ce-

pumus, kukurūzas pārslas.

BULJONS AR BIEŠU SULU (BORŠČOKS)

10—15 minūtes pirms vārīšanas beigām dzidram

buljonam (gaļas, vistas vai medījuma) pievieno notīrītas,
plānās šķēlītēs sagrieztas sarkanās bietes, 2 ēdamkarotes

vīnogu vīna vai etiķa un mazliet cukura.

Gatavo zupu izkāš un salej buljona tasēs. Atsevišķi pa-
sniedz grauzdiņus ar sieru.

Uz 2—21/2 1 buljona ņem 250 g biešu, 2—3 ēdamkarotes

etiķa, 1 ēdamkaroti cukura.

BULJONS AR MAKARONU IZSTRĀDĀJUMIEM

Sīkmakaronus, nūdeles, austiņas, zvaigznītes uz 2—3

minūtēm iegremdē verdošā ūdenī, pēc tam pievieno verdo-

šam, dzidram gaļas vai vistas buljonam un vāra 12—15 mi-

nūtes, kamēr gatavas. Miltu izstrādājumus vāra ūdenī

tādēļ, lai nesaduļķotu dzidro buljonu.
Uz 2 1 buljona ņem 100—125 g miltu izstrādājumu.

BULJONS AR KLIMPĀM

Izvāra gaļas vai vistas buljonu un reizē sagatavo

klimpu mīklu no miltiem, mannas vai kartupeļiem. Mīklu

sadala ar ēdamās un tējkarotes palīdzību: ar ēdamkaroti

mīklu izņem no kastroļa, ar ūdenī samērcētu tējkaroti no

tās atdala nelielus ovālas formas gabaliņus, iegremdē tos

karstajā buljonā un vāra.

2 litriem buljona klimpas gatavo no 7 2 glāzes miltu

(mannas) vai no 3 kartupeļiem.
Plaucētā klimpu mikla. Kastrolī ielej Vs glāzi buljona,

pieliek eļļu vai sviestu, sāli un uzvara. Pec tam pieber mil-

tus vai mannu, ar mentīti izmaisa; miltus karsē I—2 minū-

tes, putraimus 5—6 minūtes; pēc tam kastroli no uguns

noņem, pieliek olas un labi visu sakuļ.

Uz 1/2 glāzi miltu vai mannas ņem 2 ēd. karotes

sviesta, 2 olas.

Neplaucētā klimpu mikla. Šķīvī ielej 1/4 glāzi buljona,

pieliek eļļu vai Spiestu, olu, pieber miltus, sali un samīca

mīklu.

Uz 1/2 glāzes miltu ņem 1 olu, 1/2 ēdamkarotes eļļas vai

sviesta.

Ja žāvētie sīpoli vajadzīgi salā-

tiem, tos arī iemērc aukstā ūdenī. Tur-

pretim vārīšanai un cepšanai žāvētos

sīpolus var lietot bez mērcēšanas.

Žāvētos dārzājus pārdod ari ga-
tavu maisījumu veidā — kā dažādus

sakopojumus zupām, borščam, kāpostu
zupai utt.

KONSERVĒTĀS PUPIŅU PĀKSTIS

Konservētās pupiņu pākstis, bez

šaubām, pieder pie labākajiem, uztu-

rēs ziņā visvērtīgākajiem un garšīgā-
kajiem dārzāju konserviem.

Konservē tikai jaunas, sulīgas pu-

piņu pākstis (zaļās vai dzeltenās), tā

saucamā piengatavības stāvoklī, kad

graudi nav vēl nobrieduši, bet, tā-

pat kā pākstis, ir sevišķi bagāti ar

vitaminiem un mineralsāļiem.
Katrā šādu konservu bundžā ir

60% pupiņu un 40% sālījuma (sālī-
jums vājš — 3%).

Sasildītas, ar sviesta vai skāba

krējuma aizdaru, pārlietas ar olām,

konservētās pupiņu pākstis ir teicams

patstāvīgs ēdiens vai ari cita ēdiena

piedeva.

VITAMĪNU PREPARĀTI

Vajadzības gadījumos vitaminu

preparāti sekmīgi aizstāj trūkstošos

vitaminus uzturā, un tie ir daudzu

slimību profilakses un ārstēšanas lī-

dzekli (par vitaminu nozīmi un to

lomu uzturē ir sīki pastāstīts rakstos

«Racionālas uzturēs pamati» un «Bēr-

na uzture»).
C vitaminu rūpniecības uzņēmumi

izstrādā ar tiru cukuru vai glikozi
tablešu vai dražeju veidā.

Pārdod arī askorbinskābi (C vi-

taminu) tīrā, kristāliskā veidā (pulve-
rī), C vitamina koncentrātu no mež-

rožu paauglīšiem (šķidrā veidā) un

mežrožu paauglīšu vitaminizētu sī-

rupu.
Arī B

t vitaminu izstrādā tablešu

vai dražeju veidā ar tīru cukuru.

Komplekss CBi vitaminu prepa-

rāts satur C un Bi vitaminu. Vienā šā

preparāta tabletē vai dražejā ir 50mg
askorbinskābes un 2 mg B

t
vitamina

(vai 20 mg askorbinskābes un 1 mg

Bi vitamina).
A vitaminu pārdod ar tīru cukuru

pagatavotu dražeju veidā vai kā kon-

centrātu zivju eļļā.

Karotina (A provitamina) kon-

centrātu vitaminu rūpniecības uzņē-

mumi izstrādā eļļaina šķīduma veidā

(rafinētā eļļā).
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D vitamins ir pārdošanā dražejās
ar tīru cukuru, kā arī šķīdināts eļļā.

B
2 vitaminu (riboflavinu) pārdod

tablešu un dražeju veidā ar tīru

cukuru.

PP vitaminu (nikotinskābi) pār-
dod tablešu, dražeju un pulvera veidā;
P vitaminu (citrinu) — tablešu un

dražeju veidā; Ķ3 vitaminu (vikasolu)
— tablešu un pulvera veidā, E vita-

minu (tokoferolu) — šķidra koncent-

rāta veidā, šie vitamini lietojami tikai

tad, ja ārsts tos parakstījis.
Polivitamini ir preparāti, kuru sa-

stāvā ir A, 8,, 82,B2, C, D un PP vita-

mini. Polivitaminus pārdod dražeju
veidā ar tīru cukuru.

KONJAKI

Konjaks ir stiprs, aromātisks vīn-

ogu dzēriens, ko pagatavo no vīnogu

spirta (40—70° stiprumā); pēdējo ie-

gūst, pārtvaicējot no īpašām vīnogu
šķirnēm iegūtos jaunos sausos vīnus.

legūtajam spirtam ļauj nogulsnē-
ties ozola mucās vairākus gadus. Šajā
laikā spirts izvelk no ozola dēlīšiem

dažas aromātiskas miecvielas; spirtā
notiek arī citas ķīmiskas izmaiņas.

Rezultātā tas iegūst jaunas īpašības
un pārvēršas konjaka spirtā.

Konjaka spirtu atšķaida ar desti-

lētu ūdeni līdz 40—57° (atkarībā no

konjaka šķirnes), tam pieliek mazliet

cukura un ļauj ozola mucās no jauna
nogulēties (vismaz trīs mēnešus); ti-

kai pēc tam konjaks ir gatavs un to

no mucām iepilda pudelēs un nosūta

tirdzniecības bāzēm un veikaliem.

Zvaigznīšu skaits uz konjaka pu-
deļu etiķetēm apzīmē gadus, cik ilgi
konjaka spirts nogulējies.

Konjakus, kas nogulējušies ilgāk
par pieciem gadiem, sauc par šķirnes
konjakiem, tiem piešķir speciālus šķir-
nes nosaukumus, un tiem vairs nav

uz etiķetēm zvaigznīšu.
No veciem, pirmšķirīgiem konja-

kiem ir jāatzīmē šādi šķirnes konjaki:
KB — nogulējies konjaks (6—7

gadus), 42° stiprs.
KBBK — nogulējies augstākā la"-

-buma konjaks (B—lo gadus), 45°

stiprs.
XC — vecs konjaks, 10 gadus no-

gulējies, 43° stiprs.
OC — ļoti vecs konjaks, nogulē-

jies vairāk nekā 10 gadus.
Jau kopš seniem laikiem laba

slava ir_ tresta «Ararats» konjakiem
(Armēnija), Samtresta (Gruzijā),
Azovchoztresta (Azerbaidžanā), kā

arī Ziemeļkaukaza (Kizļara rajona)
un Moldavijas konjakiem.

Kartupeļu mikla klimpām. Kartupeļus notīra, izvāra,

karstus izberž caur sietu, pievieno jēlas olas dzeltenumus

un labi izmaisa. Pēc tam pieliek saputotos olu baltumus

un iecilā tos mīklā.

Uz 3 kartupeļiem ņem 3—4 ēdamkarotes miltu, 2 olas.

BULJONS AR PELMEŅIEM

Šo ēdienu var ātri pagatavot, izmantojot pārdošanā

dabūjamos pelmeņus. Verdošā buljonā ielaiž gatavos pel-
meņus un lēnām vāra (apmēram 10 minūtes), kamēr pel-
meņi uzpeld buljona virspusē.

Ja gatavo pelmeņu nav, tos var pagatavot šādā veidā:

gaļu (labāk liellopu uz pusēm ar cūkas gaļu) samaļ gaļas
mašinā kopā ar sīpoliem, pievieno nedaudz ūdens, pieliek
sāli, piparus, labi izmaisa.

Atsevišķi sagatavo mīklu: miltos iesit olu, pielej 1/4 glā-
zes ūdens, pieliek sāli, labi izmaisa un iejauc diezgan cietu

mīklu.

Mīklu izveltnē plānā kārtā, izgriež no tās ar veidnīti
vai ar glāzīti ripiņas un katrai ripiņai uzliek mazu saga-
tavotas gaļas masas bumbiņu. Mīklas maliņas aizkniebj
ciet.

Lai dzidro buljonu nesaduļķotu, pelmeņus vispirms uz

dažam sekundēm iegremdē karstā ūdenī (noskalo miltus)
un pec tam tos pārliek verdošā buljonā un izvāra.

Pirms pasniegšanas pārkaisa ar sīki sagrieztām pēter-
sīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 2 1 buljona ņem 300—400 g gaļas, I—2 sīpolu,
h/t glazēs miltu, 1 olu.

BULJONS AR MAIZĪTĒM

Buljona maizītes cep no plaucētās mīklas meža rieksta
lieluma. Maizīšu pagatavošanai kastrolī ielej 1/2 glāzes
ūdens, pieliek sviestu, sāli un karsē; kad ūdens s"āk vārī-

ties, pieber miltus, ar mentīti izmaisa, karsē I—2 minūtes,

noņem no uguns; mīklā iesit olas (pa vienai olai) un to

mīca tik ilgi, kamēr tā sāk spīdēt.

Šādā veidā sagatavotu mīklu sadala ar tējkaroti tāpat
kā klimpas vai ieliek papīra (pergamenta) turziņā ar

V2cm lielu caurulītes diametru un mīklu izspiež uz aukstas

maizes pannas, kas apziesta ar sviestu; pannu uz

10—15 minūtēm ieliek cepeškrāsnī. Cepšanas procesā mai-

zītēm jāpalielinās apjomā divarpus reizes un jāapžūst.
Šķīvī ielietā gajas vai vistas buljonā mapītes ieliek pirms
pasniegšanas vai arī tās pasniedz atsevišķi.

Maizītēm uz 2—21/2 1 dzidra buljona ņem 100 g miltu,

3 ēdamkarotes sviesta, 2—3 olas.
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BULJONS AR MANNAS PUTRAIMIEM

Verdošā gaļas vai vistas buljonā ieber izsijātus mannas

putraimus, visu laiku ar karoti maisot; vāra apmēram
10 minūtes. Gatavo zupu salej šķīvjos un apkaisa ar pēter-
sīļu lapiņām. Zupu pasniedzot, katrā šķīvī var ielikt

1 ēdamkaroti sakarsētu konservēto zaļo zirnīšu un 1 pus-
mīkstu vārītu olu.

Uz 2—21/2 1 dzidrā buljona ņem 4 ēdamkarotes mannas.

BULJONS AR SAGO

Verdošam gaļas buljonam pieber sago un vāra 15—30

minūtes. Gatavo zupu salej šķīvjos, iekaisa sakapātas
pētersīļu lapiņas.

Uz 2—21/2 1 dzidrā buljona ņem V2glāzes sago.

BULJONS AR RĪSIEM

Rīsus labi nomazgā, ieber kastrolī ar karstu ūdeni un

pavāra 3—5 minūtes.

Pēc tam ūdeni nolej, rīsus no jauna pārmazgā un izber

sietā, lai ūdens notecētu; tad tos vāra vēl 20—25 minūtes

verdošā gaļas vai vistas buljonā. Gatavo buljonu salej
šķīvjos, tam pievieno sakapātas pētersīļu lapiņas.

Uz 2—2V2
1 dzidra buljona ņem 1/2 glāzes rīsu.

BULJONS AR GARŠSAKNĒM UN RĪSIEM

Notīrītas garšsaknes sagriež kubveida gabaliņos, kas-

trolī taukvielās viegli apcep, pārlej ar 2 glāzēm buljona,
apsedz ar vāciņu un lēnām vāra s—lo5—10 minūtes. Pēc tam

kastrolī ieliek sagrieztu zirņu vai pupiņu pākstis un vāra

vēl 10 minūtes; tad pievieno sagrieztas skābenes un Jauj
zupai 2—3 minūtes pavārīties.

Atsevišķā kastrolī izvāra rīsus. Zupu pasniedzot, izvārī-

tos rīsus un dārzājus saliek šķīvjos, pārlej ar buljonu un

apkaisa ar pētersīļu lapiņām. Rīsus šajā zupā var aizvie-

tot ar grūbām.
Uz 2—21/2 1 dzidra buljona ņem pa 1 burkānam, sīpo-

lam, kālim, pētersīlim, 50 g skābeņu, 50 g zirņu vai pupiņu

pākšu, 1 ēdamkaroti taukvielu, 3 ēdamkarotes rīsu.

BULJONS AR SACEPTIEM RĪSIEM

Rīsus izvāra, saber sietā vai caurdurī, ļauj ūdenim no-

tecēt; pēc tam tos saliek bļodiņā vai šķīvī, pievieno jēlas
olas, sviestu, daļu saberzta siera, sāli; visu labi izmaisa un

saliek ar sviestu izziestā un ar saberztiem sausiņiem iz-

kaisītā pannā. Rīsu virsu nolīdzina ar nazi, apkaisa ar

Ilgi izturēto šķirnes konjaku vidfi

sevišķi izcili ir «Jubilejas», «Armē-

nija», «Erevana», «Dvins» (tresta

«Ararats»), «OC», «XC», «Jeņiseļi»
un «Jubilejas XX» (Samtrests), kā

arī «Jubilejas XXV» (Azovchoztrests)
konjaki.

Visstiprākie konjaki ir «Erevana»—

57° un «Dvins» — 50°.

Konjaku dzer pirms ēšanas, ēst-

gribas ierosināšanai. Labs uzkožamais

tam klāt ir gabaliņš balika ar citronu

vai citrona šķēlīte ar cukuru. Konjaku
dzer no mazām glāzītēm; ļoti labas ir

plāna stikla glāzītes; caur tādu stiklu

ir redzama konjaka zeltainā dzintara

krāsa. Pēc pusdienām vai vakariņām
konjaku pasniedz pie melnas kafijas,
pie augļiem.

Konjaks der arī ārstnieciskiem no-

lūkiem kā tonizētājs līdzeklis. Tas, cik
liela konjaka deva slimniekiem un cil-

vēkiem atveseļošanās stāvoklī ir liet-

derīga, jānoskaidro pie ārsta.

DONAS VINDARITAVAS

Donas lejteces apgabali, no

Cimļanskas staņicas līdz pašai Ros-

tovai, galvenokārt Cimļanskas, Kon-

stantinovas, Razdoras rajoni, ir jau sen

slaveni ar saviem labajiem vīnogu
vīniem.

Donas putojošo, Cimļanskas dzirk-
stošo vīnu uzskata par mūsu zemes

labākajiem vīniem.

Dona ir arī tagad vēl slavena ar

saviem vieglajiem, teicamās kvalitātes

galda vīniem un ar savu ievērojamo
šampanieti, kas pagatavots no vietē-

jām Donas šķirņu vīnogām.
Vīnogu dārzi Donas lejtecē ir

plaši izpletušies kalnainā Donas labā

krasta dienvidu nogāzēs. Vietējās vīn-

ogu šķirnes (Sibirkas, Puchļakovas,
Dolgija, Ladanija v. c), kas šeit akli-

matizējušās gadsimtiem ilgā laikā, dod

stabilas ražas un lieliskus vīnus.

Nepaļaujieties uz acumēru,

ja gribat pagatavot garšīgu
ēdienu. Izraugiet glāzi, tasi,

karotes utt., nosakiet to tilpumu

un lietojiet tās produktu dau-

dzuma izmērīšanai.

Ja primuss ilgi deg, aplieciet
petrolejas rezervuāram apkārt
mitru lupatu. Ja rezervuārs pār-
mērīgi sakarst, primuss var

eksplodēt.
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ŠAMPANIETIS

Mūsu šampanietis ir padomju
vīndaru lepnums, to labākais ražo-

jums. Savas teicamās kvalitātes dēļ
tas pieder pie labākajiem šampaniešu
vīniem pasaulē.

Padomju šampanietis ir putojošs,
dzirkstošs, kristāldzidrs vīnogu vīns

ar lielisku garšu un aromātu; ik gadus
to ražo miljoniem pudeļu.

Pārdošanā šampanietis ir dažādā

asortimentā: saldais (satur 10% cu-

kura), pussaldais (7%), pussausais
(5% cukura) un Cimļanskas saldais

(10% cukura) un pussaldais (7%).

Šampanietis ir viegls dzēriens:

baltā šampanieša stiprums nepār-
sniedz 10—12,5°, bet Cimļanskas —

13,5°.

Nepareizs ir uzskats, ka šampa-
nietis jāpasniedz gandrīz vai sasal-

dēts: pārāk atdzesēts šampanietis
daudz zaudē garšas ziņā. Vislabāk ir

dzert tādu šampanieti, kura tempera-
tūra nepārsniedz +6° vai +7°; šajā
nolūkā to ieteicams pirms pasniegša-
nas atdzesēt.

Pusdienu sākumā pasniedz sausā-
kas šampanieša šķirnes, bet, beigās,
desertam — saldākas.

šampanieti var pasniegt arī pie
viegliem uzkožamiem, piemēram, sie-

ra, sausiem cepumiem bez aizdara,
tāpat arī kopā ar saldumiem, riekstiem,
augļiem, mandelēm.

KA VINL' UZGLABĀT

Ja jums kādu iemeslu dēj mājās
jāuzglabā pudeles ar vīnogu vīnu, tu-

riet tās vēsā vietā, 10—12° tempera-
tūrā. Izņēmums ir vienīgi stiprie de-

serta vīni, kuriem vislabākā uzglabā-
šanas temperatūra ir 14—16°.

Pudeles jānovieto nevis stāvus,
bet gujus, lai vīns apskalotu korķi un

tas būtu arvien mitrs.

Ilgstoši uzglabātā vīnā izdalās no-

gulsnes, kas sastāv no vīnakmens un

krāsvielām; starp citu, tas vīna kvali-

tāti nevis pasliktina, bet uzlabo. Iz-

gulsnējot pudeles iekšpusē, krāsvielas

izveido tā saucamo vīna «krekliņu».
Šādu vīnu ar nogulsnēm un «krek-

liņu» nedrīkst skalināt: tas vai nu

uzmanīgi jāpārlej citā pudelē, vai arī

3—4 dienas pirms pasniegšanas jāno-
vieto vertikāli; tad vīnakmens un

citas nogulsnes paliks pudeles
dibenā un vīnu varēs uzmanīgi saliet

pokālos.

atlikušo saberzto sieru, aplaista ar izkausētu sviestu un

uz 15—20 minūtēm ieliek cepeškrāsnī sacepties. Rīsu sa-

cepumu mazliet atdzesē, uzliek uz dēļa (apgāztas pannas),
sagriež gabaliņos un saliek šķīvjos, pārlejot ar karstu

gaļas vai vistas buljonu.
Uz 2—21/2 1 dzidra buljona ņem V 2 glāzi rīsu, 2 olas,

pa 1 ēdamkarotei sviesta un saberztu sausiņu, 50 g siera.

BULJONS AR GARŠSAKNĒM UN ZAĻUMIEM

Karstā gaļas vai vistas buljonā ieliek dārzājus — vis-

pirms iegarenos gabaliņos sagrieztus burkānus, kāļus un

sparģeļus, rozītēs sadalītus puķu kāpostus, pēc tam 2—3

daļās sagrieztas pupiņu vai zirņu pākstis; 15—20 minūtes

vēlāk pievieno sagrieztus spinātus vai salātu lapiņas un

ļauj buljonam 2—3 minūtes pavārīties.
Šādā veidā sagatavotu zupu var pasniegt ar vistas

gaļu vai pusmīkstu vārītu olu. Atkarībā no sezonas dār-

zāju sakopojumu var mainīt. Piemēram, sparģeļu vietā var

ņemt mazliet vairāk burkānu; svaigus zirnīšus un pupiņas
var aizvietot ar konservētiem.

Uz 2—2V2 1 dzidra buljona ņem 250—300 g dažādu

dārzāju un zaļumu — burkānus, kāļus, puķu kāpostus vai

sparģeļus, zirnīšus vai pupiņu pākstis, spinātus vai salā-

tus, pētersīļu lapiņas.

BULJONS AR SELERIJĀM

Vāra dzidro gaļas buljonu. Stundu vai pusotras pēc
tam, kad tas ir sācis vārīties, pievieno notīrītas garšsak-
nes — burkānus, pētersīļus, selerijas ■— un vārīšanu tur-

pina, kamēr dārzāji pilnīgi gatavi. Gatavo buljonu izkāš,

salej buljona tasītēs un pasniedz ar grauzdiņiem vai pīrā-
dziņiem.

Uz 2—2i 1 dzidrā buljona ņem 100 g seleriju, 1 bur-

kānu, V 2pētersīļa.

BULJONS AR OLU

Izvāra gaļas vai vistas buljonu, salej šķīvjos vai bul-

jona tasītēs un ieliek katrā nolupinātu, pusmīkstu vārītu

olu.

BULJONS AR OMLETI

Izvāra gaļas vai vistas buljonu. Pēc tam pagatavo
omleti.

Lai izgatavotu omleti, iesit šķīvī vai bļodiņā olas un ar

putu slotiņu saputo, lai baltums un dzeltenums labi sa-

jauktos, pievieno sāli un, turpinot putot, pielej aukstu pienu
vai buljonu.
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legūto masu salej gludās porciju veidnītēs vai ar

sviestu izziestā pannā, novieto to citā, lielākā, ar karstu

ūdeni piepildītā pannā, apsedz ar vāciņu un karsē, kamēr

omlete sabiezē. Mazās veidnītēs omlete jātvaiko 10—15 mi-

nūtes, turpretim pannā — 30—40 minūtes. Lai omletei

būtu gluda virsa, ūdenim jābūt tvaikošanas laikā tuvu

vārīšanās temperatūrai, bet tomēr nav jāvārās.
Gatavo omleti mazliet atdzesē (10 —15 minūtes) un

pēc tam pārliek no veidnītēm buljona šķīvjos. Pannā saga-

tavoto omleti izņem un sagriež kvadrātiņos.
Buljonam omleti var pagatavot arī ar spinātiem vai

tomātiem. Šajā nolūkā ņem konservētus vai svaigus spi-
nātus. Svaigie spināti labi jānomazgā, nelielā ūdens dau-

dzumā jāizvāra un jāizberž caur sietu. Sagatavotos spinā-
tus vai tomātu biezeni pievieno olu maisījumam pirms tā

karsēšanas. Buljonu pasniedzot, tam der pievienot pēter-
sīļu lapiņas.

Uz 2—272 1 dzidra buljona omletei ņem 1 glāzi piena,
1 ēdamkaroti sviesta, 4 olas.

BULJONS AR FRIKADELĒM

Jēlas gaļas mīkstumu samaļ divas trīs reizes gaļas ma-

šinā, pievieno sāli, piparus un 2 ēdamkarotes auksta ūdens.

legūto masu rūpīgi izmaisa un pagatavo no tās bumbiņas

(frikadeles), kuras salaiž gatavā verdošā gaļas vai vistas

buljonā. Pēc tam frikadeles ar putu karoti izņem un saliek

šķīvjos, katrā B—lo8 —10 gab. Buljonu izkāš, pārlej frikadelēm,
kuras apkaisa ar pētersīļu lapiņām.

Frikadeles var pagatavot arī no teļa vai jēra gaļas.
Jēra gaļai taukus ieteicams atdalīt nost un aizvietot ar

sviestu.

Uz 2—2y2
1 dzidra buljona ņem 200 g gaļas (mīkstumu

ar taukiem).

BULJONS AR VISTAS GAĻAS KLIMPĀM

Lai izgatavotu klimpas, vistas gaļu samaļ gaļas

mašinā, pievieno olas baltumu, «ka arī piena izmērcētu,

izspaidītu baltmaizi un sāli. Visu to labi sajauc un samaļ
vēl vienu divas reizes gaļas mašinā; pēc tam masu ieliek

kastrolī un labi izjauc. Tad, pakāpeniski lejot klāt pienu

(pa ēdamkarotei), masu ar mentītt sakuļ un izberž caur

sietu, lai tā būtu gluda un vienmērīga. Masu sadala ar

divu karošu palīdzību (kā miltu klimpas) un salaiž karsta

ūdenī.

Gatavās klimpas izņem no ūdens ar putu karoti,_ saliek

šķīvjos, pārlej ar vistas buljonu un apkaisa ar pētersīļu

lapiņām.
Uz 2—2V2 1 dzidra buljona ņem 100 g vistas gaļas

mīkstuma (fileja), 1 olas baltumu, i/4 glāzes piena, šķēlīti
baltmaizes.

VĪNOGU GALDA VINI

Gan baltie, gan sarkanie, gan sār-

tie vīnogu galda vīni ir tikai izrūguši

vīnogu sula bez kādām piedevām vai

piemaisījumiem. Parasti galda vīna

stiprums nepārsniedz 10—12°, cukura

tajos gandrīz nav (ne vairāk par

0,2%), un tādēļ tos sauc arī par sau-

sajiem vīniem.

Ar ļoti retiem izņēmumiem kā

gaišo, tā tumšo vīnogu šķirņu sula ir

bezkrāsaina. Krāsu vīnam piešķir tās

krāsvielas, kas atrodas vīnogu miziņā.
Baltais galda vīns ir zeltainu

salmu vai mazliet iedzeltenā krāsā,

sarkanais — violeti sarkanā un pat

granātu sarkanā krāsā, sārtais — gai-
šā vai tumšsārtā krāsā.

Pie labākajiem pirmšķirīgajiem
galda vīniem taisnīgi pieskaita Kache-

tijas (Austrumu Gruzijas) vīnus. Šie

vīni sekmīgi sacenšas ar visizslavētā-

kām franču vīnu šķirnēm un bieži tās

pārspēj. Jau A. Puškins rakstīja savā

«Ceļojumā uz Arzrumu», ka Kacheti-

jas vīni esot lieliski, līdzvērtīgi dažiem

Burgundas vīniem.

Kachetijas galda vīni ir pagata-
voti no lieliskām, galvenokārt vietējām
vīnogu šķirnēm — «Saperavi», «Rka-

citeli», «Mcvane»; pēc nogulēšanās
tiem ir ļoti smalka buķete un garša.

Savu nosaukumu galda vīni dabū

vai nu no vīnogām, no kurām tos pa-
gatavo («Rislings», «Kaberne»), vai

no rajona, kurā vīnogas augušas un

vīns darināts (Gruzijas vīns Nr. 8

v. c), vai arī pēc abām šīm pazīmēm
(«Abrau-Rislings», «Anapa-Rislings»).

Deserta vīnus parasti apzīmē pēc
vīna tipa: portvīns, malaga, madeira,

cheress, tokajietis v. c.

Šķirnes viņus ražo arvien no tās

pašas vīnogu šķirnes; to garšā var

būt zināma izšķirība atkarībā no kli-

matiskajiem apstākļiem tajā gadā, kad

vīnogu raža ievākta.

Lai vīnam būtu arvien tā pati,
minētajai šķirnei raksturīga, noteikta

garša un buķete, lieto kupažēšanu —

uažadu vīna materiālu jaukšanu vaja-
dzīgās vīna garšas un toņa iegūšanai.

Galda vīnus ražo galvenokārt kā

šķirnes vīnus, bet deserta — kā ku-

pažētos.

Gruzijā un tālu ārpus tās robe-

žām ir izslavēti pēc Kachetijas vīnu

parauga pagatavotie vīni. Tos pagata-
vojot, saspiestos vīnogu ķekarus (sa-
spiež visu ķekaru kopā ar kātiņiem,

miziņu un kauliņiem) raudzē lielās,

zemē ieraktās māla krūkās. Kachetijas
vīnam ir skāņa garša, ko tam piešķir
miecvielas, kas atrodas vīnogu kāti-

ņos un kauliņos, arī ļoti īpatnējs,
patīkams aromāts. Šo vīnu nosaukumi
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ir šādi: «Gruzijas vīns Nr. 8», «Gru-

zijas vīns Nr. 12» (abi baltie) un

«Gruzijas vīns Nr. 5» (sarkanais).
Ļoti labi ir Azerbaidžanas sarka-

nie galda vīni, no vīnogu šķirnēm
Tavkveri un Matrasa (to nosaukumi

ir «Matrasa» un «Šamchors»).
Teicamus galda vīnus ražo no

Rislinga šķirnes vīnogām Ziemeļu
Kaukāza Melnās jūras piekrastes vīn-

darītavās (Novorosijskas, Anapas

rajoni). No šiem vīniem pirmajā
vietā ir «Abrau-Rislings», «Anapa-Ris-

lings».
Jāatzīmē arī Moldavijas vieglo

balto galda vīnu augstā kvalitāte.

MUSKATI

Krimas dienvidu krasta deserta

vīni, sevišķi muskati (sārtais, baltais,

melnais) un tokajietis ir labākie šo

šķirņu vīni, kas nekur pasaulē vēl

nav pārspēti.
Sevišķi izslavēts ir pasaulslave-

nais Krimas muskats «Sarkanais ak-

mens». Sā vīna buķete ar tikko ma-

nāmu citrona piegaršu atgādina kalnu

pļavu vissmalkāko smaržu.

Melnā muskata buķetē ir pārsvarā
lauku kumelīšu maigie toņi, bet sār-

tais muskats ir piesātināts ar tējas
rozes smalko aromātu.

Bez Krimas muskatiem ir jāat-
zīmē ļoti labie Armēnijas muskati.

PUSSALDIE VINI

Kā jau liecina nosaukums, pussal-
die vīni ieņem it kā vidusstāvokli

starp sausajiem galda vīniem un sal-

dajiem deserta vīniem: pārsvarā te ir

tomēr salda garša.
Pussaldie vīni ir baltie (gaišu

salmu krāsā) un sarkanie (violetā gra-
nātu krāsā), to stiprums nepārsniedz
15°, bet cukura saturs svārstās no 3

līdz 10/o.
No pussaldajiem vīniem visrak-

sturīgākie ir «Šato-d'lkema» tipa vīns

«Barzaks», kā arī Gruzijas vīni Nr. 11,
19 (baltie) un Nr. 20, 21, 22 un 24

(sarkanie).

MADEIRA UN CHERESS

Mūsu zemes klimatisko un dabas

apstākļu daudzveidība dod iespēju ra-

žot visdažādāko kategoriju un šķirņu
vīnus.

Jau vairākus gadus Armēnijā,
Aštarakskas rajonā, ražo labu cheresu

no vīnogu šķirnēm «Chardži» un «Ci-

ZIVJU ZUPA

Visgaršīgākā ir svaigu zivju (sterleta, asara) zupa.

Zivju zupu var arī vārīt no zandarta vai sīkām zivīm, iz-

ņemot karūsas un līņus. Lai zivju zupai būtu vajadzīgā
stigrība, sīkās zivis — ķīšus un asarus vāra, nenotīrot

zvīņas; vienīgi izņem iekšas un zivis rūpīgi nomazgā.
Asariem jāizņem arī žaunas, citādi buljonam būs rūgtena
piegarša.

Sagatavotās zivis saliek kastrolī, pārlej ar aukstu

ūdeni, pievieno notīrītas garšsaknes, sīpolu, sāli un vāra,

ļaujot lēnām virt, 40 līdz 60 minūtes. Pēc tam buljonu
izkāš.

Lai zivju zupa būtu dzidra, to dzidrina ar presēto vai

graudaino kaviāru. Piestiņā saberž 50 g kaviāra, pakāpe-
niski pievienojot pa karotei auksta ūdens, kamēr iegūst
mīklai līdzīgu masu. Saberzto kaviāru atšķaida ar glāzi
auksta ūdens, pēc tam pievieno glāzi karstas zivju zupas,
izmaisa un divos paņēmienos pielej karstajai zivju zupai.
Pēc tam kad ir pielieta pirmā daļa, zupai jāuzvārās; tikai

tad var pieliet atlikušo dzidrinātāja daļu. Kad zupa uzvā-

rās otrreiz, kastroļa vāciņu noceļ un lēnām vāra vēl

15—20 minūtes.

Gatavo zivju zupu noceļ no uguns un ļauj tai 10—15

minūtes pastāvēt, kamēr dzidrinātājs nosēžas katla dibenā.

Pēc tam zupu uzmanīgi izkāš. To pasniedz ar kuļebjaku
vai pussegtiem pīrādziņiem. Zivju zupas šķīvī var ielikt

gabaliņu vārītas zivs.

Uz 1 kg zivs ņem pa 1 sīpolam, puravam, pētersīlim
un selerijai, 2i/2

-—3 1 ūdens.

BIEZEŅU ZUPAS

Biezeņu zupas var pagatavot no dārzājiem, putraimiem
un pākšaugiem, no gaļas vai zivju produktiem.

Dārzāju biezeņa zupu sagatavo no viena vai vairā-

kiem dārzāju veidiem, piemēram, no puķu kāpostiem vai

burkāniem vai no kartupeļiem, burkāniem un kāļiem.
No putraimiem biezeņu zupām lieto galvenokārt rīsus

un grūbas, no pākšaugiem — pupiņas, zirņus.

Gaļas biezeņu zupas ir vislabāk gatavot no mājput-
niem vai medījuma.

Zivju zupām var ieteikt karpu, salakas, navagas, zan-

dartu, mencu v. c.

Biezeņa zupai paredzētos produktus pēc izvārīšanas

izberž caur sietu.

Dārzāju, putraimu, pākšaugu biezeņa zupas var gata-
vot tajā ūdenī, kurā šie produkti izvārīti, pievienojot pienu.
Tos var arī pagatavot gaļas vai vistas buljonā, ko vāra

tāpat kā parasti gaļas zupai. Mājputnu, medījuma vai

zivju biezeņa zupām izmanto buljonu, kas iegūts, šos pro-

duktus vārot.
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Lai saberztie produkti buljonā nenogulsnētos, tam pie-
vieno sviestā viegli apceptus miltus un buljonu pavāra
kopā ar tiem 20—30 minūtes.

Biezeņa zupai ir jābūt salda krējuma biezumā.

Biezeņa zupai pirms pasniegšanas pieliek gabaliņu
sviesta un ar karoti to labi izmaisa. Sviests piešķir zupai
patīkamu garšu un ēstgribu ierosinošu izskatu.

Biezeņa zupas uztura vērtību var palielināt, bez svies-

ta pievienojot arī pasterizētu vai vārītu saldu krējumu vai

olu aizdaru, ko sagatavo šādā veidā: iesit mazā kastrolī

2—3 olu dzeltenumus un, nepārtraukti maisot, pamazām
lej klāt 3/4 glāzes karsta piena vai salda krējuma, izkāš

caur sietu un pievieno zupai, ar karoti to izmaisot.

Ja biezeņa zupu kaut kāda iemesla dēļ tūlīt pēc paga-

tavošanas nepasniedz, kastrolis jānovieto ūdens peldē, lai

zupa vairs nevārītos, bet tomēr neatdzistu.

Pasniedzot ieteicams zupai pielikt mazliet (apmēram
ēdamkaroti uz šķīvja) nesaberztu produktu. Piemēram,

puķu kāpostu zupā ieliek dažas pasālītā ūdenī vai buljonā
izvārītas šo kāpostu rozītes; kartupeļu biezeņa zupai pie-
liek svaigus vai konservētus zaļos zirnīšus utt. Mājputnu
vai medījuma biezeņa zupas piedevai ieteicams atstāt maz-

liet fileja, ko sagriež strēmelītēs.

Pie visām biezeņa zupām pasniedz mazos kubveida ga-

baliņos sagrieztus un cepeškrāsni apkaltētus vai uz pannas

sviestā apceptus baltmaizes grauzdiņus. Var ari pasniegt

pīrādziņus ar dažādu pildījumu: gaļas produktu un dār-

zāju zupām — ar gaļu vai ar kāpostiem un olu, zivju

zupām — pīrāgus ar vjazigas vai zivs pildījumu.

KARTUPEĻU BIEZEŅA ZUPA

Notīrītus un nomazgātus puravus sagriež, sviestā

viegli apcep, pievieno nomizotus, nomazgātus un šķēlītēs

sagrieztus kartupeļus, pārlej ar 5_ glāzēm ūdens, pieliek
sāli un 25—30 minūtes vāra. Izvārītos kartupeļus izberž

(kopā ar vārāmo ūdeni) caur sietu, pielej karstu pienu un

izmaisa. Pirms pasniegšanas zupai pieliek sviestu un ar

pienu sakultu olu dzeltenumu. Atsevišķi pasniedz grauz-

diņus vai kukurūzas pārslas.
Uz 1 kg kartupeļu ņem 2—3 glāzes piena, 3 ēdamkaro-

tes sviesta, 3 purava lakstus.

Aizdaram ņem 2 olu dzeltenumus un
3/4 glāzes piena.

ĶIRBJU BIEZEŅA ZUPA

Ķirbjus un kartupeļus nomizo, nomazgā, sagriež plā-

nās 'šķēlītēs, saliek kastrolī, pārlej ar 3—4 glazem ūdens,

pieliek sāli, cukuru, ēdamkaroti sviesta un vara uz lēnas

uguns 25—30 minūtes. Tad zupai pieliek apkaltētus vai

sviestā apceptus grauzdiņus, izmaisa un uzvara. legūto

Lara». šim vīnam ir ļoti smalka augļu
buķete ar vieglu riekstu piegaršu.

Armēnijas cheress ir tik labs, ka

vīndari runā tagad ne tikai par Ar-
mēnijas konjakiem, bet arī par Armē-

nijas cheresu.

Cheresu ražo arī dažos Turkme-

nijas, Krimas, Uzbekijas vīnrūpnieci-
bas rajonos.

Labākās, tiešām lieliskas kvalitā-

tes madeiru ražo Krimā un Armēnijā:
Krimā no vīnogu šķirnēm «Sersials»

un «Verdeljū», bet Armēnijā no šķir-
nes «Chardži».

Galvenais apstāklis madeiras —

šī teicamā deserta vīna izstrādāšanas

procesā ir vīna laba nogulēšanās mu-

cās speciālās madeiras kamerās pie
augstas temperatūras vai saulē; pēc
tam tas vēl guļ dažus gadus vīna

pagrabos. Labākās šķirnes madeiras

vīns ir nogulējies līdz 10 gadiem un

ilgāk.

DESERTA VINI

Deserta liķieru vīni satur ļoti
daudz cukura (pāri par 20%)), ko pa-
nāk ar apstrādāšanai paredzēto vīn-

ogu vītināšanu.

Šajā nolūkā vīnogas vītina vai nu

vēl pie vīnogulājiem, vai ari speciālās
telpās pēc novākšanas.

Lai muskatvīns būtu saldāks, di-

vas nedēļas pirms novākšanas vīnogu
ķekaru kātiņus apgriež pie to pamata
vairākas reizes ap kātiņa asi; tas sa-

mazina ūdens pieplūšanu ogām, un

tajās pieaug cukura koncentrācija.
Izgatavojot malagu, vītināto vīn-

ogu materiālam bez tam pievieno iz-
tvaicēšanas ceļā sabiezinātu (t. i.,
ļoti cukurotu) misu.

Raksturīgākie deserta vīni ir

Krimas portvīni «Masandra», «Liva-

dija», «Dienvidu krasta baltais port-
vīns», Gruzijas portvīni un deserta

vīni, Krimas «Tokajietis», lieliskie

Turkmenijas vīni «Ter-Bašs» un «Jas-

man-Saliks», Armēnijas teicamais vīns

«Aigešats», Azerbaidžanas «Akstafa»,
Uzbekijas vīni «Aleatiko» un «Uz-

bekistons».

PAR VECIEM UN JAUNIEM

VIŅIEM

Vīnogu vīna kvalitāti un buķeti
ietekmē klimatiskie apstākļi un tā
lauksaimniecības gada īpatnības, kurā

vīnogu raža ienākusies.
Ir tādi gadi, kuros klimatiskie ap-

stākļi vīnogu ražai un tātad arī vīn-

rūpniecībai ir vairāk vai mazāk iz-

devīgi.
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Patērētājs ievēro zināma gada
vīnu, kas viņam visvairāk iepatīkas,

un var pēc tam iegādāties tieši šo

vīnu.

Uz pudeles etiķetes atzīmētais

gads norāda arī vīna nogulēšanās
laiku.

Nav pareizs uzskats, ka vīns ir

jo labāks, jo tas vecāks.

Vīns dzīvo, tajā norisinās ļoti sa-

režģīti bioķīmiski procesi, tas mai-

nās — formējas, nogatavojas, noveco

un sadalās — mirst, pie kam atsevišķu

šķirņu vīniem ir katrai stadijai savs

laiks.

Ir ilggadīgi vīni, bet nav mūžīga
vīna.

Ir tādi vīni, kas ir ļoti labi vēl

pavisam jauni, neizrūguši. Gruzijā
šādi jauni vīni tautā ļoti populāri.

Vieglie baltie nestiprie vīni, kā,

piemēram, «Sadili» (Azovchoztrests),

«Abrau-Rislings», Ukrainas vīns no

vīnogu šķirnes «Rislings» — «Nadnep-
rivske», kā arī Gruzijas baltie galda
vīni no vīnogu šķirnēm «Rkaticeli» un

«Mcvane» («Gruzijas vīns Nr. 1» un

«Gruzijas vīns Nr. 3») nogatavojas un

ir visaugstākās kvalitātes pēc divu —

triju gadu nogulēšanās.
Sarkanie galda vīni ir vairāk

ekstraktivi, kā piemēram, «Abrau-

Kaberne», Gruzijas sarkanie vīni

(Nr. 4 un 5), Moldavijas vīns «Ka-

berne», Azerbaidžanas vīns «Matra-

sa» ir ļoti labi 3—4 gadus veci.

Muskatvīnus dzer jaunus (2—3

gadu). Tomēr savs jaukums ir arī

vecajiem muskatvīniem, kuru buķetē
tad izzūd muskata toņi un rodas to-

kajietim raksturīgas garšas nokrāsas.

Stiprie deserta vīni, tādi kā che-

ress un madeira, nogatavojas 3—4

gados.
leteicams dzert nevis maksimāli

vecu, bet gan katrai šķirnei optimāli
vecu vīnu.

KĀDUS VIŅUS PIE KĀDIEM

ĒDIENIEM PASNIEGT

Baltos galda vīnus var pasniegt
pie uzkožamiem, viegliem gaļas un

zivju ēdieniem.
Sarkanos vīnus, mazāk stipros, —

pie jēra, teļa gaļas, medījumiem un

mājputniem, pie pastētēm.
Kachetijas baltie vīni ir neaizvie-

tojami pie šašlika. Stipros sarkanos

vīnus paniedz pie bifšteka, cūkas ga-
ļas, treknām zupām, pie pupiņām; pus-
saldos vīnus («Šato-dTkema» tipa) —

pie cāļiem, zivīm mērcē. Liķieru vīnus

pasniedz ar desertu un augļiem.
Pie gaļas un vistas buljona ie-

teicams pasniegt cheresu vai madeiru.

masu izkāš, bet pārpalikušos biezeņus izberž caur sietu,
visu to atšķaida ar karstu pienu līdz krējuma biezumam

un aizdaram pievieno sviestu.

Šo zupu var arī citādi pagatavot.

Sagrieztos ķirbjus aplej ar 2 glāzēm ūdens un vāra.

Atsevišķi kastrolī apcep ar 2 ēdamkarotēm sviesta 2 ēdam-

karotes miltu, atšķaida ar 4 glāzēm karsta piena un 2 glā-
zēm ūdens, uzvāra, sajauc ar ķirbjiem un vāra vēl 15—20

minūtes. Pēc tam zupu izberž caur sietu, pieliek sāli,
I—2 glāzes karsta piena, sviestu un izmaisa. Pie zupas

pasniedz atsevišķi klāt grauzdiņus.
Uz 800 g ķirbju ņem 150 g grauzdiņu vai 2 ēdamkaro-

tes miltu, 300 g kartupeļu, 4—5 glāzes piena, 3 ēdamkaro-

tes sviesta un 2 tējkarotes cukura.

BURKĀNU BIEZEŅA ZUPA

Notīrītus un nomazgātus burkānus sagriež plānās šķē-
lītēs, saliek kastrolī, pielej 1/4 glāzi ūdens, pievieno
1 ēdamkaroti sviesta, tējkaroti sāls, tikpat daudz cukura

un s—lo5—10 minūtes sautē. Pēc tam pieber 1/2 glāzes nomaz-

gātu rīsu, pārlej ar 5 glāzēm ūdens, apsedz ar vāciņu un

lēnām vāra 40—50 minūtes. Tad visu izlaiž (kopā ar vā-

rāmo ūdeni) caur sietu, iepriekš atņemot nost 2 ēdam-

karotes rīsu (bez burkāniem) rotājumam.

legūto biezeni atšķaida ar karstu pienu un pieliek pēc

garšas sāli. Zupu pasniedzot, tam pievieno sviesta aizdaru

un vārītos rīsus. To pasniedz ar grauzdiņiem.
Uz 800 g burkānu ņem 3/4 glāzes rīsu, 3 ēdamkarotes

sviesta, 2 glāzes piena, 1 tējkaroti cukura.

PUPIŅU PĀKŠU BIEZEŅA ZUPA

Pupiņu pākstis notīra un nomazgā, atdala ceturto

dalu no tām rotājumam, sagriežot mazos rombiņos; pārē-

jās pākstis samaļ gaļas mašinā. Nomizotus un nomazgātus

kartupeļus sagriež šķēlītēs, saliek kastrolī, pievieno sa-

smalcinātās pupiņu pākstis, sāli, I—2 ēdamkarotes sviesta,

pārlej ar 4—5 glāzēm karsta ūdens, apsedz ar vāciņu un

vāra. Kad kartupeļi ir izvārījušies, tos izberž caur smalko

sietu. legūto biezeni atšķaida ar karstu pienu un pieliek
aizdaram sviestu. Zupu pasniedzot, tajā ieliek rotājumam
atstātās pupiņu pākstis. Atsevišķi pasniedz grauzdiņus.

Šo zupu var'arī pagatavot no konservētām pupiņu pāk-
stīm. Burku atver un paņem daļu pupiņu rotājumam, bet

pārējās kopā ar sulu sajauc ar kartupeļiem; tālāk dara

visu tāpat, kā iepriekš teikts.

Uz 800 g burkānu ņem 3/4 glāzes rīsu, 3 ēdamkarotes

sviesta, 500 g kartupeļu, 2 glāzes piena.
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PUĶU KĀPOSTU BIEZEŅA ZUPA

Atdala 1/4 sīkāku puķu kāpostu rozišu rotājumam; tās

izvāra atsevišķi pasālītā ūdenī. Pārējos kāpostus, kā arī

nomizotus un nomazgātus, šķēlītēs sagrieztus kartupeļus,
saliek kastrolī, pārlej ar 4 glāzēm ūdens, pievieno 2 tēj-
karotes sals un vara 25—30 minūtes. Visu izberž caur

sietu un atšķaida ar karstu pienu. Pirms pasniegšanas
zupai pieliek salda krējuma vai sviesta aizdaru, izmaisa;
pievieno arī atsevišķi izvārītās puķu kāpostu rozītes. Atse-

višķi pasniedz grauzdiņus.
Svaigu puķu kāpostu vietā var ņemt konservētus. Sajā

gadījumā zupas vārīšanas laiks saīsinās līdz 10—15

minūtēm.

Biezeņa zupu var pagatavot arī no baltajiem galviņ-
kāpostiem. Tos notīra, nomazgā un vāra; pēc 15—20 mi-

nūtēm pieliek kartupeļus, izvāra tos mīkstus un tālāk zupu
gatavo, kā iepriekš teikts.

Uz 600 g puķu vai 750 g balto galviņkāpostu ņem
500 g kartupeļu, 2 glāzes piena un 3 ēdamkarotes sviesta.

SPARĢEĻU BIEZEŅA ZUPA

Atlasa un atstāj rotājumam 20—25 sparģeļu galviņas.
Pārējos sparģeļus nomazgā, sagriež un vāra 15—20 minū-

tes, pievienojot 2 glāzes ūdens un mazliet sāls.

Zupas kastrolī viegli apcep 2 ēdamkarotes miltu ar

tādu pašu daudzumu sviesta, atšķaida ar 4 glāzēm piena,
uzvāra, pievieno sparģeļus (kopā ar vārāmo ūdeni) un

vāra 10—15 minūtes. Pēc tam izberž caur sietu un pieliek
sāli pēc garšas. Pirms pasniegšanas pieliek sviestu un

ieliek zupā atsevišķi izvārītos sparģeļus. Atsevišķi pa-
sniedz grauzdiņus.

Uz 800 g sparģeļu ņem 4 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdam-

karotes miltu, 4 glāzes piena.

DĀRZĀJU BIEZEŅA ZUPA

Sīki sagriež burkānus, kāļus un puravu baltās daļas,
saliek kastrolī, pievieno 2 ēdamkarotes sviesta un sautē

10—15 minūtes. Pēc tam pielej 4 glāzes ūdens, pievieno

kartupeļus un nomazgātos rīsus, apsedz kastroli ar vāciņu
un lēnām vāra 30—35 minūtes. Dārzājus (kopā ar vārāmo

ūdeni) izberž caur sietu, atšķaida ar 2 glāzēm karsta

piena, pieliek sāli, sviestu un izmaisa. Pirms pasniegšanas

zupā ieliek izvārītus vai konservētus zaļos zirnīšus. Atse-

višķi pasniedz grauzdiņus.
Uz 150 g burkānu, 150 g kāļu, 200 g kartupeļu un

100 g puravu ņem ty4 glāzes rīsu, 100 g zirnīšu, 3 ēdam-

karotes sviesta, 2 glāzes piena.

Pusdienās parasti vīnu pasniedz
šādā kārtībā: no mazāk stipriem —

uz stiprākiem, no sausiem — uz sal-

dajiem, no baltajiem — uz sarkana-

jiem. Vasarā ir tīkamāki mazāk stiprie
baltie vīni, ziemā — stiprāki, galveno-
kārt sarkanie.

Vīna garša mainās atkarībā no tā

temperatūras. Tāpēc sarkano galda
vīnu vēlams dzert viegli sasildītu līdz

šim vīnam maksimāli labvēlīgai tem-

peratūrai (16—18°), bet baltais galda
vīns jāpasniedz viegli atdzesēts līdz

10—12°.

AUGĻU UN OGU VĪNI

Arī labam augļu un ogu vai me-

dus vīnam un sidram ir savs jaukums,
sava vērtība. Vīnu pazinēji un cienī-

tāji šos dzērienus ļoti ciena un slavē,
ieteicot ar tiem papildināt uz galda
pasniedzamo vīnu asortimentu.

Izšķir šādus augļu un ogu vīnu

tipus: galda, stipros, saldos, gāzētos
un medus vīnus.

Augļu un ogu galda viņus (sarka-
no, balto, sārto) ražo no dažādu

augļu un ogu sulu maisījuma. Tāpat
kā vīnogu galda vīni tie nesatur cu-

kuru; to stiprums svārstās no 9 līdz

10°.

Stiprajiem augļu un ogu vīniem

ir to augļu un ogu garša un aromāts,

no kuriem tie pagatavoti. Šo vīnu

stiprums ir 17—18°, cukura saturs ir

7—9%. No šī tipa augļu un ogu vī-

niem ievērību pelna plūmju, dzērveņu,
brūkleņu un pīlādžu ogu vīni.

Ir arī kupažētie stiprie un saldie

augļu un ogu vīni, kas pagatavoti
kupažējot (samaibot) dažādu augļu
un ogu sulas (sarkanais kupažētais,
baltais kupažētais vīns v. c).

Saldie augļu un ogu vīni atšķiras
ar savu samērā augsto cukura saturu

(10—15%); to stiprums nepārsniedz
16°. Saldajam ķiršu vīnam ir svaigu
ķiršu garša, aromāts, krāsa; upeņu
vīnam ir rubinsarkana krāsa un upeņu
garša un aromāts.

Gāzētie augļu un ogu vīni ir saldi

un pussaldi. To stiprums ir 10—11°,

un tie ir gāzēti ar ogļskābi.
Saldos un liķiera medus vīnus

ražo no liepu un griķu ziedu medus,

pievienojot augļu un ogu sulas. Saldā

medus vīna stiprums ir 16°, bet cu-

kura saturs tajā — 20%.

Liķieru tipa medus vīns ir ļoti
salds, jo tajā ir 30% cukura, bet tā

stiprums ir 14°.

Medus vīniem ir zeltaina krāsa,
un tiem ir svaiga medus raksturīgā
garša un aromāts.

Sidrs nav vīns, bet īpašs patstā-

vīga tipa dzēriens ar mazu alkohola

saturu (7%).
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Sidru izgatavo no ābolu sulas;

tam ir raksturīgs svaigu ābolu aro-

māts un garša, bet tā krāsa ir zel-

taini dzeltena vai za|gana.
Pārdošanā sidrs ir gāzēts.

ĀRSTNIECISKIE VINI

Dabiskajam vīnogu vīnam ir

dziednieciska un profilaktiska nozīme,

un slimniekiem to paraksta zināmu sli-

mību un slimīgu stāvok]u gadījumos.
Vīna kimiskais sastāvs ir sarež-

ģīts. Atzīmēsim tikai, ka vīns satur

organiskas skābes, mineralsā|us, slā-

pekļa, miec- un pcklinvielas, B grupas

vitaminus, P vitaminu (citrinu) un

C vitaminu. Deserta vīnos bez tam ir

zināms daudzums visai derīgā vīn-

ogu cukura. Labākie dabiskie vīni ir

kagors, Krimas un Armēnijas mus-

kati, kā arī «Padomju šampanietis».

NO VECĀM RECEPTĒM

2ĀVETU AUGĻU ZUPA AR

MAKARONIEM

Žāvētu augļu maisījumu (200 g)

nomazgā, ieliek kastrolī un aplej uz

2—3 stundām ar 3 1 auksta ūdens;

pēc tam kastrolī ieber V 2glāzi cukura,

pieliek kanēli, krustnagliņas, apsedz
ar vāciņu un vāra augļus uz stipras

uguns 10 minūtes; tad tos atstāj uz

plīts karstā vietā. Kad augļi mīksti,
kastroli ar tiem atdzesē. Tajā pašā
laikā vieglā sālsūdenī izvāra 100 g
makaronu, nomazgā tos ar vārītu

ūdeni un saliek terinē; pievieno IV2
glāzes skāba krējuma, izmaisa un pār-
lej ar augļu novārijumu.

Lai nomizoti kartupeli nepa-

liktu tumši, tie nesagriezti (ve-
seli) jātur līdz vārīšanas laikam

aukstā ūdenī, bet ne visai ilgi,
citādi tie zaudēs daļu savas uz-

turēs vērtības.

Ja jums caur sietu ir jāiz-
berž vārīti kartupeli, vārīti put-
raimi, cepti āboli, dariet to, ka-

mēr produkti vēl karsti. Karstus

tos vieglāk saberzt.

TOMATU BIEZEŅA ZUPA

Sagatavo piena mērci: zupas kastrolī viegli apcep mil-

tus ar 2 ēdamkarotēm sviesta vai eļļas, atšķaida ar karstu

pienu un uzvāra.

Svaigus tomātus sagriež daļās, pievieno 1 ēdamkaroti

sviesta vai eļļas, cukuru, apsedz un sautē 10—15 minūtes.

Pēc tam pielej 3 glāzes ūdens, uzvāra, piemaisa piena
mērci un lēnām vāra 15—20 minūtes; tad izberž caur

sietu un pieliek sviesta aizdaru. Pirms pasniegšanas zupā
ieliek atsevišķi izvārītus rīsus.

Ja zupai ņem konservētus tomātus, tos kopā ar sulu

pieliek sagatavotai piena mērcei; pēc tam pielej 2 glāzes
dārzāju vārāmā ūdens un vāra, kā iepriekš teikts.

Arī tomātu pastu pieliek sagatavotai piena mērcei; pēc
tam pielej 2 glāzes ūdens vai dārzāju vārāmā ūdens un

vāra 15—20 minūtes; izberž caur sietu, pieliek sāli un

sviestu vai eļļu.
Uz 750 g tomātu vai 100 g tomātu biezeņa vai 1 bundžu

konservētu tomātu ņem 4 ēdamkarotes sviesta vai eļļas,
2 ēdamkarotes miltu, 4 glāzes piena, 1 tējkaroti cukura,

2 ēdamkarotes rīsu rotājumam.

SALATU BIEZEŅA ZUPA

Atlasītas un nomazgātas salātu lapas uz I—2 minū-

tēm iegremdē verdošā ūdenī; pēc tam tās saliek sietā, no-

tecina, samaļ gaļas mašinā ar smalko režģi. Atsevišķi
kastrolī viegli apcep miltus ar 2 ēdamkarotēm sviesta, at-

šķaida ar 5—6 glāzēm karsta piena, visu uzvāra, sa-

maisa ar salātiem un vāra vēl 15—20 minūtes. Pēc tam

pieliek sāli pēc garšas, sviestu, pielej vēl 1 glāzi karsta

piena vai salda krējuma un visu izmaisa. Zupai pasniedz
klāt atsevišķā šķīvī grauzdiņus.

Uz 800 g za|o salātu ņem 3 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdam-

karotes miltu, 5—6 glāzes piena, 1 glāzi salda krējuma.

ŠAMPINJONU VAI BARAVIKU BIEZEŅA ZUPA

Svaigus šampinjonus notīra, nomazgā, samaļ gaļas
mašinā, saliek kastrolī, pievieno ēdamkaroti sviesta vai

eļļas, gareniski pārgrieztu burkānu un veselu sīpolu, ap-

sedz ar vāciņu un sautē 40—45 minūtes; pēc tam pielej
glāzi ūdens un uzvāra.

Zupas kastrolī viegli apcep 2 ēdamkarotes miltu ar

2 ēdamkarotēm sviesta vai eļļas, atšķaida ar 4 glāzēm
karsta piena un glāzi dārzāju vārāmā ūdens vai vispār
ūdens, uzvāra, sajauc ar sautētiem šampinjoniem (bez

burkāna un sīpola) un vāra 15—20 minūtes. Pēc tam pie-
liek pēc garšas sāli, sviestu un ar saldu krējumu vai pienu
sakultu olas dzeltenumu aizdaru. Atsevišķi pasniedz grauz-

diņus.
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Tāpat var sagatavot svaigu baraviku vai lačpurnu
zupu.

Uz 600 g svaigu šampinjonu vai baraviku ņem 2 ēdam-

karotes miltu, 4 glāzes piena, 4 ēdamkarotes sviesta, pa
1 burkānam un sīpolam.

Aizdaram ņem 2 olu dzeltenumus un 1 glāzi salda
krējuma vai piena.

ZAĻO ZIRNĪŠU BIEZEŅA ZUPA

Šai zupai var ņemt svaiga veidā saldētus vai konser-

vētus zirnīšus.

Konservētus vai iepriekš izvārītus saldētos zirnīšus

izberž caur sietu un sajauc ar piena mērci.

Piena mērcei miltus sviestā viegli apcep, atšķaida ar

karstu pienu un visu kopā 10—15 minūtes pavāra, pēc
tam izberž caur sietu, atšķaida ar karstu ūdeni, pieliek
sāli pēc garšas. Zupai pirms pasniegšanas pievieno sviesta

aizdaru un izrotā to ar 2—3 ēdamkarotēm nesaberztu

konservētu zirnīšu. Atsevišķi pasniedz grauzdiņus.
Uz 1 bundžu (800 g) konservētu zirnīšu ņem 3 ēdam-

karotes sviesta, 2 ēdamkarotes miltu, 4 glāzes piena.

RĪSU BIEZEŅA ZUPA

Glāzi rīsu nomazgā siltā ūdenī, saber kastrolī, pārlej
ar 4 glāzēm karsta ūdens, pieliek nedaudz sāls un vāra

35—40 minūtes; pēc tam rīsus kopā ar vārāmo ūdeni izberž

caur sietu. legūto rīsu biezeni atšķaida ar karstu pienu,
izkarsē, pieliek sāli un sviestu. Gatavai zupai var pievie-
not vārītus rīsus, pa 1 karotei uz šķīvi. Atsevišķi pasniedz

grauzdiņus.
Uz 1 glāzi rīsu ņem 3—4 glāzes piena un 3 ēdamkaro-

tes sviesta.

PUPIŅU VAI ZIRŅU BIEZEŅA ZUPA

Pupiņas pārlasa, nomazgā un 5—6 stundas mērcē

aukstā ūdenī. Pēc tam tās ieber kastrolī, pārlej ar 4—5 glā-
zēm ūdens, pieliek uz pusēm pārgrieztu burkānu, veselu

sīpolu ar tajā iespraustām 2 krustnagliņām, apsedz un

lēnām vāra 40—50 minūtes. Pēc tam izņem burkānus_ un

sīpolus, bet pupiņas izberž caur sietu kopa ar vārāmo

ūdeni, atšķaida ar' karstu pienu un pieliek sāli. Pirms pa-

sniegšanas zupai pieliek sviesta aizdaru. Atsevišķi pa-

sniedz grauzdiņus.
Tāpat pagatavo zirņu zupu, vienīgi ar to starpību, ka

zirņu zupai krustnagliņas neliek klāt.

Uz 400 g pupiņu vai zirņu ņem pa_ 1 burkānam vai

sīpolam, 4 ēdamkarotes sviesta un 2 glāzes piena.

LIĶIERI, UZLIJAS UN ŠŅABJI

Liķieru un šņabju izstrādājumiem
izmanto vistīrāko dabisko spirtu, cu-

kuru, smaržīgu medu, lieliskus aug-

ļus un ogas. Pārdošanā tie ir visdažā-

dākā asortimentā — ar 45 liķieru un

krēmu nosaukumiem, 31 augļu un ogu

uzliju nosaukumiem un 48 rūgto

šņabju nosaukumiem.

Rūgtos šņabjus gatavo no zāļu,

puķu, lapu, augļu, to kauliņu un

sakņu izvilkumiem spirtā, pievienojot

garšvielas un specijas; tiem ir patī-

kama garša, un cienītāji tos augstu
vērtē. No rūgtajiem šņabjiem labākie

ir «Mednieku», «Stārka», «Piparu»,
«Zubrovka», «Aniss», «Asinszāle»,

«Jerofejičs», «Kalnu ozols».

Spirtota augļu un ogu dabiskā

sula ir saldo šņabju pamatā. Tie satur

līdz 32% cukura, no 20 līdz 24%
rektificēta spirta. Plaši pazīstami ir

saldais pīlādžogu un Sibirijas smilšu

ērkšķu šņabis.

Ļoti labu šņabi gatavo no žāvē-

tām pīlādžu ogām, pievienojot kon-

jaku.
Ļoti labas ir saldas uzlijas, kas

teicami saglabā to augļu un ogu aro-

mātu, no kurām tās pagatavotas:

«Zapekankai» ir tvaicētu ķiršu aro-

māts, «Spotikačam» — ķiršu un žāvētu

plūmju smarža. Saldā uzlija «Zelta

rudens» ir pagatavota no āboliem, ci-

donijām, mazajām Kaukāza plūmītēm;
tā izceļas ar savu zeltaino rudens

lapu krāsu.

Ļoti labas uzlijas ir «Ļavoņicha»,
«Križačoks», «Tējas», «Izstādes» v. c.

Uzliju stiprums ir 18—20%, cukura

saturs 27—40%.

Stipros deserta dzērienus, krēmus

un liķierus dzer pēc ēšanas ar kafiju,
tēju, cepumiem; tos pasniedz ar svai-

giem augļiem, ogām.
Liķierus pagatavo no divreiz rek-

tificēta spirta, atlasītām ogām, aug-

ļiem, tiem izmanto dažādu zāļu, sakņu,

spirta izvilkumus, tiem pievieno kafiju,
kakao, šokolādi, ēteriskas eļļas, rožu,

jasminu, ceriņu esences.

Liķierus iedala stipros un deserta.

Tie ir biezi, jo satur daudz cukura

(līdz 55%).

No stiprajiem liķieriem vispazīs-
tamākie ir «Benediktinietis» (stiprums
43%), «Sartreze» (45%); no deserta

liķieriem — «Kafijas» (30%), «Rožu»
(30%), «Piparmētru» (35%), «Aro-

mātiskais» (33%), «Aprikožu» (30%),
«Odesas» (28%), «Klinteņu» (27%),
«Granātu» (25%), «Ķiršu» (25%),
«Upeņu» (25%).

Lai iegūtu liķierus ar smalku aro-

mātu un garšu, tiem ļauj pagrabos
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nogulēties — sākot no 6 mēnešiem

līdz 2 gadiem.
Krēmi ir liķieru paveids; no li-

ķieriem tie atšķiras ar mazāku spirta
saturu (tajos ir līdz 23% spirta, kamēr

liķieros — līdz 45%) un lielāku cukura

saturu (līdz 60%). Tā «Šokolādes»

krēms satur 60% cukura un tā stip-
rums ir 23%, «Pīlādžogu» krēms sa-

tur 49% cukura, un tā stiprums ir

20%.

vīnogu vīnu klasifikācija

Izšķir šādas vīnogu vīnu grupas:
galda (to stiprums ir 9—l4°, un cu-

kura tajos gandrīz nav), stipros de-

serta (17—20°, cukura saturs 3—13«/n),
pussaldos deserta (stiprums līdz 15°,
cukura 3—lo°/o), saldos deserta un li-

ķieru (13—16°, cukura 16—32%). Pēc

krāsas visi šie vīni ir vai nu balti, vai

sārti, vai sarkani.

Pie dzirkstošiem vīniem pieder
visas «Padomju šampanieša» šķirnes,
bet pie putojošiem (mākslīgi gāzētiem)
tādi vīni ka «Bagdadi», «Elbruss»,

«Komēta».
Par šķirnes vīniem sauc labākos

nogulējušos vīnus, ko ražo noteiktos

vinrūpniecības rajonos arvien no tām
pašām vīnogu šķirnēm. Šķirnes vīni

nemainīgi saglabā tiem raksturīgo
garšu un aromātu.

Šķirnes galda vīniem ļauj nogulē-
ties divus trīs gadus, bet šķirnes de-

serta vīniem — trīs līdz' septiņus
gadus.

Pārējie vīni, kas minētajiem no-

teikumiem neatbilst, bet tomēr izstrā-

dāti atbilstoši valsts noteiktiem stan-

dartiem un vienu gadu nogulējušies,
pieder pie ordināro vīnu grupas.

Vēlams, pat nepieciešams
vismaz vienu reizi dienā pa-

sniegt nevārītusdārzājus: zaļos
salalus, redīsus, lociņus, ļoti
sīki un smalki sagrieztus baltos

galviņkāpostus, dažādus zaļu-
mus.

KONSERVĒTAS KUKURUZAS BIEZEŅA ZUPA

Kukurūzu samaļ gaļas mašinā, saliek kastrolī, pielej
3 glāzes ūdens un uzvāra. Atsevišķi apcep miltus ar

2 ēdamkarotēm sviesta, atšķaida tos ar karstu pienu, uz-

vāra, samaisa ar kukurūzu un vāra 15—20 minūtes. Zupu
izberž caur sietu, izkarsē, pieliek sāli un sviesta aizdaru.

Pie zupas pasniedz grauzdiņus vai kukurūzas pārslas.
Uz 1 kārbu konservētas kukurūzas ņem 2 ēdamkarotes

miltu, 4 ēdamkarotes sviesta, 3 glāzes piena.

AKNU BIEZEŅA ZUPA

Teļa vai liellopu aknas atbrīvo no plēvēm un žults-

vadiem, nomazgā un sagriež mazos kubveida gabaliņos;

pēc tam aknas sviestā viegli apcep kopā ar smalki sagriez-
tām garšsaknēm un puravu, pievieno y2 glāzes ūdens vai

buljona un sautē (zem vāciņa) 30—40 minūtes. Pēc tam

aknas maļ 2—3 reizes gaļas mašinā ar biezo režģi un

izberž caur sietiņu.

Tajā pašā laikā atsevišķi sagatavo balto mērci: miltus

mazliet apcep ar 2 ēdamkarotēm sviesta, atšķaida ar 4 glā-
zēm buljona un 20—30 minūtes vāra. Pēc tam mērci izkāš,

pievieno saberztās aknas, izmaisa un zupu uzvāra (ja tā

par biezu, pielej buljonu). Tad zupai pieliek ar saldu krē-

jumu (vai pienu) un sviesta gabaliņiem sakultu olu dzel-

tenumu aizdaru.

Pie zupas pasniedz sīki sagrieztus grauzdiņus.
Uz 400 g aknu ņem 500—600 g trešās šķiras gaļas

buljonam, 4 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdamkarotes miltu,

pa 1 burkānam, pētersīlim, puravam.

Aizdaram ņem 2 olas, 1 glāzi salda krējuma vai piena.

VISTAS GAĻAS BIEZEŅA ZUPA

Izvāra vistu, gaļu atdala no kauliem, atstāj vienu fileja
gabaliņu rotājumam, bet pārējo gaļu maļ 2—3 reizes gajas
mašinā, pielej 2—3 ēdamkarotes auksta buljona, izberž

caur sietu.

Miltus apcep 2 ēdamkarotēs sviesta, atšķaida ar 4 glā-
zēm karsta buljona un 20—30 minūtes pavāra. legūto
mērci izkāš, ieliek tajā sagatavotu vistas gaļas biezeni,
izmaisa un, ja zupa ir par biezu, atšķaida ar karstu bul-

jonu. Pēc tam zupu uzvāra, noņem no uguns, pieliek sāli,
sviestu un ar pienu sakultu olu dzeltenumu aizdaru. Sīki

sagrieztu fileju ieliek zupā pirms pasniegšanas. Atsevišķi
pasniedz grauzdiņus.

Uz 1 vistu ņem 4 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdamkarotes

miltu.

Aizdaram ņem 2 olas un 1 glāzi salda krējuma vai

piena.

Tāpat var pagatavot truša gaļas biezeņa zupu.
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MEDĪJUMA GAĻAS BIEZEŅA ZUPA

Sagatavotu putnu (fazānu, teteri, meža, lauka irbi)

vispirms apcep un pēc tam vāra 20—30 minūtes gajas
buljonā ar garšsaknēm un puravu; šādā veidā medījums
iabāk saglabā savu īpatnējo aromātu un garšu. Izvārīto

gāju atdala no kauliem, atstāj daju fileja rotājumam, bet

pārējo maj 2—3 reizes gajas mašinā, pievieno 2—3 ēdam-

karotes auksta buljona, izmaisa un izberž caur sietu.

Tālākā sagatavošana, tāpat aizdars un zupas pasniegšana,
ir tāda pati kā vistas gajas biezeņa zupai.

Uz 1 fazānu vai teteri (vai 2 meža vai lauka irbēm)
un 500—600 g trešās vai ceturtās šķiras gaļas buljonam
ņem 4 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdamkarotes miltu, pa 1 bur-

kānam, pētersīlim un puravam.

Aizdaram ņem 2 olas, 1 glāzi salda krējuma vai piena.

ZIVJU BIEZEŅA ZUPA

Zivis iztīra, nomazgā, atdala gāju no asakām; asakas

ar garšsaknēm un sīpoliem izvāra buljonam. Zivju mīk-

stumu sagriež gabaliņos un sautē kopā ar sviestu un sa-

kapātiem sīpoliem. Kastrolī viegli apcep 2 ēdamkarotes

miltu 2 ēdamkarotēs sviesta, atšķaida ar 4 glāzēm zivju

buljona, uzvāra, pieliek sagatavotās zivis un vara 15—20

minūtes. Izvārīto zupu izkāš un izberž caur sietu, atšķaida
ar karstu pienu, pieliek pēc garšas sāli un sviestu; ja vēlas,

pievieno ar pienu sakultus olu dzeltenumus.

Zupu var pasniegt ar zivs gabaliņiem vai ar frikade-

lēm. Frikadeju pagatavošanai atstāj 100 g zivs fileja. Atse-

višķi pasniedz grauzdiņus.
So zupu var pagatavot no karpas, salakām, navagām,

mencas, zandarta, ketlaša un citām zivīm.

Uz 750 g zivju ņem 2 ēdamkarotes miltu, 4 ēdamkaro-

tes sviesta, 2 glāzes piena, pa 1 burkānam un pētersīlim,
2 sīpolus.

KONSERVĒTO KRABJU BIEZEŅA ZUPA

Atņem nost dažus lielākus krabja gabaliņus rotāju-

mam, bet pārējos samaļ gaļas mašinā, saliek kastroli, pār-

lej ar glāzi buljona vai ūdens, apsedz un vāra s—lo minū-

tes. Atsevišķā kastrolī viegli apcep miltus ar 2 ēdamkaro-

tēm sviesta', atšķaida ar karstu pienu, uzvāra, pievieno

krabjus un vāra' 15—20 minūtes. Pēc tam masu izberz

caur sietu, pieliek sāli, sviestu un olu aizdaru. pie-

liek rotājumam atstātos krabja gabaliņus, ko sagriež; at-

sevišķi pasniedz grauzdiņus.

Uz 1 bundžu konservētu krabju ņem 4 ēdamkarotes

sviesta, 2 ēdamkarotes miltu, 4 glāzes piena.

Aizdaram ņem 2 olas, 1 glāzi salda krējuma vai piena.

UPENES

Ar savu C vitamina saturu upenes

pārspēj visus citus augļus un ogas, un

blakus mežrozīšu paauglīšiem tās uz-

skata par galveno vitaminu avotu.

Upenēs ir 10—12 reizes vairāk C vi-

tamina un 2—3 reizes vairāk A vita-

mina nekā citās ogās.
Labākās upeņu šķirnes ir: «Aug

līgā Lija» (ogu vidējais svars 0,7,
mīkstums zaļš, sulīgs, garša skābeni

salda), «Neapoles» (mazliet lielākas

ogas) un «Goliāts» (ļoti lielas, skā-

beni saldas ogas).

Upenes izlieto ievārījumu, sīrupu.

aug|u un ogu vīnu, saldo uzliju,

šņabju un bezalkohola dzērienu paga-

tavošanai. Ļoti labi ķīseļi ir ne tikai

no upenēm, bet arī no sarkanajām
jāņogām.

ALUS

Alus ir sens krievu tautas dzē-

riens. Tas patikami atsvaidzina, tam

ir smalks aromāts un biezas putas.
Alus satur nedaudz spirta (no

1,5 līdz 6%), un mērenā daudzumā

to var dzert katrs vesels cilvēks, jo
alus remdē slāpes, uzlabo ēstgribu,
sekmē uztura izmantošanu. Alus ir

ļoti vērtīgs pārtikas produkts: tajā ir

daudz uzturvielu, ne velti to bieži sauc

par «šķidro maizi».

Alus rūpnīcas ražo visdažādākā

asortimentā gaišās («Zigulu», «Rīgas»,
«Maskavas», «Ļeņingrndas») un tum-

šās alus šķirnes («Ukrainas», «Por-

teri», «Karameli», «Samtaino», «Mar-

ta»).
Alus labi puto, lēnām izdalot ogļ-

skābes gāzes pūslīšus. Pirms iepildī-
šanas pudelēs tam ļauj pagrabos pie
zemas temperatūras (+2°) nogulēties:
«2iguļu» alum vismaz 21 diennakti,

«Rigas» un «Maskavas» vismaz 42

diennaktis, «Ļeņingradas» — vismaz

90 diennaktis.

Alu ražo no speciāla alus darītavu

miežu iesala, apiņiem, ūdens, ar rauga

tirkulturam, dažām šķirnēm («Maska-
vas», «Ļeņingradas») pievienojot rīsus,

bet «Karamelei» un «Samtainajam» —

cukuru.

Pudelēs iepildītu alu var uzglabāt 7

līdz 14 diennaktis. Uz alus pudeļu eti-

ķetēm ir komposlrēts iepildīšanas die-

nas datums. Patērētājiem ir ieteicams

šo datumu pārbaudīt un prasīt, lai

tiktu ievērots ar standartu noteiktais

alus uzglabāšanas laiks.

Katrai alus šķirnei ir sava garša,
aromāts, krāsa, savs spirta saturs.

Izņemot «Porteri». «Karameli» un

«Samtaino», visu pārējo šķirņu alum ir

jābūt dzidram.
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«Ļeņingradas» alus ir visstiprākais
(6% spirta), un tam ir skaidri izteikta

apiņu garša.

«Karamelei» un «Samtainajam»
alum ir salda garša, iesala smarža.

«Porteris» ir cienītāju alus — diez-

gan stiprs (5% spirta); pēc 60 dien-

nakšu nogulēšanās pagrabā, to vēl 10

dienas tur pudelēs. Sim alum ir rak-

sturīgs apiņu rūgtums, iesala garša un

aromāts.

«Marta» alus ir mazliet saldens,
tajā ir 3,8% spirta; pirms iepildīšanas
pudelēs tam ļauj 30 diennaktis nogu-
iēties.

«Ukrainas» alum (ar 3,2% spirta)
ir tumšā iesala aromāts un garša.

No gaišajām alus šķirnēm visiz-

platītākais ir «2iguļu» alus (2,8%
spirta).

Visspēcīgākā apiņu garša ir «Rī-

gas» un «Maskavas» alum. Šo abu

gaišā alus šķirnēs ir gandrīz vienāds

spirta saturs: 3,4% «Rīgas» un 3,5%
«Maskavas» alū.

Alum ir vislabākā garša tad, kad

ta temperatūra nepārsniedz 10°, tā-

dēļ vasarā to atdzesē, ziemā viegli
sasilda.

Alū var dzert pie lielākās daļas
otro gaļas un zivju ēdienu. Sevišķi
labi tas piederas treknam otrajam ēdie-
nam. No siltajiem uzkožamiem alum
var ieteikt desiņas ar kāpostiem, kartu-

peļu biezeni vai zaļajiem zirnīšiem,
bet no aukstajiem uzkožamiem —.sie-

ru, nēģus, krabjus, saulē kaltētu vai

žāvētu voblu un vispār žāvētus gaļas
un zivju produktus. Speciāli pie alus

cep arī mīklas izstrādājumus — sā-

ļus salmiņus, sāļas barankas, sau-

siņus.
Gaismas un pārāk zemas vai pārāk

augstas temperatūras ietekmē alus sa-

duļķojas, ieskābst, zaudē savu labo
garšu. Tādēļ alus pudeles ir no tumša
stikla un alus jāuzglabā tumšā, vēlams
vēsā vietā, bet katrā ziņā temperatūra
nedrīkst būt zem 0° un ne virs 12°.

Alus traipus no audumiem

izņem, mazgājot tos ziepju
ūdenī, kuram pielej nedaudz
denaturata.

Jauna panna jāizkarsē ar

taukvielām un pēc tam jāizberž
ar sāli.

PIENA ZUPAS

Piena zupām ir liela uzturēs vērtība, un to sagatavo-
šana ir Joti vienkārša. Piena zupas var vārīt no parastā
vai konservētā piena (sausā un kondensētā).

Sauso pienu rēķina 1 —IV2 ēdamkarotes 1 glāzei ūdens.

Sauso pienu rūpīgi izmaisa vispirms nelielā silta ūdens

daudzumā, lai izveidojas bieza, vienmērīga masa; pēc tam

kastrolī pakāpeniski lej klāt tādas pašas temperatūras
ūdeni un maisa tik ilgi, kamēr piena pulveris ir pilnīgi
izšķīdis. Tad pienu uzvāra un sāk gatavot zupu.

Kondensēto pienu parasti gatavo ar ievērojamu cukura

piedevu. Piens jāatšķaida ar karstu ūdeni (ēdamkarote

glāzei ūdens).

Atšķaidītā, uzvārītā pienā ieliek nūdeles, rīsus vai citus

produktus un pievieno pēc garšas sāli (apmēram Vs tēj-
karoti uz 1 1 piena).

Piena zupas ir jāvāra traukos ar biezu dibenu vai arī

uz mazas uguns, lai piens nepiedegtu.

PIENA ZUPA AR RĪSIEM

Rīsus labi nomazgā, saber caurdurī; kad ūdens ir no-

tecējis, rīsus pārliek verdošā pienā, pieliek sāli, cukuru un

vāra 30 minūtes. Pasniedzot zupai pieliek sviestu.

Uz 1 1 piena ņem 4 ēdamkarotes rīsu, 1 ēdamkaroti

sviesta, vienu tējkaroti cukura.

PIENA ZUPA AR NŪDELĒM

Nūdeles pārlasa, saber verdošā pienā, pieliek sāli, cu-

kuru un vāra 20—25 minūtes. Pasniedzot zupai pieliek
sviestu. Ja nūdeju vietā ņem sīkmakaronus, tos vāra tikai

12—15 minūtes.

Uz 1 1 piena ņem 50 g nūde|u, 1 ēdamkaroti sviesta un

1 tējkaroti cukura. Nūdeles var pagatavot mājās (sk.
82. lpp.). Tās vāra 15—20 minūtes.

PIENA ZUPA AR SACEPTIEM RĪSIEM

Rīsus sagatavo un sacep tāpat kā dzidrai zupai (sk.
91. lpp.). Sagrieztos, saceptos rīsu gabaliņus saliek šķīv-

jos un pārlej ar verdošu pienu.
Uz i 1 piena ņem 3 ēdamkarotes rīsu, 1 olu, 1 ēdam-

karoti sviesta, 25 g siera un 2 tējkarotes rīvmaizes.

PIENA ZUPA AR GRŪBĀM

Grūbas rūpīgi nomazgā un aplej ar aukstu ūdeni. Pēc

2 stundām šo ūdeni nolej; grūbām uzlej karstu ūdeni un

10 minūtes vāra. Tad grūbas saber caurdurī, ļauj ūdenim

notecēt; pēc tam tās pārliek kastrolī ar verdošu pienu un
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lēnām vāra 40—50 minūtes; pievieno sāli, cu-

kuru un sviestu un pasniedz.
Uz 1 1 piena ņem 4—5 ēdamkarotes grūbu,

1 ēdamkaroti sviesta un 1 tējkaroti cukura.

PIENA ZUPA AR KARTUPEĻU

KLIMPĀM

Vārītus, saberztus kartupejus (apmēram
V 2glāzi), jēlus olu dzeltenumus un miltus

sajauc kopā, pieliek sāli un pēc tam pieliek
saputotus olu baltumus un izjauc. Sagata-
voto biezeni ņem ar ēdamkaroti, nolīdzina

malas un pēc tam ar karstā ūdenī samērcētu

tējkaroti veido klimpas, ielaižot tās karstā

pienā. Klimpas vāra 10—12 minūtes uz lēnas

uguns, bez vāciņa; tad zupai pieliek sāli un

sviestu.

Piena zupu var arī pagatavot ar miltu vai

mannas putraimu klimpām (sk. «Buljons ar

klimpām» 89. lpp.).
Uz 1 1 piena ņem 3—4 kartupejus, 2 olas,

3—4 ēdamkarotes miltu, 1 ēdamkaroti sviesta.

PIENA ZUPA AR AUZU PĀRSLĀM

Verdošā pienā ieber auzu pārslas, pieliek

pēc garšas sāli un vāra 20—25 minūtes.

Pasniedzot zupai pieliek sviestu.

Uz 1 1 piena ņem 1 glāzi auzu pārslu,
1 tējkaroti cukura un 1 ēdamkaroti sviesta.

OGU UN AUGĻU ZUPAS

ĶIRŠU ZUPA AR PILDIŅIEM

(VAREŅIKIEM)

Zupai paredzētos ķiršus pārdala uz pu-

sēm. Pusi ķiršu atbrīvo no kauliņiem, otru

pusi saspaida, pieliek pirmās ķiršu daļas

kauliņus, pārlej ar 4—5 glāzēm karsta ūdens,

pieber cukuru, uzvāra un izkāš. Sagatavo
mīklu, līdzīgu pelmeņu mīklai, plānā kārtā to

izveltnē un izgriež ripiņas; katrai ripiņai

uzliek virsū I—2 no kauliņiem atbrīvotus

ķiršus un mīklas malas aizkniebj ciet. īsi

pirms pasniegšanas pildiņus saliek karstajā
ķiršu zupā un s—lo minūtes pavāra.

Uz 600 g ķiršu ņem 1 glāzi kviešu miltu,

V 2 glāzes cukura, 2 olas.

ĶIRŠU ZUPA AR RĪSIEM

Ķiršus nomazgā, jzņem kauliņus, kauliņus
pārlej ar 4—5 glāzēm karsta ūdens, pieliek
cukuru, uzvāra un izkāš. legūtā novārījumā
ieber rīsus un vāra 30 minūtes; 5 minūtes

pirms vārīšanas beigām pieliek iztīrītos

ķiršus.
Uz 300 g ķiršu ņem 4—5 ēdamkarotes

rīsu, 1/2 glāzes cukura.

DZĒRVEŅU UN ĀBOLU ZUPA

Dzērvenes izlasa, nomazgā, kastrolī sa-

spiež, aplej ar 5 glāzēm verdoša ūdens, iz-

maisa, apklāj ar vāciņu un pēc 10—15 minū-

tēm izkāš caur marli. Pēc tam kastroli ar

sulu liek uz uguns, pieliek cukuru un nomizo-

tus, no serdēm atbrīvotus un šķēlītēs vai strē-

melēs sagrieztus ābolus. Kad zupa sāk vārī-

ties, piemaisa kartupeļu miltus, tāpat kā to

dara, pagatavojot ķīseli.
Zupu pasniedz atdzesētu. Tai var pielikt

skābu krējumu.
Uz 300 g dzērveņu un 500 g ābolu ņem

1 glāzi cukura un 1 ēdamkaroti kartupeļu
miltu.

JĀŅOGU UN PERSIKU ZUPA

Šo zupu sagatavo tāpat kā dzērveņu un

ābolu zupu. Persikiem vispirms izņem kau-

liņus un tad tos sagriež daļās.
Uz 300 g jāņogu (sarkano vai melno) un

500 g persiku ņem 1 glāzi cukura, 1 ēdam-

karoti kartupeļu miltu.

APRIKOZU UN ĀBOLU ZUPA

Nogatavojušos aprikozus nomazgā, atbrīvo

no kauliņiem, izvāra mīkstus 2 glāzēs ūdens,

pēc tam izberž caur sietu. legūtajam biezenim

pielej 3 glāzes karsta ūdens, pievieno cukuru

un nomizotus, daiviņās vai strēmelītēs sa-

grieztus ābolus un vāra; kad zupa sāk vārī-

ties, tai pielej atšķaidītus kartupeļu miltus

un, nepārtraukti maisot, vēlreiz uzvāra. Gar-

šai var pielikt mazliet citronskābes.

Zupu pasniedz atdzesētu. Pie zupas var

pasniegt skābu krējumu. Svaigos aprikozus
var aizvietot ar žāvētiem (kuragu).
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Uz 500 g svaigu aprikožu un 500 g ābolu

ņem 3 ēdamkarotes cukura, 2 tējkarotes kar-

tupeļu miltu.

SVAIGU OGU BIEZEŅA ZUPA

Svaigas ogas (dārza, meža zemenes, ave-

nes) pārlasa, nomazgā un izberž caur sietu.

Verdošam ūdenim (2 glāzēm) pieliek cukuru,
izmaisa un izkaš. Sīrupu atdzesē un samaisa

ar ogu biezeni. Pie gatavas aukstas zupas

pasniedz skābu krējumu un vaniļas sau-

i/ cr\r\ i ,mUz 500 g ogu ņem V2glazēs cukura, 150 g

vaniļas sausiņu un V2glāzes skāba krējuma.

APRIKOŽU VAI PERSIKU BIEZEŅA

ZUPA

Nogatavojušos aprikozus vai persikus no-

mazgā, aplej ar 6 glāzēm ūdens, izvāra un

pēc tam kopā ar vārāmo ūdeni izberž caur

sietu. Svaigu augļu vietā var ņemt konservētu

aprikožu vai persiku gatavu biezeni.

Sagatavotam biezenim pievieno cukuru un

karsē, līdz tas sāk vārīties; tad pielej iepriekš
V 2glāzē auksta ūdens atšķaidītus kartupeļu i
miltus, ļauj uzvārīties, noņem no uguns un

atdzesē.

Atdzesētai augļu biezeņa zupai pieliek
vārītus rīsus, skābu vai saldu krējumu.

Uz 400 g aprikožu vai persiku ņem 1/2 glā-
zes cukura, 1 ēdamkaroti kartupeļu miltu,

1/2 glāzes rīsu, 4 ēdamkarotes skāba kre-

juma.

ŽĀVĒTU AUGĻU ZUPA

_

Zavetus augļus pārlasa, nomazgā, izlasa

ara ābolus un bumbierus kurus_ pārlej ar

aukstu udem un .zvara mīkstus; pcc tam pie-
liek cukuru, pārējos augļus, kanēli un lēnam

vāra 10-15 minūtes. Tad pielej ūdenī atškai-

dītus kartupeļu miltus un uzvāra.

Zupai var pielikt vārītus rīsus, sago vai

makaronu izstrādājumus.
Uz 200 g žāvētu augļu, nem 50 g kārtu-

peļu miltu.

Piedevai — 100>g rīsu, sago vai makaronu

izstrādājumu, V 2glāzes cukura. I

AUGĻU ZUPA AR MILTU VAI PUTRAIMU

PIEDEVU

Izvāra augļu vai svaigu ogu zupu, kā

iepriekš teikts. Atsevišķi sagatavo kādu no

šādām piedevām:
1. Sīkmakaronus (vai rīsus) izvāra ūdenī,

saber sietā, notecina un pieliek zupai, kad tā

ir gatava.

2. Gatavā zupā ieliek nelielus ūdenī izvā-

rītus pildinus (vai arī mannas vai miltu

klimpas).

Zupu pasniedz atdzesētu. Atsevišķi var

pasniegt skābu krējumu.

ĀBOLU BIEZEŅA ZUPA

Ābolus, vislabāk antonovkas, nomazgā,

sagriež daļās, izņem sēklas, saliek kastrolī,

pievieno sagrieztu baltmaizi (bez garozas);
var arī pielikt citrona miziņu vai dažus ga-

baliņus kanēļa. Visu pārlej ar 4 glāzēm karsta

ūdens, apsedz ar vāciņu un vāra, kamēr āboli

izšķīst. Tad kastroli no uguns noceļ, izņem
ārā citrona miziņas vai kanēļa gabaliņus, bet

visu pārējo izberž caur sietu. legūto biezeni

ieliek kastrolī atpakaļ, pieliek cukuru, atšķaida
ar karstu ūdeni līdz parastam biezeņa zupas

biezumam un uzvāra.

Zupu pasniedzot, šķīvjos ieliek pa ēdam-

karotei atsevišķi izvārītu rīsu. Pie zupas var

pasniegt skābu krējumu.
ijz 500 g ābolu nem 200 g baltmaizes,

i/2 glāzes cukura, 2 ēdamkarotes rīsu, citrona

miziņu vai kanēli.

JĀŅOGU VAI DZĒRVEŅU ZUPA AR

MANNAS BIEZPUTRU

Ogas pārlasa, atbrīvo no kātiņiem, ar koka

karotf J id atškaida ar 4_5 glāzēm
d . cuk<uzvāra un atdzes|
'

_ . , , . .. ,

J

Pienā «vantu mannas biezputru saliek ar

ūdenl saslapināta sķivi un atdzesē, pec tam

sagriez pareizas formas gabaliņos (kvadra-

tinos, rombiņos), saliek šķīvjos un pārlej ar

sagatavoto ogu zupu.

Uz 300 g jāņogu vai 200 g dzērveņu ņem

2 ēdamkarotes mannas putraimu, 1 glāzi

piena, V2glazēs cukura.
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AUKSTĀS ZUPAS AR MAIZES

KVASU UN BIESU NOVĀRĪJUMU

Ar maizes kvasu un biešu novārījumu pa-

gatavo okrošku, auksto zivju zupu (botviņju),
boršču, auksto zupu.

So zupu produktiem ir jābūt atdzesētiem,
to temperatūra nedrīkst būt virs 10—12°. Bez

tam dažās zupās — okroškā, aukstajā zivju

zupā — ir ieteicams pirms pasniegšanas ielikt

tīra, no dzeramā ūdens sasaldēta ledus ga-

baliņus.
Aukstās zupas — okrošku, auksto zivju

zupu, boršču, kā arī augļu un ogu zupas —

sevišķi ieteic pavasara un vasaras laikā. Tās

ir garšīgas, barojošas, atspirdzina un ierosina

ēstgribu.

AUKSTĀ ZIVJU ZUPA (BOTVIŅJA)

Spinātus un skābenes pārlasa un labi no-

mazgā; pēc tam spinātus vāra verdošā ūdenī,
bet skābenes sautē atsevišķi ar vāku nosegtā
kastrolī. Tad spinātus un skābenes izberž caur

sietu. Sagatavoto biezeni ieliek kastrolī, pieliek
cukuru, sāli, nedaudz sinepju un visu to at-

šķaida ar maizes kvasu; pēc tam pieliek kub-

veida gabaliņos sagrieztus svaigus gurķus un

sasmalcinātus lociņus un dilles. Zupu pasnie-
dzot, katrā šķīvī ieliek saberztus mārrutkus un

gabaliņu vārītas zivs, ko var pasniegt arī

atsevišķā bļodā. Bez vārītās zivs pie zupas

var pasniegt baltzivs baliku, belugas sānga-
balu, baltzivs vēderdaļu v. c.

Spinātu vietā var izlietot jaunas nātres.

Uz 1 litru kvasa ņem pa 250 g spinātu un

skābeņu, 1 tējkaroti cukura, 2 svaigus gurķus,
75 g lociņu, 50 g mārrutku un 250 g vārītas

zivs (stores, zandarta v. c).

AUKSTAIS BORŠČS

Bietes nomizo, sagriež mazos kubveida

gabaliņos, saliek kastrolī, pārlej ar ūdeni

(2 glāzes vienai porcijai), pielej tējkaroti
etiķa un vāra 20—30 minūtes. Gatavo biešu

zupu izkāš un atdzesē; bietes saliek kastrolī,

turpat pievieno mazos kubveida gabaliņos sa-

grieztus gurķus un vārītus kartupeļus, sakapā-
tas olas un sīki sagrieztus lociņus. Pirms

pasniegšanas katrolī ieliek saberztus mārrut-

kus, sāli, cukuru un sinepes.

Visu to pārlej ar biešu novārījumu, pieliek
skābu krējumu un izmaisa. Pasniedzot borščā

iekaisa pētersīļu lapiņas vai dilles.

Uz 500 g biešu ņem 200 g kartupeļu,
2 svaigus gurķus, 75 g lociņu, 2 olas, 2 ēdam*
karotes skāba krējuma, 1 tējkaroti cukura un

pēc garšas etiķi.

AUKSTĀ ZUPA

Jaunas bietes kopā ar lapām nomazgā,
ieliek kastrolī, aplej ar ūdeni (2 glāzes vienai

porcijai) un vāra 20—30 minūtes; 10 minūtes

pirms vārīšanas beigām kastrolī ieliek biešu

lapiņas. Izvārītās bietes un to lapas saliek

caurdurī vai sietā, ļauj vārāmam ūdenim no-

tecēt, bet bietes sīki sakapā un saliek atpakaļ

zupas kastrolī; turpat pieliek sīki sagrieztus
svaigus gurķus, vārītas olas, lociņus, skābu

krējumu, cukuru, pārlej ar kvasu un atdzesēto

biešu novārījumu.
Pasniedzot zupā iekaisa pētersīļu lapiņas

vai dilles.

Uz 1 litru maizes kvasa ņem 500 g jaunu
biešu kopā ar lakstiem, 2 svaigus gurķus, 75 g

lociņu, 2 olas, 2 ēdamkarotes skāba krējuma
un 1 tējkaroti cukura.

DĀRZĀJU OKROŠKA

Izvārītas un atdzesētas bietes, burkānus,
kā arī svaigus gurķus, sagriež sīkos kubveida

gabaliņos. Vārītus kartupeļus saberž uz rīves.

Lociņus sīki sagriež un, pievienojot mazliet

sāls, ar karoti saspaida, lai tie kļūtu mīksti un

izdalītu sulu. Cieti vārītām olām noņem čau-

malas, atdala baltumus no dzeltenumiem; bal-

tumus sīki sakapā, bet dzeltenumus saberž ar

sinepēm.

Saspiestos lociņus sajauc ar kartupeļiem
olu dzeltenumiem, skābu krējumu, cukuru,
sāli, atšķaida ar kvasu, pieliek sagrieztās
bietes un burkānus.

Pasniedzot zupā ieliek sagrieztas diļļu
lapiņas.

Burkānu un biešu vietā var ņemt citus

vārītus dārzājus, piemēram, kāļus, puķu kā-

postus.
Uz 1 litru maizes kvasa ņem I—2 kartu-

peļus, 1 bieti, 1 burkānu, I—2 svaigus gurķus,
50—75 g lociņu, 2 olas, 2 ēdamkarotes skāba

krējuma, 1 tējkaroti cukura.



JAUKTAS GAĻAS OKROŠKA

Sagriež vārītu liellopu gaļu, šķiņķi, mēli,

kā arī nomizotus svaigus gurķus mazos kub-

veida gabaliņos, sīki sagriež lociņus un šķīvī
ar karoti saspaida, pieliek nedaudz sāls; no

tā lociņi kļūst mīksti. Cieti vārītu olu baltu-

mus sakapā, bet dzeltenumus kastrolī saberž,

pieliekot klāt skābu krējumu, mazliet sinepju,

cukuru, sāli; atšķaida ar kvasu. Pēc tam kas-

trolī ieliek pārējos sagatavotos produktus. Pa-

sniedzot okroškā iekaisa sīki sagrieztas dilles.

Uz 1 litru maizes kvasa ņem 250 g gatavu
gaļas produktu, 2 svaigus gurķus, 75 g lociņu,
2 olas, 1/2 glāzes skāba krējuma un 1 tējkaroti
cukura.
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ZIVIS

Zivis pēc savas uzturēs vērtības maz at-

šķiras no gajas. Cilvēka organisms labi

izmanto to olbaltumvielas un taukus.

Kulinārai apstrādāšanai pārdošanā ir dzī-

vas, tikko zvejotas beigtas zivis, saldētas un

sālītas zivis, kā arī zivju pusfabrikāti.
Dzīvām zivīm jābūt ar labu barojumu,

kustīgām, zvīņām — nebojātām, bez

traipiem.
Svaigām beigtām zivīm ir ķermenim cieši

pieguļošas, gludas, spožas zvīņas, dzidras,
izvalbītas acis, koši sarkanas žaunas un neuz-

pūsts vēderiņš.

Ar dabiskā aukstuma palīdzību dzīvas sal-

dētas zivis pēc sava labuma gandrīz neatšķi-
ras no svaigām zivīm, ja saldēšana izdarīta

pareizi.
Saldētā veidā pārdošanā ir sazana, zan-

darta, mencas, plauža un citu zivju filejs.
Šāda fileja izmantošana ievērojami atvieglo
un paātrina zivju ēdienu pagatavošanu; file-

jam nav vajadzīga nekāda iepriekšēja apstrā-
dāšana, izņemot atlaidināšanu.

ZIVJU SAGATAVOŠANA VĀRĪŠANAI UN

CEPŠANAI

Saldētu zivju atlaidināšana. Saldētas zivis

un zivju fileju iepriekš atlaidina, ieliekot kādu

laiciņu aukstā ūdenī, lai zivis ātrāk atlaistos

un saglabātu savu dabisko velgmi. Silts ūdens

nav šim nolūkam ieteicams: zivis kļūst ļenga-
nas un negaršīgas. Atlaidinātās zivis un zivju

fileju noskalo tīrā ūdenī.

Sālītu zivju nomērcēšana. Sālītas zivis

(zandartu, sazanu, plaudi v. c.) iemērc uz

30—40 minūtēm aukstā ūdenī, uzlejot tik daudz

ūdens, lai tas zivis apklātu. Pēc tam zivīm

notīra zvīņas, tās sagriež gabalos, nomazgā
un par jaunu iemērc aukstā ūdenī, bet uz

ilgāku laiku — uz_4 līdz 6 stundām atkarībā

no zivju sāļuma. Ūdeni pārmaina ik stundu

vai katras divas stundas.

Zivju apstrādāšana. Atkarībā no zivju su-

gas un no tā, kādi zivju ēdieni jāpagatavo,
zivis apstrādā dažādi. Dzīvas zivis pirms tīrī-

šanas jānogalina; to izdara, ar maza naža
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Apstrādājot zivi, vispirms jāizgriež muguras

spura

aso galu dziļi pārgriežot zivs kaklu starp gal-
vas spurām un ļaujot asinīm notecēt.

Zandarta, līdakas, karpas, plauža un citu

zvlņaino zivju apstrādāšana. Zandartam un

asarim vispirms izņem muguras spuru, ar

asu nazi izdarot nelielus iegriezienus abpus
spuras visā tās garumā. Pēc tam spuru sa-

ņem ar dvieli (lai nesadurstītos) un izrauj ārā

virzienā no astes uz galvu. Tad ar nazi vai

speciālu rīvi zivij notīra zvīņas un uzšķērž.
Vēderiņu pāršķeļ ar garenisku griezienu no

galvas līdz zemastes spurai un uzmanīgi

izņem aknas līdz ar žults pūsli. Ja žults pūsli
ievaino, tad tās zivs daļas, kurām piekļuvusi
izplūdusī žults, jāizgriež vai nekavējoties jā-
ieberzē ar sāli. Tāpat izņem pārējās iekšas

Pēc tam jānotīra zvīņas, iesākot no astes

un žaunas; plēvi, kas pārklāj muguras asaku,
gareniski pārgriež. Pēc tam uzšķērsto zivi

rūpīgi nomazgā aukstā, vairākas reizes ap-
mainītā ūdenī un no muguras asakas notīra

asinis.

Nomazgāto zivi sagriež gabalos, iesā-

kot ar galvu. Vispirms zivi pārgriež līdz mu-

guras asakai, pēc tam to ar vieglu naža uz-

sitienu pāršķeļ un tad zivi pārgriež lejpus
asakas.

Zivis, kas sver 11/2 kg un vairāk, vispirms

sagriež divās daļās. To izdara šādā veidā: pa

Zivij jāizņem iekšas, gareniski pāršķeļot
vēderiņu

visu muguru — no galvas līdz astei — atgriež
nost fileju no muguras asakas līdz pat ribu

asakām un pēc tam to atdala. Katru zivs

pusi sagriež tālāk šķērsgabalos; pēc tam

daži gabali ir ar muguras asaku, citi bez

asakas.

Ja zivs fileju gatavo ar mērci vai zivs

mīkstās daļas vajadzīgas kotletēm, no fileja
izņem sānu asakas.

Maltu zivs gaļas izstrādājumu (kotlešu,
rolades v. c.) pagatavošanai zivis apstrādā
mazliet citādi. Tām izņem iekšas, zvīņas ne-

notīrot, pēc tam nogriež abus filejus, no

kuriem ādu noņem līdz ar zvīņām: ar zvīņām
apklāto ādu no fileja vieglāk atdalīt.

Zivs galvu, asti, spuras un asakas izmanto

buljonam. Tās labi nomazgā un galvām izņem
žaunas.

Sama apstrādāšana. Samu apstrādā tāpat
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kā zvīņainas zivis; ja tā gaļu paredzēts sa-

malt, jānovelk āda.

Navagas apstrādāšana. Gar visu muguru

iegriež ādu, nogriež apakšžokli, paņem pirk-
stos mazliet sāls (lai rokas neslīdētu) un

novelk abās pusēs ādu, sākot ar augšžokli
un līdz astei, pēc tam nogriež spuras un izņem
iekšas, vēderiņu nepāršķeļot; ikrus atstāj
iekšā. Kad iekšas izņemtas, navagu nomazgā
aukstā ūdenī.

Butes apstrādāšana. Nogriež galvu un

izņem iekšas, pēc tam noņem tumšo ādu (zivs

Kad zivs labi nomazgāta, tā jāsagriež gabalos,
sākot no galvas

acu pusē), zivi nomazgā un apakšējo — balto

pusi gareniski pārgriež divās vienādās daļās
no astes līdz galvai. Pēc tam nocērt muguras

spuras. Katru zivs pusi nomazgā un pārgriež
gareniski vēl divās daļās un pēdējās sagriež
šķērsām porciju gabalos.

Vēdzeles un zuša apstrādāšana. Apkārt

galvai pārgriež ādu un novelk to visu uzreiz

(kā cimdu), pēc tam uzšķērž vēderiņu, izņem

iekšas, nogriež galvu. Zivi nomazgā aukstā

ūdenī.

Līņa apstrādāšana. Zivi ieliek uz 15—30

sekundēm karstā ūdenī, lai atbrīvotu no gļo-
tām un vieglāk notīrītu zvīņas. No karsta

ūdens zivi pārliek aukstā ūdenī, rūpīgi nokasa

ar neaso naža pusi zvīņas, izņem iekšas un

zivi apmazgā.

Belugas, sevrjugas, stores apstrādāšana.
Aukstā ūdenī atlaidinātu zivs gabalu uzliek

Liela zivs, kas sver vairāk nekā 1 1/2kg,
jāpārgriež uz pusēm

uz galda, izrauj ar adatu vai dakšiņu skrim-

šļaino muguras stīgu (chordu) un atbrīvo

mugurkaulu no asinīm. Zivi apmazgā aukstā

ūdenī un pēc tam applaucē, iegremdējot uz

2 minūtēm verdošā ūdenī. Pēc tam ar nazi

rūpīgi notīra kaulainās zvīņas. Ja tās grūti
nokasīt, zivi applaucē vēlreiz. Notīrīto zivi no

jauna apmazgā aukstā ūdenī.

Sterleta apstrādāšana. Nogriež ar nazi no

sterleta muguriņas rupjās zvīņas (vabolītes).
Pēc tam ar nazi notīra no sāniem un vēderiņa
kaulainās zvīņas (virzienā no astes uz galvu).
Tad pārgriež vēderiņu, izņem iekšas un žau-

nas, kā arī izplēš, tāpat kā citām stores dzim-

tas zivīm, chordu. Sterletu rūpīgi apmazgā un

ar dvieli nosusina.

Fileju dabū, nogriežot mugurus un sānu asakas
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KAVIĀRS

Nav labāka, garšīgāka un vērtī-

gāka pārtikas produkta par melno ka-

viāru (presētais, graudainais) no storu

dzimtas zivīm un par sarkano kaviāru

no lašu dzimtas zivīm.

Kaviārs satur ievērojamus dau-

dzumus joti vērtīgu olbaltumvielu,

taukvielu, vitaminu, un to sevišķi ieteic

tajos gadījumos, ja uzturs pastiprināti
jāuzņem.

Kaloriju ziņā melnais un sarkanais

kaviārs pārspēj gaļu, pienu un citus

produktus. Tā 100 g graudainā vai pre-
sētā melnā kaviāra sniedz organismam
280 kalorijas, 100 g sarkanā kaviāra—

270 kalorijas, kamēr līdzīgs daudzums

vidēji treknas gaļas sniedz tikai 120

kalorijas, bet 100 g piena — 70 ka-

lorijas.
Storu dzimtas zivju kaviārs ir jo

labāks un jo vērtīgāks, jo lielāki un

gaišāki tā ikri; turpretim lašu dzimtas

zivju kaviārs ir jo garšīgāks, jo sīkāki

ikri; koši sarkanais kaviārs (nerkas) ir

zemākas kvalitātes nekā gaišas oranž-

krāsas (kuprainā laša).

Graudainais kaviārs ir mazsālīts.

Mājas apstākļos to ir grūti uzglabāt:
lai tas nesabojātos, vajadziga 0 līdz

—3° temperatūra.

Vislabākais ir belugas graudainais
kaviārs, tam seko stores un trešā

vietā — sevrjugas kaviārs.

Lielisku storu kaviāru izstrādā

S. Kirova vārdā nosauktais Bankovas

zivju kombināts Kuras upes lejtecē
(Azerbaidžanas PSR).

Pasterizētais graudainais kaviārs

ir kaviārs mazos stikla trauciņos, her-

mētiski noslēgts un pasterizēts, t. i.,
izkarsēts. Ja trauciņu neatver, to var

uzglabāt mājas apstākļos ļoti ilgi, bet,

ja to atver, kaviārs jāapēd vienā vai

divās dienās.

Presētais kaviārs ir svaigi storu

dzimtas zivju ikri, tikai citādi apstrā-
dāti nekā graudainais kaviārs. Presēto

kaviāru var uzglabāt daudz ilgāk nekā

graudaino. Sevrjugas presētais kaviārs

ir vislabākais. Savu izcilo īpašību dēļ
sevišķi slavens ir kļuvis Ačujevas ka-

viārs (Ačujevas zivju rūpnīca atrodas

Azovas jūras austrumu krastā, Kuba-

ņas upes Ačujevas sazarojumā).
Storu dzimtas zivju kaviāra asor-

timentā ir arī no plēvēm neatbrīvotais

kaviārs — jastiks. Tas ir labas kva-

litātes, garšīgs un samērā lēts pro-
dukts: pamēģiniet to, un jums tas ātri

iepatiksies. Tomēr ir jāzina, ka tas ir

mazliet sāļāks nekā graudainais un

presētais kaviārs.

Šo jastiku iesāla kopā ar zivju ol-
nīcu plēvēm.

VĀRĪTAS ZIVIS

Visvienkāršākais zivju pagatavošanas veids ir to izvā-

rlšana ūdenī. Vārītā veidā var sagatavot jebkuru zivi,
tomēr tādas zivis kā karūsas, navagas, salakas ir lietderī-

gāk cept. Jo mazāk ņem vārāmā ūdens, jo garšīgākas ir

zivis. Tādēļ traukā jālej vienīgi tik daudz ūdens, lai tas

zivis vārīšanas laikā tikko apsegtu.
Svaigas zivis vārot, uz litru ūdens pieliek 1 tējkaroti

sāls. Lai zivis būtu garšīgākas, vārāmā ūdenī ieliek pa

y2 burkānam, pētersīlim, 1 sīpolu, I—2 lauru lapas un ne-

daudz piparu.
Garšsaknes un sīpolu iepriekš notīra un sagriež mazos

gabaliņos.
Ja vāra mencas, butes, samu un līdaku, bez garšsaknēm

un sīpoliem ieteicams pielikt uz litru ūdens arī »/s glāzes
gurķu sālījuma, lai iznīcinātu šo zivju specifisko smaku.

Zivis var vārīt veselas vai arī sagrieztas nelielos gaba-
los, apmēram 75—100 g katru. Stori, belugu un sevrjugu
labāk vārīt lielā gabalā un sagriezt porcijās pirms pasnieg-
šanas. Lielā gabalā vārīta zivs ir garšīgāka un suligāka.

Lielus zivs gabalus, pa 0,5 kg svarā un smagākus, liek

vārīties aukstā ūdenī, bet sīkus gabalus — verdošā.

Kad ūdens sāk vārīties, jāraugās, lai tas lēnām, bet

nepārtraukti virtu. Katrai zivij ir jābūt labi izvārītai.

Nelielus stores, sevrjugas un belugas gabalus vāra 20—30

minūtes, bet par 0,5 kg lielākus gabalus — 1 stundu 30

minūtes, skaitot par sākumu to brīdi, kad ūdens, kurā

zivs ielikta, sāk vārīties. Ar smalko tīklu zvejotas zivis

izvārās mazliet ātrāk nekā storu dzimtas zivis. Zandarts,

karpa, līdaka, kas ir 1 —ly2 kg svarā, vārās 50—60

minūtes, bet sagrieztā veidā pa 100—150 g — 15—20 mi-

nūtes.

Vai zivs ir izvārījusies, nosaka ar tieva koka irbulīša

palīdzību: ja gaļa mīksta, irbulis viegli izduras mīkstu-

mam cauri.

Vārīšanas procesā iegūto buljonu izlieto (U/2—2 glāzes)
baltās vai tomātu mērces pagatavošanai, bet no pārējā

buljona var izvārīt zupu.
Sālītas zivis iepriekš mērcē, pēc tam pārlej ar svaigu,

aukstu ūdeni un, sāli neliekot, vāra, kamēr zivis mīkstas.

Vārītas zivis pasniedz siltas vai aukstas, — siltas —

ar vārītiem kartupeļiem, aukstas — ar vinegretu, kartu-

peļu vai kāpostu salātiem, marinētām bietēm, gurķiem vai

ar zaļiem salātiem.

Aukstām un siltām zivīm var pasniegt klāt mārrutkus

etiķī vai kādu mērci (sk. 127. lpp.).

VĀRĪTAZIVSARKARTUPEĻIEM

Sagatavotu zivi (zandartu, līdaku, samu, līni v. c.)

sagriež gabalos un izvāra. Atsevišķi izvāra nomizotus,

nesagrieztus kartupeļus. Pirms pasniegšanas zivi izņem ar

putu karoti un ieliek bļodā, apliekot apkārt kartupeļus un



izrotājot ar pētersīļu lapiņām. Mērces traukā pasniedz
atsevišķi olu un sviesta mērci vai mārrutkus etiķī. Mērces

vietā var pasniegt līdz krējuma biezumam izkausētu

sviestu, kas sajaukts ar kapātām pētersīļu lapiņām.
Uz 500 g zivs ņem 800 g kartupeļu.

VĀRĪTA BELUGA, STORE, SEVRJUGA

Belugu un citas storu dzimtas zivis, kā arī samu, vis-

labāk der vārīt lielā gabalā un sagriezt porcijās tikai

pirms pasniegšanas: lielā gabalā izvārītas zivis ir sulīgā-
kas un garšīgākas.

Sagatavotās zivis saliek lēzenā kastrolī, pārlej ar aukstu

ūdeni, lai tas sniegtos 2 cm virs zivju līmeņa, pieliek sāli,
apsedz ar vāciņu un vāra uz spēcīgas uguns. Kad ūdens

sāk vārīties, liesmu samazina un ļauj zupai lēnām virt

30—40 minūtes (par 1 kg smagākus zivs gabalus vāra

1 —IV2 stundas).
Zivi pirms pasniegšanas sagriež gabalos, sakārto

bļodā, apliek apkārt ar sviestu aplaistītus vārītus kartupe-

ļus un apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām. Atse-

višķi pasniedz mārrutkus etiķī.
Uz 500 g zivs ņem 800 g kartupeļu, 1 ēdamkaroti

sviesta.

VĀRĪTS ZANDARTS AR DĀRZĀJU PIEDEVU

Zandartu notīra un sagriež gabalos. Notīrītus un no-

mazgātus burkānus, bietes, sīpolus sagriež plānās ripiņās,
bet kartupeļus — lielākos gabaliņos (uz pusēm un ceturt-

daļām). Kastrolī saliek apakšējā kārtā bietes, burkānus,

sīpolus, pēc tam kartupeļus, pielej IV2 glāzes ūdens, pieliek
sāli. Zivs gabaliņus apsāla, saliek virs dārzājiem; pieliek

piparus un lauru lapas.
Kastroli apsedz ar vāciņu un zivij ļauj 1 stundu lēnām

virt, nemaisot, bet ik 10 minūtes kastroli sakratot, lai dār-

zāji nepiedegtu. Kad zivis un dārzāji ir gandrīz izvārīju-

šies, kastrolī ielej pienu, pieliek sviestu un vāra vēl 15—20

minūtes. Pēc tam kastroli noņem no uguns, pagāž ieslīpi,
uzmanīgi pasmeļ ar karoti šķidrumu, aplej ar to zivi un

atstāj ar vāciņu apsegtu līdz pasniegšanai.
Uz 1 kg zivs ņem pa 1 burkānam, bietei un sīpolam,

800 g kartupeļu, 1 ēdamkaroti sviesta un 1/2 glāzes
piena.

PERGAMENTĀ VĀRĪTA ZIVS

Plauža fileju sagriež gabalos, aplej uz 5 minūtēm ar

sāļu ūdeni (1 glāzei auksta ūdens — ēdamkarote sāls),

izņem ārā un ļauj ūdenim notecēt. Apziež pergamenta

papīru ar sviestu un saliek uz tā zivs fileja gabalus, tiem

virsū — ar pipariem sajauktu sviestu, saberztus burkānus

Melno kaviāru sagatavo kopā af

plēvēm tad, ja, zivi uzšķēržot, izrādās,
ka ikri nav nobrieduši vai ari tos

kaut kādu iemeslu dēj nav iespējams
no plēvēm atbrīvot.

Sādu kaviāru sagatavo arī no zan-

darta ikriem (tos sauc par galaganu),
Kaspijas raudas (voblas) vai plauža
(tā saucamā tarāna) ikriem.

REŅĢES

Par reņģēm sauc Baltijas jūras
siļķes. Jūras ziemeļdaļā šīs zivtiņas
ir līdz 20 cm garumā, bet Baltijas jū-
ras dienviddaļā izzvejotās reņģes ir

līdz 35—37 cm garas.
Reņģes nav visai treknas (4,5%

tauku), tomēr pilnīgi noderīgas kar-

stai žāvēšanai, marinēšanai un iesālī-

šanai līdzīgi anšoviem; no tām paga-
tavo arī lieliskus zivju konservus auk-

stajam galdam — šprotes eļļā.

LAŠU DZIMTAS ZIVJU

KONSERVI

Tālo Austrumu lašu dzimtas zivju
(ketlaša, kižučas, nerkas, čavičas, kup-
rainā laša, simas un goļca) konservus

pagatavo pašu zivju sulā. Šos kon-

servus sauc par dabiskiem, jo tajos nav

nekā cita kā vienīgi rūpīgi notīrītu, no-

mazgātu un savā sulā izvārītu Tālo

Austrumu lašu gaļas gabaliņi.

MENCA EĻĻĀ

Rūpīgi sagriezti un konservu bun-

džā sakārtoti žāvētās mencas gabaliņi,
pārlieti ar aromātisku eļļu, ir lieliskie

konservi «Mencas eļļā». Mencu šajos
konservos ir 80%, eļļas 20%.

DZĪVAS ZIVIS

Maskavā, Ļeņingradā un citu mūsu

zemes lielpilsētu zivju veikalos pār-
dod dzīvas zivis.

Sīs vietējo un tālo ūdens baseinu

zivis ir atvestas ar speciāli iekārtotu

transportu un tiek līdz pārdošanai uz-

glabātas peldošās zivju tvertnēs, vei-

kalu baseinos un akvārijos ar tekošu

ūdeni, kuros redz peldam sterletus,

sazanus, karpas, karūsas, plaužus,
līdakas v. c.
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2ĀVĒTAS ZIVIS

Dūmu antiseptiskās un garšas
īpatnības jau sen izmanto zivju ap-

strādāšanai ar aukstas un karstas žā-

vēšanas metodi: ar smalko tiklu zvejo-
tās zivis — Kaspijas raudas (vobias)
un juras raudas kazes, plau-
žus šauta veida pārdod tikai nelielā

daudzuma: šis zivis ir ļoti labas žāvētā

veida.

Garšīgas ir aukstā vai karstā veidā

žāvētas siļķes, jūras asari, beluga,

store, menca; tikai aukstā veidā žāvē-

tas — baltzivs, vimba, šemaja, kelale,

ketlasis, čaviča, nerka, omulis; tikai

karstā veidā žāvētas — sīga, sevr-

juga, sterlets, skumbrija, oarbuļka,
reņģes v. c.

Aukstā zivju žāvēšana turpinās
līdz 5 diennaktīm, dūmu temperatūrai
nepārsniedzot 4U°, bet karstā žāvē-

šana — hdz 5 stundām pie 90—100°

dumu temperatūras.
Žāvēšanai lieto sausu malku, ēveļu

un zagu skaidas, vēlams, lapu koku.

Dūmi piešķir zivīm «koioru» —

no zeltainiem līdz brūniem krasu to-

ņiem un īpatnēju, tikai žāvētiem pro-
duktiem piemitušu garšu un smaržu.

Karstas žāvēšanas procesā zivis ir

izvārījušās pašas savā sulā, sāls pie-
deva ir vienīgi garšai, un tās nevar

uzglabāt ilgaK par 3 diennaktīm un

ari tad — piemērotos apstākļos. Ja

mājās nav ledus skapja, karsta veidā

žāvētās zivis siltā gada laikā jāapēd
tajā pašā dienā, kad tas nopirktas.

Aukstā veidā žāvētām zivīm pie-
likts vairāk sāls; tās ir labi iekon-

servētas, paredzētas ilgākai uzglabā-
šanai.

BALTĀS UN SARKANAS ZIVIS

Vairumam lašu dzimtas zivju
(sjomgai, nerkai, lasim, ketlasim v. c.)
ir sarKdiisarta gaļa dažādās nokrāsās.

Bet ir ari lašu dzimtas zivis ar pie-
naini baltu gaļu, piemēram, sīga, Si-

birijas lasis (uejmaj.
Lašu dzimtas zivis ar balto gaļu

Sibirija un mūsu zemes Eiropas daļas

ziemeļos ir iesauktas par baltajam
zivīm.

Jāievēro, ka lašu dzimtas zivis ar

sarkano gaļu nesauc par sarkanām

zivīm. Sis nosaukums ir jau sen pie-
šķirts storu dzimtas zivīm (storei,
sevrjugai, belugai, dzeloņzivij, sterle-

tam, kalugai), kaut gan tām ir balta

gaļa. Stores dzimtas zivis apzīmē par
sarkanām tajā nozīmē, kādā krievi

senatne par sarkanu sauca visu reto,

dārgo, skaisto: «sarkanā daijava»,
«sarkanā saulīte», «sarkanā prece».

un sīpolus; visu apslaka ar citrona sulu vai atšķaidītu
citronskābi un apkaisa ar sīki sakapātiem zaļumiem. Pēc

tam papīra malas apliec un izveido vīstoklīti, pārsien to

ar auklu, ieliek līdz divām trešdaļām ar verdošu ūdeni

piepildīta kastrolī un lēnām vāra 15—20 minūtes.

Pirms pasniegšanas zivi izsaiņo un saliek sasildītā
bļoda kopa ar mērci. Pie zivs var pasniegt vārītus, ar

sviestu pārlietus kartupeļus un svaigus, mazsālītus gurķus.
Tā var sagatavot zandartu, plaudi, mencu un citas

zivis, izmantojot gatavo fileju.
Uz 500 g zivs ņem pa 1 burkānam un sīpolam, 1 ēdam-

karoti citrona sulas vai atšķaidītas citronskābes, 2 ēdam-

karotes sviesta.

VĀRĪTAS ZIVIS AR KARTUPEĻIEM UN SPEĶI

Cūkas speķi sagriež sīkos gabaliņos, apcep pannā
kopā ar nomizotiem, šķēlītēs sagrieztiem sīpoliem, pieliek
ripiņās sagrieztus, nomizotus kartupeļus, apkaisa ar sāli

un pipariem un pielej glāzi ūdens. Kastroli apsedz ar

vāciņu un lēnām vāra 5 minūtes. Pēc tam kartupeļiem
saliek virsū sagatavotu, gabaliņos sagrieztu zivi un visu

vāra, kamēr gatavs.

Pirms pasniegšanas zivs gabalus sakārto sasildītā

bļodā, saliek apkārt kartupeļus un apkaisa ar sīki sagrieztām
pētersīļu lapiņām.

Uz 750 g zivs ņem 800 g kartupeļu, I—2 sīpolus, 100 g

speķa.

VĀRĪTAS BUTES AR SVIESTU

Notīrītas, nomazgātas, gabalos sagrieztas zivis izvāra.

Pirms pasniegšanas tās no novārījuma izņem un saliek

bļodā, pārlejot ar sviestu, kas pannā sakarsēts līdz dzelte-

nai krāsai. Sviestam pieliek nomazgātas, servjetē nosusi-

nātas pētersīļu lapiņas un etiķi (tējkaroti 3—4 porcijām).
Pirms zivis aplaista ar sviestu, no bļodas nolej to šķid-
rumu, kas tur nokļuvis kopā ar zivīm.

Uz 500 g zivju ņem 800 g kartupeļu, 2 ēdamkarotes

sviesta.

KONSERVĒTAS ZIVIS AR KARTUPEĻIEM

Atver bundžu dabisko zivju konservu (savā sulā), izņem
zivis un kastrolī sasilda kopā ar sulu. Pasniedzot zivis

sakārto sasildītā bļodā, apkārt apliek kartupeļus, izrotā

ar pētersīļu lapiņām. Atsevišķi pasniedz olu un sviesta

mērci, gurķus vai zaļos salātus.
„

Uz 1 bundžu zivju (350 g) ņem 800 g kartupeļu.
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TVAIKOTAS ZIVIS

Tvaikotas zivis gatavo nelielā ūdens daudzumā. Tvaikot
ieteicams zandarta, sama, līdakas, vēdzeles, laša fileju,
kā arī sagatavotus stores, sevrjugas, belugas, sterleta

gabalus. Ūdens vietā tvaikošanai ir lietderīgi ņemt no

zivju asakām un atgriezumiem izvārītu buljonu. To paga-
tavo no galvas (bez žaunām), astes, spurām. Šīs daļas
labi nomazgā un vāra 40—50 minūtes, pievienojot sīpolus
un pētersīļus. Gatavo buljonu izkāš caur sietu.

Zivju tvaikošanā iegūto buljonu izlieto mērcei, ar kuru
zivis pasniedz.

Sagatavotos zivju gabalus saliek lēzenā kastrolī vienā

kārtā vai uz zivju katliņa režģa, apkaisa ar sāli un pipa-
riem un pārlej ar tādu daudzumu buljona, lai zivis būtu

par divām trešdaļām pārklātas. Zivis vāra, apsedzot
kastroli ar vāciņu.

Tvaikotas zivis ir garšīgākas nekā parastā veidā vārī-

tas zivis, jo tās saglabā daudz vairāk garšvielu.

TVAIKOTA STORE

Iztīrītu, applaucētu, nomazgātu un sagrieztu zivi ieliek

lēzenā kastrolī, saliekot starp atsevišķiem gabaliem notī-

rītas, nomazgātas un šķēlītēs sagrieztas sēnes (baravikas,
šampinjonus).

Zivis apkaisa ar sāli, pipariem, pielej balto vīnu, glāzi
buljona (vai ūdens), apsedz kastroli ar vāciņu un vāra

15—20 minūtes.

Kad zivis ir mīkstas, buljonu pārlej citā kastrolī un

vāra tik ilgi, kamēr no tā paliek pāri apmēram glāze;
pieliek klāt nepilnu ēdamkaroti miltu, kas sajaukti ar tādu

pašu daudzumu sviesta, un maisot vāra vēl 3—4 minūtes.

legūto mērci noņem no uguns, pieliek gabaliņu sviesta un

izmaisa no jauna, lai sviests ar mērci labi saplūstu kopā;

pieliek sāli un mērci izkāš.

Ja zivi vāra bez vīna, gatavai mērcei pievieno tējkaroti
citrona sulas vai atšķaidītas citronskābes.

Pirms pasniegšanas zivs gabalus sakārto sasildītā

bļodā, katru gabaliņu pārliek ar sēnēm un aplej ar saga-

tavoto mērci. Pie zivs var pasniegt novārītus kartupeļus,
gurķus vai salātus, kā arī nomizotas citrona šķēlītes.

Uz 500 g zivs ņem 200 g svaigu sēņu, 2 ēdamkarotes

baltā galda vīna, 1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes

sviesta.

BELUGA SĀLĪJUMĀ

Zivi sagatavo un sagriež gabalos. Gurķus nomizo, pār-

griež gareniski, izņem sēklas un katru pusīti sagriež vēl

šķērsām trijās daļās. Svaigas sēnes (baravikas, šampin-

jonus) notīra, nomazgā un sagriež šķēlītēs. Zivs gabalus

KRABJI

Krabju konservus ražo krabju zve-

jas kuģi — peldošas, ar pirmšķirīgu
techniku apgādātas krabju konservu

rūpnīcas.
Mūsu krabju zvejas flotiles dar-

bojas Ochotskas jūrā, pie Kamčatkas

rietumkrastiem, kur dzīvo neskaitāmā

daudzumā vislabākie krabji pasaulē.
Šo krabju gaļa nav ne garšas, ne kva-

litātes ziņa sliktāka par izslavētajiem
omāriem.

Krabjiem ir ciets, brūngani sar-

kans vairogs ar asiem dzeloņiem.

Kamčatkas nozvejas krabji sver līdz

2—3 kg, un viņu kāju atvēziens sa-

sniedz 1 m.

Krabjus apstrādā peldošajās rūp-
nīcās.

Konserviem izmanto krabju tēvi-

ņus ar cietu vairogu; ņem tikai uz

kājām atrodošos gaļu.
Izvārītos maigos, baltos krabju

gaļas gabaliņus pēc vārīšanas atbrīvo

no cietās čaulas un sakārto ar per-

gamentu izklātās konservu kārbās, tās

aizvāko, sterilizē — un krabju kon-

servi ir gatavi.
Krabju konservi ir delikateses pro-

dukts, kas bez citām derīgām vielām

satur arī jodu, fosforu, lecitinu.

Konservētai krabju gaļai ir patī-
kama, īpatnēja garša, kas it kā sagla-
bājusi neatdarināmojūras smaržu.

Krabju konservi ir lielisks uzko-

žamais. Maigā krabju gaļa ir ļoti laba

arī salātiem un vinegretiem.

ZIVJU FILEJS

Katra mājsaimniece zina, cik ne-

patīkami ir tīrīt un apstrādāt svaigas

zivis, sevišķi, ja tām ir asas spuras,
kā, piemēram, zandartam.

Lai mājsaimniecei palīdzētu un

viņu no nepatīkamā darba atbrīvotu,

zivju rūpniecības uzņēmumi izstrādā

gatavu zivju fileju.
Zivju filejs ir svaigas zivs gaļa,

atbrīvota no uzturam nederīgām un

mazvērtīgām daļām (iekšām, lielām

asakām, zvīņām, spurām), rūpīgi no-

mazgāta, briketes veidā sakārtota un

zema temperatūrā sasaldēta.

Biedrs Mikojans, kas pie mums

ierosināja šī lieliskā produkta izstrādā-

šanu, par zivju fileju izteicās:

«Zivis ir jāapstrādā un jātīra ne-

vis mājās, virtuvē, bet gan speciālās
fabrikās. Tagad mūsu fileja fabrikās

ņem zivis, rūpīgi atdala gaļu (fileju)
no asakām un, iesaiņotu pergamenta
papīrā un labi sasaldētu, izsniedz pa-

tērētājam, bet visus atgriezumus un
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atkritumus izmanto technisku un lop-
barības produktu izstrādāšanai.

Jādomā, ka mājsaimnieces mums

par to pateiksies, jo labi notīrītās zivis

tās atbrīvos no liekām pūlēm un no

netīra darba.»

Zivju filejs pilnīgi saglabā visu

svaigās zivs uzturēs un garšas vēr-

tību.

Visvairāk izstrādā mencas, šelzivs,

zandarta, sama un sazana fileju.

SACHALINAS UN OCHOTSKAS

SIĻĶES

Interesantu ainu sniedz pavasarī
Sachalinas un Ochotskas siļķu zveja
un apstrādāšana. To nozveju rēķina
simtiem tūkstošu centneros, pārsnie-
dzot arī miljonu, pie kam galveno
masu izzvejo divu līdz piecu dienu

laikā, tā saucamā zelta ceļojuma —

nārstojuma laikā.

Jūra pie Sachalinas ziemeļu kras-

tiem šajās dienās burtiski vārās no

siļķu masām un kļūst balta no siļķu
pieņiem.

Milzīgi zvejas tīkli (tā saucamie

stāvvadi) nepārtraukti pildās ar zi-

vīm, un zvejnieki tās salaiž tālāk pel-
došās zivju tvertnēs — masveida tīk-

los, kas spēj vienlaicīgi uzņemt līdz

simt tonnu zivju. Šos dzīvo siļķu mai-

sus aizvelk tauvā līdz zivju rūpnīcām
un pievada klāt nelieliem kuģīšiem —

kungasiem, uz kuriem iekārtoti zivju
sūkņi.

Dzīvās zivis sūknī pārsūknē pa
brezenta šļūtenēm simtiem metru tālu,
un tās pašas peld pa caurulēm uz sālī-

šanas kubliem. Tur zivis izņem no

ūdens un apkaisa ar sāli.

īstajā zivju nozvejas laikā tāda

siļķu straume pa 30—40 tonnu stundā

veselām diennaktīm plūst uz desmitiem

krasta zivju rūpnīcu.

Katliņš zivju vārīšanai

sakārto lēzenā kastrolī, pa starpām izvietojot sēnes un

gurķus. Visu to apkaisa ar sāli un pipariem, kastrolī ielej
U/i glāzes buljona (vai ūdens), pievieno ēdamkaroti gurķu

sālījuma, apsedz kastroli ar vāciņu un vāra 15—25 minūtes.

Pēc tam buljonu nolej citā kastrolī un savāra to, līdz paliek
pāri apmēram glāze. Mērci sagatavo tāpat kā tvaikotai

storei, bet bez citrona sulas.

Zivi pasniedz sasildītā bļodā. Katram zivs gabaliņam
uzliek virsū sēnes un gurķus un to aplej ar mērci, kas

izkāsta caur sietiņu. Zivij var aplikt apkārt vārītus kar-

tupeļus.
Šādā veidā sagatavo stori, sevrjugu, sterletu, samu,

dzeloņzivi.
Uz 500 g svaigas zivs ņem 2 skābus gurķus, 200 g

svaigu baraviku (vai 100 g sālītu), 1 ēdamkaroti gurķu

sālījuma, 1 ēdamkaroti miltu un 2 ēdamkarotes sviesta.

SEVRJUGA AR TOMATIEM UN SĒNĒM

Sagatavoto zivi sagriež gabalos, applaucē ar verdošu

ūdeni un pēc tam apmazgā aukstā ūdenī. Šampinjonus
(vai baravikas) notīra, nomazgā un sagriež. Visu to sa-

kārto kastrolī, apkaisa ar sāli, pipariem, aplej ar balto

vīnu, pielej glāzi ar tomātu biezeni sajaukta buljona (vai
ūdens), apsedz kastroli ar vāciņu; zivi vāra 15—25 minū-

tes. Kad zivs ir izvārījusies, buljonu pārlej citā kastrolī un

mērci sagatavo tāpat kā tvaikotai storei.

Zivi pasniedz ar vārītiem kartupeļiem un mazsālītiem

gurķiem.
Uz 500 g zivs ņem 200 g svaigu šampinjonu (vai bara-

viku), 3 ēdamkarotes baltā vīna, 3 ēdamkarotes tomātu

biezeņa, 1 tējkaroti miltu, 2 ēdamkarotes sviesta.

ZANDARTS BALTAJĀ VĪNĀ

Gabaliņos sagrieztu zandarta fileju un šķēlītēs sagriez-
tas sēnes (baravikas vai šampinjonus) saliek lēzenā

kastrolī, apkaisa ar sāli, pipariem, pielej balto vīnu un
3A

glāzes buljona (vai ūdens). Zivi vāra 15—25 minūtes.

Baltmaizei nogriež garoziņas un mīkstumu sagriež
šķērsām lielākos un mazākos gabaliņos, lielos — pa vie-

nam ik uz katru zivs gabaliņu, bet mazos — pa diviem;
tos apcep sviestā vai eļļā.

Kad zivs ir izvārījusies, buljonu pārlej citā kastrolī un

sagatavo mērci tāpat kā tvaikotai storei.

Gatavo mērci noņem no uguns, pieliek sāli, ar ēdam-

karoti sviesta vai eļjas sakultu olas dzeltenumu un visu ar

karoti labi izmaisa.

Pasniedzot zivi, sasildītā bļodā saliek apceptas balt-

maizes šķēlītes un uz katras — gabaliņu zivs un uz tās —

sēnes. Zivi pārlej ar mērci, kas izkāsta caur sietiņu, tai

apliek apkārt mazās apceptās baltmaizes šķēlītes. Atse-
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Višķi var pasniegt sparģeļus, zirnīšu vai pupiņu pākstis
un zaļos zirnīšus.

Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem 72 glāzes
galda vīna, 200 g svaigu sēņu, 1 ēdamkaroti kviešu miltu,

1 jēlu olu, 200 g baltmaizes un 4 ēdamkarotes sviesta vai

eļļas.

MENCA AR KARTUPEĻIEM UN SĪPOLIEM

Sīpolus nomizo, nomazgā, sagriež plānās šķēlītēs un

taukvielās uz pannas viegli apcep. Šajā pašā pannā saliek

sagatavotus un apsālītus zivs gabalus, apklāj tos ar tomātu

šķēlītēm, pielej 3—4 ēdamkarotes ūdens, apkaisa tomātus

ar sāli un pipariem un apliek zivij apkārt ceptu kartupeļu

ripiņas. Visu pārlej ar eļļu- vai izkausētu sviestu, pannu

apsedz ar vāciņu un ieliek uz 20—30 minūtēm cepeškrāsnī.
Pasniedzot zivi, to apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu

lapiņām un apslaka ar etiķi.
Tāpat var sagatavot buti, līdaku, ūsaino zivi, zuti.

Uz 750 g zivs ņem 2 sīpolus, 800 g kartupeļu, 300 g

tomātu, 1 ēdamkaroti etiķa, 4 ēdamkarotes eļļas vai

sviesta.

BUTE SARKANAJĀ VĪNĀ

Kastroļa dibenā saliek notīrītus, nomazgātus un sa-

grieztus pētersīļus un sīpolus, pieliek 4 krustnagliņas,
mazliet piparu un lauru lapu. Garšsaknēm saliek virsū

sagatavotu, gabalos sagrieztu zivi, uzkaisa sāli un pārlej

ar sarkano galda vīnu un ar glāzi buljona (vai ūdens).
Kastroli apsedz ar vāciņu un vāra 15—20 minūtes. Kad
zivs ir gatava, buljonu nolej citā kastrolī un mērci saga-

tavo tāpat kā tvaikotai storei.

Pirms pasniegšanas zivi sakārto sasildītā bļodā, saliek

apkārt veselus vārītus kartupeļus un pārlej ar mērci, kas

izkāsta caur sietiņu.

Tāpat var sagatavot zandartu, līdaku, zuti.

Uz 500—750 g zivs ņem 1 glāzi sarkanā galda vīna,

1 ēdamkaroti miltu, 800 g kartupeļu, pa 1 pētersīlim un

sīpolam, 2 ēdamkarotes eļļas vai sviesta.

KONSERVĒTA STORE SKĀBĀ KRĒJUMĀ AR

KARTUPEĻIEM

Zivi izņem no bundžas, sagriež gabaliņos, saliek lēzenā

kastrolī, pielej mērci, pieliek skābu krējumu, apsedz ar

vāciņu un vāra 5—6 minūtes. Pasniedzot zivi sakārto sa-

sildītā bļodā, apliekot apkārt ar eļļu vai izkausētu sviestu

aplaistītus vārītus kartupeļus; zivi aplej ar vārīšanā iegūto
mērci un apkaisa ar sagrieztiem zaļumiem. To pasniedz
ar svaigiem vai skābiem gurķiem.

ZIVJU KULINĀRIJA

Zivju rūpniecība ražo pārdošanai
dažādus zivju produktus. Ir iekārtoti

speciāli cechi, kur pieredzējuši kulināri

gatavo zivju ēdienus un uzkožamos vis-

plašākā asortimentā no vislabākām,
atlasītām svaigām zivīm, šis ražoša-

nas process notiek ārstu uzraudzībā

un zem rūpīgas laboratoriskas kont-

roles.

Speciālos zivju firmu un labākos

gastronomijas veikalos ir arvien liela

zivju kulinārijas produktu izvēle, to

starpā — pildītas, marinētas, sareci-

nātas, vārītas un ceptas zivis, tefteļi,
kotletes, zivju pīrādziņi, vaļējie pīrā-

dziņi, pīrāgi, zivju ikru sacepumi,
lietošanai sagatavotas siļķes, kapā-
tas siļķes, sviestmaizes ar dažādu

kaviāru, ar zivju konserviem, ar špro-
tēm, ķilavām, baliku utt.

Gatavie zivju produkti palīdz māj-
saimniecei dažādot ēdienu, taupīt laiku

un pūles.

ZIVJU UZTURĒS VĒRTĪBA

Zivis tiek sagremotas ātrāk un

vieglāk nekā gaļa, kādēļ rodas maldīgs
priekšstats, ka tām ir mazāka uzturēs

vērtība nekā gaļai. Tomēr zivīm nav

mazāka uzturēs vērtība kā gaļai: zivju
taukus organisms izmanto labāk kā

jebkurus citus, zivju olbaltumvielas ir

pilnvērtīgas, un tas, ka zivis tiek vieg-
lāk un ātrāk sagremotas, ir pozitiva
īpašība.

Vislabāk ir lietot uzturā zivis un

gaļu pārmaiņus; tas piešķir uzturei lie-

lāku vērtību un to dažādo.

KAROŠAS UN GRUNDUĻI

Šo zivju literārā slava pārspēj to

kulināro vērtību («Karūsa — ideā-

liste» un «Pārgudrais grundulis» Salti-

kova-Ščedrina «Pasakās»).

Karūsas ir nelielas zivis (300—

400 g svarā), kas mitinās visās mūsu

upēs; tās audzē dīķos. Zivju veikalos

karūsas bieži pārdod dzīvas.

Grundulis ir par karūsu ievērojami
mazāks. Ja grundulis sasniedz 14—

15 cm garumu, tad uzskata, ka tas jau
ir grunduļu milzenis, jo to vidējais
lielums ir 4—5 cm, bet svars — daži

grami.
Grundulis nav rūpnieciskas, bet

zvejnieku-amatieru zvejas objekts. Pē-

dējie šīs zivtiņas parasti ķer makšķe-
res ēsmai. Ja to ir izzvejots pietiekami
daudz, no tiem var izvārit diezgan labu

zivju zupu un lielākus grunduļus var

arī uzcept.
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KETLASIS NĀRSTO

Ketlasis nārsto vien-

reiz savā mūžā un pēc
nārsta iet bojā.

Dodoties iekšā upes grīvā, zivis ir

spožā, sudrabainā nokrāsā, bez plan-
kumiem («sudrabainās»), to gaļa ir

trekna, sārta. Augšup pa upēm (Ju-
konu, Amūru) ketlaša ceļojums turpi-
nās līdz 3500 km, pa 70—85 km dien-

naktī.

Tuvojoties nārsta vietām, mainās

zivju krāsa un izskats, kā arī gaļas
kvalitāte. Zivju sānos parādās violetas

vai aveņkrāsas svītras («raibās» vai

«puszobainās»). Tēviņa mugura kļūst
mazliet kupraināka. Gaļa iegūst bā-

lāku krāsu.

Pienākot nārsta laikam, ketlaša

ķermenis kļūst plakans un tēviņam

stipri pieaug zobi. Zivis kļūst pilnīgi
melnas ar bālganu, uzturam nederīgu

gaļu («zobainās»). Ketlasim, ceļojot
no jūras līdz nārsta vietām, tauku sa-

turs muskuļos no 9,2 —11,3% upes

grīvā pazeminās līdz 0,2—0,5% nārsta

vietā ...

... Kad zivs sāk nārstot, tā iztīra

ar astes vēzieniem upes dibenu no dū-

ņām un zālēm un izsit smiltīs vai oļos
bedrītes (ligzdas), kurās izlaiž ikrus;

pēc tam tā aizber bedrītes ar grants
kārtu. Ikru ieguldīšanas dziļums svār-

stās no 20 līdz 30—35 cm un pat līdz

40 cm (reti).
Tādas ligzdas mātīte taisa parasti

trīs un pēc tam uzber tām virsū 2—

3 m garu un 1,5—2 m platu grants
pauguriņu.

Viss tas turpinās divas līdz četras,
retāk līdz septiņām dienām. Pēc nār-

stošanas mātīte ligzdu dažas dienas

apsargā un pēc tam iet bojā no novā-

jējuma; arī tēviņi iet bojā.

(«PSRS rūpnieciskās zivis», 1949.)

Ja sāla gaļu, tā pēc kāda

laika sāk izdalīt sulu, kas pa-

sliktina gaļas kvalitāti: izvārī-

ta šāda gaļa būs sausa, cieta.

Tādēļ, ja svaigu gaļu nav ne-

pieciešams ilgi uzglabāt, uzkai-

siet tikai sāli tieši pirms likša-

nas pannā, bet maltai gaļai
lieciet klāt sāli tikai tad, kad

jūs to gatavojaties apstrādāt
tālāk.

Stores vietā var ņemt belugas vai sevrjugas kon-

servus.

Uz 1 bundžu (350 g) stores tomātos ņem 1/2 glāzes
skāba krējuma, 2 ēdamkarotes eļļas vai sviesta, 800 g

kartupeļu.

KONSERVĒTS LASIS VAI SIBIRIJAS LASIS (NEĻMA)
BALTAJĀ VĪNĀ

Zivi izņem no bundžas, ieliek kastrolī, pievieno šķēlītēs
sagrieztas sēnes (baravikas vai šampinjonus), pārlej ar

konservu sulu un balto vīnu, apsedz ar vāciņu un 5—6

minūtes pakarsē.
Zivis saliek sasildītā bļodā, bet buljonu uzvāra, pieliek

ar ēdamkaroti sviesta sajauktus miltus un maisot karsē

3—5 minūtes, kamēr milti sajaucas ar buljonu. Pēc tam

mērci no uguns noņem, pieliek ar P/2 —2 ēdamkarotēm

sviesta sakultu olas dzeltenumu, izmaisa, pieber sāli un

izkāš caur sietu.

Pasniedzot zivi aplej ar sagatavoto mērci un rotā ar

sviestā apceptām baltmaizes šķēlītēm. Var arī pasniegt
klāt vārītus kartupeļus.

Uz 1 bundžu (350 g) savā sulā konservēta zandarta,
laša vai Sibirijas laša ņem 1 glāzi baltā galda vīna, 200 g

svaigu sēņu, 1 ēdamkaroti miltu, 200 g baltmaizes, 1 olu

un 4 ēdamkarotes sviesta.

TVAIKOTIE ZIVJU PLĀCENĪŠI

Sagatavo maltu zivs gaļu tāpat kā gaļas kotletēm un

izveido plācenīšus.
Plācenīšus saliek ar eļļu vai sviestu izziesta kastroļa

dibenā vienā kārtā, starpas piepildot ar notīrītām, nomaz-

gātām un sagrieztām sēnēm (baravikām, šampinjoniem);
visu apslaka ar eļļu vai sviestu, pārlej ar balto vīnu un

papildina ar buljonu, kas izvārīts no zivs asakām, tā, lai

plācenīši par trim ceturtdaļām atrastos šķidrumā. Kastroli

apsedz ar vāciņu un vāra 15—20 minūtes.

Kad vārīšana pabeigta, buljonu salej kastrolī un mērci

pagatavo tāpat kā konservētai zivij baltajā vīnā. Atsevišķi
izvāra notīrītas un nomazgātas pupiņu pākstis, pieliekot
tām sviestu. Plācenīšus pasniedz sasildītā bļodā, uzliekot

tiem virsū sēnes. Ēdienu izrotā ar pupiņu pākstīm un pār-
lej ar mērci.

Plācenīšu izgatavošanai ieteicams zandarts, līdaka,

vēdzele, sams, menca.

Uz 750 g (vai 500 g gatava fileja) ņem 300 g pupiņu
pākšu, 100 g baltmaizes mīkstuma, V2glāzes piena, 200 g

svaigu sēņu, 1 glāzi baltā galda vīna, 1 olu un 4 ēdam-

karotes eļļas vai sviesta.
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PILDĪTA ZIVS

Zivij notīra zvīņas, nogriež galvu un izņem iekšas,

vēderiņu nepārgriežot. Galvai izņem žaunas, zivi nomazgā
aukstā ūdenī un sagriež šķērsām gabalos.

Katram zivs gabalam izgriež mīkstumu, ādu neievaino-

jot. Mīkstumus kopā ar sīpoliem un ūdenī izmērcētu, no-

spiestu maizi samaļ gaļas mašinā; mīklai pievieno jēlu
olu, cukuru, augu eļļu, piparus, sāli; visu rūpīgi izjauc.

Ar zivs mīklu piepilda zivs gabalus tanīs vietās, kur

izgriezts mīkstums, nolīdzinot ar ūdenī samērcētu nazi.

Kastroļa dibenā saliek ripiņās sagrieztas bietes, bur-

kānus, kā arī rūpīgi nomazgātas sīpolu mizas.

Virs dārzājiem saliek pildītos zivs gabalus, virs tiem —

dārzāju kārtu, tad atkal zivi un virs tās — jaunu dārzāju
kārtu. Zivis un dārzājus pārlej ar aukstu ūdeni tā, lai

tas tikko apsegtu kastroļa saturu, uzliek vāciņu un lēnām

vāra 11/2—2 stundas, skaitot no ūdens vārīšanās brīža.

Vārot jāseko, lai zivs un dārzāji nepiedegtu; virsējo zivs

kārtu pa laikam aplaista ar radušos buljonu.
Pasniedzot zivi sakārto kopā ar dārzājiem bļodā, pār-

lejot ar atlikušo izkāsto buljonu.
Ja vēlas, šajā buljonā var izvārīt nomizotus kartupeļus,

kurus pasniedz kā zivs piedevu.

Tāpat var sagatavot līdaku, zandartu, plaudi un karpu.
Uz 1 lielāku zivi (2—3 kg) ņem 100—200 g baltmaizes,

300 g sīpolu, 2 bietes, 3 burkānus, 1 ēdamkaroti cukura,
2 olas, 1 ēdamkaroti augu eļļas.

CEPTAS ZIVIS

Zivis var cept ar nelielu taukvielu daudzumu vai tauk-

vielās iegremdētas. Lai zivis izceptos vienmērīgi, zivju

fileju un prāvākas zivis sagriež gabalos, kas nav biezāki

par 3 cm, jo, kamēr izcep viss biezais gabals, tā virsējā
kārta var jau pārcepties. Sīkās zivis cep veselas. Treknām

zivīm āda pirms cepšanas nav jāņem nost. Vispār, dažas

zivis ir garšīgākas, ja tās cep ar visu ādu. Zivis cep augu

eļļā, margarinā vai sviestā.

Iztīrītas, nomazgātas un sagrieztas zivis iemērc 15—20

minūtes pirms cepšanas ar sāli un pipariem samaisītā

pienā (1/4 glāze piena, 1/2 tējkarote sāls) un apviļā miltos

vai rīvmaizē.

Cepot taukvielās, tās ielej lēzenā kastrolī vai pannā
tādā daudzumā, lai zivis būtu tajās līdz pusei iegremdētas.
Tās ieliek sakarsētās taukvielās un apcep vispirms no

vienas, pēc tam no otras puses. Kad cepšanu beidz, tauk-

vielas izkāš un salej tīrā, ar vāciņu noslēdzamā traukā.

Zivis vislabāk cept čuguna pannā,_ kura vienmērīgi
sakarst. Pannu stipri sakarsē, ieliek tajā eļļu un tikai pēc
tam — zivis. Zivis cep tik ilgi, kamēr parādās zeltaina

garoziņa, vispirms vienā, tad otrā pusē. Ja zivs tad nav

vēl mīksta, ar vāciņu apsegto pannu ieliek uz 5—7 minū-

tēm cepeškrāsnī vai patur uz mazas uguns.

STINTES

Daudzo salaku dzimtas zivju skai-

tā ir arī pavisam maza zivtiņa —

stinte (6—10 cm garumā), kas sevišķi
populāra pie ļeņingradiešiem un mūsu

zemes ziemeļrietumu rajonos, kur stin-

tes zvejo lielos daudzumos līmeņa,

Peipusa un citos ezeros. Par labākām

uzskata Baltā ezera stintes.

Stintes pārdod saldētas, kaltētas

un sālītas; no tām vāra garšīgu kā-

postu zupu; svaigā veidā saldētas

stintes labi der arī cepšanai vai sau-

tēšanai.

MĀRRUTKI

Mārrutki ir ilggadīgs augs; tā sa-

berztās viengadīgās vai divgadīgās
saknes etiķī ir vispār pazīstama, visai

asa garšas piedeva, īpaši vārītai gaļai
un zivju ēdieniem.

Mārrutkus izmanto arī sālīšanas

procesos un marinādēm.

ŠEMAJAS UN VIMBAS

Visi pazīst mūsu jūrās, ezeros,

unēs un dīkos visai izolatītās karpu
dzimtas zivis: sazanu, Kaspijas raudu

(voblu), jūras raudu (taraņu), plaudi,
karpu; bet ne visi zina, ka tādas

garšīgas, taukiem piesātinātas zivtiņas
kā šemajas un vimbas ir Kaspijas
raudām tuvu rada.

Vislabāk garšo saulē žāvētas še-

majas un vimbas.

Lietpratējiem ]oti patīk arī kūpi-
nātas (aukstā veidā žāvētas) vimbas

un šemajas.
Sevišķi garšīgas ir Kuras šemajas

(Kaspijas jūras dienvidrietumos),
Azovas jūras un Kubaņas lejteces, kā

arī Ačujevas šemajas un vimbas; pē-
dējās zvejo Protokas upes grīvā pie
Ačujevas.

Mazliet zemāka garšas kvalitāte

Ir Kaspijas jūras vimbām un Arala

jūras šemajām.
Tuvu radniecīga vimbai ir maza

zivtiņa — vimbiņa, kas garšas ziņā
mazliet atpaliek no Azovas jūras
vimbām.

Ketas presētais un graudai-
nais kaviārs ilgi nežūst, ja ka-

viāram virsū uzlej plānu kārtu

augu eļļas un kaviāra trauku

cieši noslēdz.

Lāpstiņa zivju uzlikšanai
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BUTES

Butes ir Padomju Savienības tir-

gos samērā maz pazīstamas jūras di-

bena zivis.

Tomēr butu dzimtas zivju nozveja
ievērojami pieaugs, pateicoties galve-
nokārt Tālo Austrumu zivju rūpnie-
cībai.

Butēm ir interesanta īpatnība:
plakana un asimetriska ķermeņa uz-

būve; viena puse tām ir krāsaina, un

tur atrodas divas acis, bet otra puse —

bezkrāsaina un akla. Butēm lielāko

tiesu ir ļoti maiga, balta un garšīga
ga]a.

Dažam butu dzimtas zivīm ir spe-
cifiska jūras (joda) piegarša, kā arī

specifiska smaka, kas parādās, tās

cepot, šo piegaršu un smaku var

zivju iepriekšējā apstrādāšanā mazi-

nāt vai pat novērst. Ar vienu naža

vēzienu ieslīpā virzienā, sākot ar pa-
kausi, nogriež zivij galvu, no vēdera

daļas pēc tam izņem iekšas un novelk

ādu zivs tumšajā (acu) pusē. Tad

zivi nomazgā, apvijā miltos un cep.
Mūsu jūrās mīt daudz butu dzim-

tas zivju. Melnajā jūrā ir sastopams
kalkans — prāva bute, līdz 1 m gara
un līdz 10 kg smaga; kalkana gaļa
nav visai trekna (līdz 3<y0); tā ir

balta un garšīga. Barenca jūras un

Tālo Austrumu ūdeņos, Beringa un

Ochotskas jūras ziemeļdaļā sastopa-
mas dažu citu veidu prāvas butes —

paltusi ar samērā augstu tauku saturu

un labu garšu. levērojama daļa no

butu nozvejas Kamčatkas rietumu pie-
krastē ir tā saucamās dzeltenvēderai-

nās vai četrpaugurainās butes, kuras

pieder pie garšīgākām un vērtīgākām
Tālo Austrumu butēm.

Ceptas butes ir ļoti garšīgs,
maigs un vērtīgs ēdiens.

ZIVJU PRODUKTU TAUKI

Pilnīgi aplamas un nepareizas ir

visai izplatītās domas par zivju tauku

nepatīkamo garšu un smaku. Nepatī-
kama garša un smaka ir tikai dažiem
šo tauku sairšanas produktiem. Svaigu
zivju tauku garša un smaka ir nevai-

nojama; organisms tos izmanto gan-
drīz pilnīgi (par 95%).

Ziemeļnieku, to starpā Murman-
skas iedzīvotāju iecienīts ēdiens ir
trekna mencu zupa, kurā bagātīgi peld
mencu aknu gabaliņi. Šāda zupa ir
pārklāta ar biezu tauku kārtu, «it kā
ar dzintaru apvizējusi».

Vistreknākais un reizē ar to vis-

delikātākais, maigākais un garšīgākais
zivju gaslronomijas produkts ir kon-
servētas dabiskas mencu aknas. Šajos
konservos ir līdz 70% tauku no

CEPTA ZIVS AR PIEDEVĀM

Sagatavo zivi, apkaisa ar sāli un pipariem, apviļā
miltos un apcep pannā. Pasniedzot zivi pārlej ar eļļu un

apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus, griķu, miežu put-
raimu biezputru vai skābētu (var būt arī sarkano) kāpostu
salātus, gurķus (svaigus, skābētus), tomātus.

Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem pa 2 ēdam-

karotēm eļļas vai sviesta un miltu.

CEPTA STORE AR TOMATIEM

UN SĪPOLIEM

Sagatavotos zivs gabalus ieliek ar sāli un pipariem

sajauktā pienā, pēc tam apviļā miltos un apcep. Atsevišķi
eļļā vai sviestā apcep uz pusēm pārgrieztus svaigus vai

konservētus, ar sāli un pipariem' apkaisītus tomātus. Arī

nomizotus, gredzenos sagrieztus sīpolus apbrūnina uz

pannas sviestā vai eļļā.
Zivi pirms pasniegšanas sakārto sasildītā bļodā, uzliek

uz katra gabaliņa vidū mazu kaudzīti sacepto sīpolu, bet

gar malām — abas tomāta pusītes; aplaista ar cepšanai
lietotā sviesta vai eļļas atliekām un apkaisa ar sīki sa-

grieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm. Zivi pasniedz ar

vārītiem vai ceptiem kartupeļiem.
Zivi var sagatavot arī ar ceptiem kabačiem un tomā-

tiem.

Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem 1/4 glāzes
piena, 4 tomātus, 1 sīpolu, 2 ēdamkarotes miltu un 3 ēdam-

karotes eļļas vai sviesta.

RĪVMAIZĒ CEPTA ZIVS

Sagatavoto zivi nomazgā, servjetē nosusina, apkaisa

ar sāli un pipariem, apviļā vispirms miltos un pēc tam,

apmērcējot ar pienu sakultā olā (1/4 glāzes piena 1 olai),

apviļā rīvmaizē. Zivi apcep taukos 10—15 minūtes pirms

pasniegšanas. To pasniedz sasildītā bļodā, rotājot ar cit-

rona šķēlītēm un pētersīļu zariņiem. Citrona vietā var

pasniegt aukstu majonēzes mērci ar pipargurķīšiem vai

siltu tomātu mērci. Kā piedevas dod salātus, skābētus

ābolus, kartupeļu biezeni.

Tāpat cep zandartu, plaudi, karpu, sazanu, karūsu,

navagu, līni, salakas, stori un citas zivis.

Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem 1/4 glāzes
piena, citronu, V 4glāzes rīvmaizes, 1 olu, 2 ēdamkarotes

miltu un 100 g tauku cepšanai.
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MĪKLĀ CEPTA ZIVS

Sagatavo mīklu: bļodiņā sajauc miltus, sāli un divas

ēdamkarotes augu eļļas vai izkausēta sviesta un atšķaida
ar siltu ūdeni (1/2 glāzes) tā, lai nebūtu kunkuļu. Mīklas

bļodiņu apsedz un atstāj. Zivju fileju sagriež 1 cm biezos

un 5—7 cm garos gabaliņos, apkaisa ar sāli, pipariem,
sakapātiem zaļumiem; zivij uzspiež virsū puscitrona sulu,

pieliek karoti augu eļļas, izmaisa un arī atstāj uz 15—20

minūtēm.

10—15 minūtes pirms pasniegšanas mīklai pieliek divus

saputotus olu baltumus; katru zivs gabaliņu paņem ar

dakšiņu, iemērc mīklā un liek kastrolī sagatavotās, ļoti
karstās taukvielās. Zivi apcepot, kastrolis jākustina, lai

zivs gabaliņi apklātos ar taukvielām.

Pasniedzot zivi sakārto piramidas veidā ar papīra ser-

vjeti izklātā sasildītā bļodā un izrotā ar pētersīļu zariņiem.
Atsevišķi pasniedz majonēzes mērci ar pipargurķīšiem vai

siltu tomātu mērci.

Piedevas — zaļi salāti un vārīti kartupeļi ar sviestu

vai eļļu.
Uz 500 g gatava fileja ņem 5 ēdamkarotes miltu, 3

ēdamkarotes augu eļļas, y2 citrona, 2 olas un 100 g tauk-

vielu cepšanai.

ZIVJU KOTLETES

Ja vēlas pagatavot kotletes, neizmantojot gatavo pus-

fabrikātu, zivju fileju (bez ādas) samaļ gaļas mašinā,
samaisa ar pienā izmērcētu maizi, sāli un pipariem un

samaļ vēl vienu divas reizes gaļas mašinā. Pēc tam zivju
masai pieliek pakusušu sviestu, labi samīca, izveido kotle-

tes un apviļā tās rīvmaizē; 10—15 minūtes pirms pasnieg-
šanas kotletes saliek ar eļļu vai sviestu sakarsētā pannā
un apcep tām vispirms vienu, pēc tam otru pusi. Ja kotle-

tes vēl nav gatavas, tām ļauj 5—7 minūtes cepties cepeš-
krāsnī.

Kotletes pasniedz sasildītā bļodā un aplej ar izkausētu

sviestu vai eļļu. Piedevām var pasniegt zaļus zirnīšus,

pupas, puķu kāpostus, dārzājus piena mērcē, kā arī tomātu

mērci.

Uz 500 g zandarta, līdakas vai mencas fileja ņem 100 g

baltmaizes, 1/2 glāzes piena, 3 ēdamkarotes rīvmaizes un

2 ēdamkarotes eļļas vai sviesta.

PILDĪTI ZIVJU PUSMĒNESTIŅI

Sagatavo pildījumu: smalki sagriež sīpolus, apcep

pannā eļļā vai sviestā, pieliek vārītas., šķēlītēs sagrieztas

svaigas vai sālītas baravikas, izjauc, noņem no uguns,

pievieno sakapātu olu, pētersīļu lapiņas, sāli, piparus un

visu to sajauc kopā.

produkta svara, un aknu gabaliņi peld
tīros, dzidros, gandrīz bezkrāsainos,
ļoti patīkamas garšas taukos.

Mazāk trekns ir baltzivs un Kas-

pijas laša plānais vēdergabals. Šī

produkta ievērojamais tauku saturs

piešķir kaltētam un žāvētam vēder-

gabalam vissmalkāko garšu un aro-

mātu.

Ļoti augsts tauku saturs ir nē-

ģiem (līdz 33%). Pagājušā gadsimta
vidū nēģus Volgas lejtecē lietoja ...
tauku sveču vietā; saldētie nēģi ar

izvērtu kaņepāju dakti sekmīgi aizvie-

toja skalus.

Stores, baltzivs, lašu balika iz-

strādājumu teicamo garšu nosaka aug-
stais zivju tauku saturs tajos (15—

30%) un to garšas īpatnībām labvēlī-

gās izmaiņas žāvēšanas procesā saulē

un dūmos. Tāpat arī siļķes: jo trek-

nākas tās, jo garšīgākas. Treknuma

ziņā dažādas siļķu dzimtas zivju pār-
stāves ir stipri dažādas. 2upanu un

prāvajās Kerčas siļķēs ir no 25 līdz

33% tauku, bet liesās resnvēderes jeb
Austrumkaspijas Dolginskas siļķes sa-

tur tikai 1,5—3% tauku.

Nevar tomēr uzskatīt, ka vistrek-

nākās zivis ir arvien visvērtīgākās un

visgaršīgākās.
Kāda no vislētākām zivīm — Ker-

čas jūras līcī rudeņos izzvejotā
chamsa satur līdz 28% tauku, bet

zandarta filejā ir tauku zem 1%; to-

mēr neviens neuzskata, ka kvalitātes

un garšas ziņā zandarts būtu mazāk

vērtīga zivs nekā chamsa.

Bet vienas sugas robežās trek-

nāki eksemplāri ir parasti garšīgāki
un vērtīgāki nekā liesie.

Daudzi pazīst Astrachaņas tei-

camo zemledus voblu: tā ir prāva, ga-

ļaina, bet apskatot to pret gaismu, to-

mēr puscaurspīdīga; tai ir sārti, blīvi

ikri, ar dzidrām tauku plāksnītēm ap

plēvēm. Šo voblu zvejo pašā zvejas
iaika sākumā jūrā, zem ledus laukiem,
kad tās tauku krājumi nav vēl iztē-

rēti ikru nobriešanai un ceļojumam uz

nārstošanas vietām. Ja šādu pašu
voblu ar nārstam gataviem ikriem iz-

zvejo mēnesi vēlāk Volgā, tā ir jau
noliesējusi un tai vairs nav ne tās

garšas, ne vērtības, kāda piemīt zem-

ledus voblai.

Tauki nav nekad vienmērīgi sada-

līti ne zivs ķermenī, ne zivs gaļā. To

sadalījums ir dīvains un īpatnējs, rei-

zēm arī tās pašas dzimtas un pat tās

pašas sugas zivīm. Piemēram, samam

viss tauku daudzums ir koncentrēts

astes daļā; tādēļ tik garšīgi ir pīrāgi
ar sama «vēzekli» (astes daļu).

Jūras asara mugurdaļiņa ir jo
garšīgāka, jo prāvāka un treknāka ir

zivs. Tomēr šo muguriņu ir jāprot labi
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sagriezt, lai katrā gabaliņā būtu arī

spīdīgie tauki.

Jūras asara mugurdaļiņā tauki

galvenokārt ir sakoncentrēti gar zivs

muguras spuru balstošām asakām;
mazāk tauku ir tumšajā gaļā gar zivs

sāniem un vismazāk — pašā gaļas
mīkstumā. TādēJ, apstrādājot jūras
asara muguriņu, filejs ir jānogriež,
cik vien iespējams, tuvu muguras
asakai un gar muguru izvietotām asa-

kām; un tikai tad no fileja nogriež
(šķērsām) plakanas, plānas gaJas plāt-
nītes.

MENCA UN ŠELZIVS

Daudzus tūkstošus tonnu mencu

un šelzivju Padomju Savienībai ik

gadus dod Barenca jūras, Klusā oke-

āna un Baltijas jūras ūdeņi.
Mencas dzimtas zivju nozveja tu-

vākos gados nepārtraukti augs un sa-

sniegs visai ievērojamus apmērus.
Ļoti lieli mencu bari dzīvo mūsu

Ziemeļu jūru dziļūdens slāņos. Viena

no visjaunākām Padomju Savienības

pilsētām — Murmanska ir izaugusi
mencu dzimtas zivju nozvejas rezul-

tātā.

Musu slavenās traleru flotes kuģi
zvejo mencas cauru gadu — vasarā,
kad saule nekad nenoriet, un ziemā,
kad ir polārā nakts, kas turpinās vai-

rāk nekā divus mēnešus.

Zvejas traleri Tālajos Ziemeļos,
Barenca jūrā zvejo nepārtraukti trīs

četras nedēļas. Katrs traleris atved

vienā savā braucienā simtiem tonnu

zivju, galvenokārt mencu dzimtas,

svaigā (uz ledus) vai iesālītā veidā,

sākot ar zivīm, kas sver 200—

300 g, līdz lieliem daudzumiem prāvu
mencu, 15—20 kg svarā katru.

No mencām izstrādā teicamu sal-

dēto fileju, bez asakām; atbrīvota no

galvas un asakām, izņemot masivo

muguras asaku, rūpīgi iztīrīta, menca

pieder pie visgaļainākām zivīm, un tā

ir ļoti izdevīga mājsaimniecībā un sa-

biedriskā uzturē.

Mencām ir sīkas, plānas, viegli
noņemamas zvīņas.

Mencu, kam ir gaiša josla gar
visu sānu līniju, nepieciešams atšķirt
no šelzivs — arī mencu dzimtas zivs,
kam ir tumša, gandrīz melna sānu

svītra; bez tam šelzivij virs katras

krūšu spuras ir tumšs plankums. Šel-

zivij ir mazliet lielākas un cietā-

kas zvīņas nekā mencai, un tās ir

ieteicams notīrīt vai noņemt kopā ar

ādu.
Sālītas mencas ir siltā ūdenī

viegli izmērcējamas, un tās labi atdod

sāli.

Ņem 500 g zivs fileja un sagatavo mīklu tāpat kā kot-

letēm, izveidojot apaļus plācenīšus kotletes lielumā. Uz

vienas plācenīša puses uzliek pildījumu valrieksta lielumā,

ar otru to apsedz un malas aizspiež ciet pusmēnestiņa
veidā. Pusmēnestiņus ir visērtāk veidot uz ūdenī samēr-

cētas servjetes vai marles.

Pēc tam pusmēnestiņus apmērcē sakultā olā un apviļā
rīvmaizē. Tos cep 10—15 minūtes pirms pasniegšanas,

tāpat kā zivju kotletes, un pasniedz tādas pašas piedevas.
Atsevišķi mērces traukā pasniedz tomātu mērci.

UZ IESMA CEPTA STORE

Cepšanai sagatavotus, 40—50 g smagus stores gabalus
apmazgā aukstā ūdenī, apkaisa ar sāli un pipariem, uzver

uz metāla iesma un cep 6—lo minūtes virs ogļu pannā
sakarsētām oglēm (bez liesmas).

Cepšanas laikā zivju gabali ir laiku pa laikam jāap-
ziež ar sviestu un iesms jāgroza, lai zivs apceptos vien-

mērīgi.
Pirms pasniegšanas zivs gabalus no iesma nomauc,

saliek sasildītā bļodā un tiem apliek apkārt uz iesma

apceptus tomātus, kā arī sīpolus vai lociņus un pētersīļu
lapiņas.

Šādā pašā veidā sagatavo svaigu lasi.

SACEPTAS ZIVIS

Kā jēlas, tā iepriekš izceptas vai izvārītas zivis sacep

ar vai bez piedevas labi sakarsētā cepeškrāsnī. Ja cepeš-
krāsns nav pietiekami karsta, zivis sacepsies slikti, sažūs

un nebūs garšīgas.

SACEPTS PLAUDIS, KARPA VAI SAZANS

Iztīrītas un nomazgātas zivis pārgriež gareniski gar

muguras asaku un pēc tam sagriež šķērsām gabalos; tās

ieliek uz 2—3 minūtēm pasālītā pienā. Pēc tam zivis apviļā
miltos vai rīvmaizē un saliek ar ādu uz augšu ar eļļu
izziestā pannā; zivis apslaka no virsas ar eļļu (ar otiņas

palīdzību) un ieliek cepeškrāsnī. Pēc 5 minūtēm zivju āda

sāk brūnināties. Filejs apcepas 6—7 minušu laikā, bet

gabaliņi ar asaku — 12 minūtēs.

Pasniedzot zivis saliek pannā vai sasildītā bļodā un

pārlej ar pannā sacepto eļļu. Pie zivs pasniedz vārītus vai

ceptus kartupeļus, gurķus, zaļos salātus.

Šādā veidā sagatavotas zivis var pasniegt arī aukstās

ar gurķiem, tomātiem, dažādiem marinētiem augļiem.
Uz 500 g zivs ņem y4 glāzes piena, pa 2 ēdamkarotēm

miltu un eļļu vai sviestu.
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AR KARTUPEĻIEM SACEPTS ZANDARTS

Iztīrītu un nomazgātu zivi pārgriež gareniski gar mu-

guras asaku, pēc tam sagriež šķērsgabalos, apkaisa ar

pipariem un saliek ar sviestu izziestā pannā. Zivij saber

virsū strēmelēs sagrieztus, aukstā ūdenī nomazgātus zaļus
kartupe|us. Gar pannas malām saliek plānas kartupeļu
šķēlītes. Visam pieliek sāli, apkaisa vispirms ar miltiem

un pēc tam aplej ar zivs buljonu vai ūdeni un apkaisa ar

rīvmaizi, apslaka ar izkausētu sviestu un ieliek cepeš-
krāsnī. Zivs sacepas 20—35 minušu laikā (atkarībā no tā,
cik bieza ir kartupeļu kārta).

Ja sacepšanas laikā buljons pannā ātri izvārās, pielej
vēl nedaudz buljona vai verdoša ūdens. Reizēm pievieno

arī viegli apceptus sīpolus, ko saliek uz zivs un pēc tam

apber ar kartupeļiem.
Pasniedzot zivi apkaisa ar sagrieztām pētersīļu lapi-

ņām. Pie tās var pasniegt dārzāju un augļu salātus,

svaigus, skābētus vai pasterizētus gurķus un skābētus

kāpostus.
Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem 800 g

kartupeļu, 1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes rīvmaizes

un 2—3 ēdamkarotes sviesta.

VESELĀ GABALĀ SACEPTA STORE

Sagatavotu, no krimšļiem un kaula zvīņām atbrīvotu

zivi apkaisa ar sāli, pipariem, ieliek pannā, apziež no virs-

puses ar skābu krējumu, apslaka ar izkausētu sviestu vai

eļļu, pannas dibenā ielej y2 glāzes ūdens un pannu ieliek

uz 25—30 minūtēm cepeškrāsnī, aplaistot vairākas reizes

ar to šķidrumu, kas sacepšanā izdalīsies. Pasniedzot zivi

sagriež šķērsām gabalos, saliek sasildītā bļodā un aplej ar

sulu, kas izkāsta caur sietu. Virspusē zivi izrotā ar pēter-
sīļu zariņiem. Kā piedevas pasniedz vārītus (vai ceptus)
kartupeļus ar sviestu, kā arī zaļos salātus, dārzāju salātus,
gurķus vai citrona šķēlītes. Var pasniegt arī majonēzes
mērci ar kaperiem.

Uz 500 g zivs ņem pa 1 ēdamkarotei skāba krējuma un

sviesta vai eļļas.

SKĀBĀ KRĒJUMĀ SACEPTA ZIVS

Zivs gabalus apsāla, apkaisa ar pipariem, apviļā miltos

un apcep uz pannas eļļā vai sviestā. Tāpat apcep notīrītas,

nomazgātas un sagrieztas baravikas un 1/2 cm biezās

ripiņās sagrieztus kartupeļus. Zivi saliek pannā un katram

gabaliņam uzliek virsū cieti izvārītu olu ripiņas un sēnes.

Pēc tam zivij apliek apkārt apcepto kartupeļu ripiņas un

tās pārlej ar izkāstu skāba krējuma mērci. Mērci pagatavo
šādā veidā: skābu krējumu sasilda un, kad tas sāk vārīties,
pieliek tējkaroti miltu, kas samaisīti ar tādu pašu dau-

dzumu sviesta, izmaisa, I—2 minūtes pavāra un pieliek
sāli.

Mencas pagatavo vārītā vai ceptā
veidā; ļoti labas ir mencu kotletes un

frikadeles.

Mencu dzimtas zivju specifisko
smaku var viegli iznīcināt, paturot zi-

vis īsu laiciņu galda etiķī.

STERLETS

Sterlets ir apmēru ziņā vismazākā

un vienīgā storu dzimtas zivju sald-

ūdeņu pārstāve. To zvejo Kaspijas,
Arala, Melnajā un Baltajā jūrā ieplūs-
tošās, kā arī Rietumsibirijas upēs.

Sterleta zupa, tvaikots sterlets

«gredzentiņa» veidā un citi lieliski

sterleta ēdieni ir jau sen ne mazāk

pazīstami kā visā pasaulē izslavētais

krievu kaviārs.

Un jāsaka, ka ar savu smalko un

maigo garšu un ar visām citām uz-

tura un garšas vērtībām sterlets ir šo

slavu pilnīgi pelnījis.

VJAZIGA

Vjaziga ir notīrīta sarkano zivju
muguras stīga (chorda), kas izvilkta

no šo zivju krimšlainā mugurkaula.
Vjazigu atbrivo no iekšējā satura,

saišķos savītu gaisā izžāvē un šādā
veidā pārdod.

Vjaziga satur līdz 40% līmvielu.

No seniem laikiem izslavēti ir

pīrādziņi ar vjazigu, vaļējie pīrādziņi
un arī kulebjaka ar vjazigu.

FORELES

Šīs skaistās un garšīgās zivs

skanīgais nosaukums rada asociācijas
par strauju, tīru un aukstu kalna

strautu, kurā rotaļājas raibās strauta

foreles — iecienītās makšķernieku ziv-

tiņas.
Forele-raibule ir neliela zivtiņa,

200—500 g svarā. Labvēlīgos apstāk-
ļos atsevišķi eksemplāri izaug līdz

10 kg un vairāk.

Dīķsaimniecībās audzē lielā vai-

rumā citu foreles pasugu — varavīk-

snes foreli, ko zivju gastronomijas
veikalos parasti pārdod dzīvu.

Sevana kalnu ezerā (Armēnijā)
zvejo īpašu foreles pasugu — Sevana

foreli ar sārtu gaļu. šo sevišķi gar-
šīgo zivi pārdod saldētu. Tās apstrā-
dāšanai Sevana ezera krastā uzcelta

speciāla saldētava.

Prāvo ezera foreli zvejo Ladogas,
Oņegas ezerā, Kolas pussalas ūdeņos,
Kareļu-Somu PSR. Ezera foreles sver

no 1 līdz 8 kg, atsevišķos gadījumos —

līdz 18 kg.
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Ezera forele ir izraibināta melniem

plankumiem burta «x» veidā. Strauta

forelei ir melni un sarkani plankumiņi
ar gaišu apmalīti, galvenokārt pa mu-

guriņu. Varavīksnes forelei sānos ir

plata varavīksnes josla.
Ari Sevana forele ir plankumaina,

bet plankumu atrašanās vieta un krāsa

ir stipri dažādas.

Kā sīkās, tā lielās foreles ir ļoti
labas vārītas vai izceptas uz iesma.

Dīķsaimniecības dod tirgum pus-

porciju foreles (130 —170 g) un por-

ciju foreles — 350 g svarā.

MENCU AKNAS TOMĀTU MĒRCĒ

šo konservu pagatavošanai ņem

tikai vislabākās, neapšaubāmi svaigas
mencu aknas. Bundžā, kas sver 350 g,

ir 83°/o aknu (290 g) un 17<V0 (60 g) —

tomātu mērces. Šos konservus sterilizē

112° temperatūrā ilgāk par 40 minū-

tēm. Interesanta ir šajos konservos

mencu aknām pārlietās tomātu mērces

receptūra: 36,5 g 30%-īgas tomātu pas-

tas, 8 g smalkā cukura, 1,6 g ceptu

sīpolu, 0,08 g sīvo piparu, 1,5 g

80%-īgas etiķskābes, pa 0,06 g smar-

žīgo piparu, krustnagliņu un kori-

andra, pa 0,08 g muskatriekstu un

lauru lapu.
Šie konservi, tāpat kā dabiskā

veidā (savā sulā) konservētas mencu

vai vēdze)u aknas, ir teicams produkts.

VEZI

Vēžiem ir sulīga, maiga, garšīga
gaļa, ko augsti vērtē alus cienītāji.

Ja svaigu vēžu nav, tos var pil-
nīgi aizvietot ar konservētām vēžu as-

tītēm, šie konservi ir pilnīgi saglabā-
juši svaigas vēžu gaļas garšu,
aromātu un visas citas vērtīgās īpa-
šības.

KALTĒTAS ZIVIS

Kaltēšana ir viens no konservēša-

nas veidiem.

Kaltēšanas procesā zivis tiek lēni

izkaltētas siltuma, saules gaismas un

gaisa ietekmē, kas ievērojami izmaina

zivs gaļas sastāvu, vienmērīgāk sa-

dala taukus zivs ķermenī. Zivs gaļa
sāk līdzināties dzintaram un iegūst
specifisku garšu un aromātu.

Labākās kaltētās zivis gatavo
agra pavasara vēsajās, sausajās bez-

vēja dienās, kad voblas (Kaspijas rau-

das) nav vēl nārstojušas, tātad nav

vēl zaudējušas ne savu svaru, ne tau-

kus. Bez tam atmosfēras un tempera-
tūras apstākļu dēļ kaltēšana šajā

Ar mērci aplieto zivi apkaisa ar saberztu sieru, aplej
ar izkausētu sviestu un uz 5—6 minūtēm ieliek cepeškrāsnī

apbrūnināties. Pasniedzot zivi apkaisa ar sīki sagrieztām
pētersīļu lapiņām.

Sacept var stores, sevrjugas, belugas, zandarta, sa-

zana, līdakas un citas zivs fileju.
Uz 750 g zivs (vai 500 g gatava fileja) ņem 800 g

kartupeļu, 1 glāzi skāba krējuma, 2 olas, 200 g svaigu
baraviku, 25 g siera, 2 ēdamkarotes miltu un 4 ēdamkarotes

eļļas vai sviesta.

KONSERVĒTAS ZIVIS SKĀBĀ KRĒJUMĀ

AR KARTUPEĻIEM

Ņem dabiskos (savā sulā) zivju konservus, izņem zivis

no bundžas, sagriež gabaliņos un saliek uz pannas, aplie-
kot apkārt eļļā vai sviestā apceptas kartupeļu šķēlītes. Uz

zivs gabaliņiem var uzlikt vārītu olu šķēlītes un ceptas
baravikas. Visu pārlej ar šādā veidā sagatavotu mērci:

skābu krējumu uzvāra kopā ar zivju sulu, tad pieliek ar

tējkaroti eļļas vai sviesta sajauktus miltus, maisot I—21 —2

minūtes pavāra, pieliek sāli. Ar mērci pārlieto zivi apkaisa
ar saberztu sieru, apslaka ar eļļu vai izkausētu sviestu un

10—15 minūtes cepeškrāsnī sacep. Pasniedzot zivi

apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām. Pie zivs

pasniedz gurķus.
Uz 1 bundžu (350 g) konservu ņem 800 g kartupeļu, 2/s

glāzes skāba krējuma, 1 tējkaroti miltu, 1 tējkaroti saberzta

siera, 2 olas, 200 g svaigu sēņu un 3 ēdamkarotes eļļas vai

sviesta.

AR BIEZPUTRU PILDĪTA ZIVS

Notīra veselu zivi, nogriež pie spurām galvu un izņem

iekšas, vēderiņu neuzšķēržot. Zivi rūpīgi izmazgā un izsu-

sina ar dvieli vēdera iekšpusi, ieberzē to ar sāli un piepilda
ar griķu biezputru, kurai piemaisīti apcepti sīpoli un sakapā-
tas vārītas olas. Zivi no ārpuses apkaisa ar pipariem, apviļā
miltos, apcep pannā ar sviestu vai eļļu un ieliek cepeš-
krāsnī. Pēc 5—6 minūtēm zivi izņem, aplaista ar skābu

krējumu un ieliek vēl uz 3—5 minūtēm atpakaļ cepeš-

krāsnī, aplaistot ar izdalījušos mērci. Zivs sacepšanas

ilgums ir atkarīgs no cepeškrāsns temperatūras un zivs

apmēriem.
Zivi ir vislabāk pasniegt tajā pašā pannā, bet to var

arī pārlikt sasildītā bļodā kopā ar mērci. Pie zivs pasniedz

gurķus, dārzāju un augļu salātus vai skābētus ābolus.

Tāpat var sagatavot karpu, karūsu vai sazanu.

Uz 750 g zivs ņem 100 g griķu putraimu, 2 olas, 1 glāzi
skāba krējuma, 1 sīpolu, 1 ēdamkaroti miltu un 3 ēdam-

karotes eļļas vai sviesta.
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ZIVS SOĻANKA PANNIŅĀ

Sojankai izsutina svaigus vai skābētus kāpostus. Saga-
tavoto zivi (stori, sevrjugu vai sterletu) sagriež 40—50 g

lielos gabalos, saliek citā kastrolī, apkaisa ar sāli, pipa-

riem, pievieno kaperus, nomizotus, šķēlītēs sagrieztus

gurķus ar izņemtām sēklām, pieliek tomātu biezeni, sasmal-

cinātus un ejjā vai sviestā viegli apceptus sīpolus, glāzi
zivju buljona (vai ūdens), 2 lauru lapiņas; kastroli apsedz
ar vāciņu un vāra 15—20 minūtes.

Pēc tam pieliek ar tējkaroti ejļas vai sviesta sajauktus
miltus, uzmanīgi izmaisa, zivs gabalus nesašķaidot, un

vāra vēl I—2 minūtes. Tad pannā kā apakšējo kārtu ieliek

trešdaļu sutināto kāpostu, nolīdzina to un otrā kārtā liek

sagatavoto zivi ar tās piedevām, pārlej ar vārīšanā iegūto
mērci, apsedz ar pārējiem kāpostiem, nolīdzina, apkaisa ar

rīvmaizi, apslaka ar eļļu vai izkausētu sviestu un ieliek uz

B—lo minūtēm cepeškrāsnī.
Pasniedzot soļanku pārliek ar nomazgātām olivām. To

var izrotāt ar citrona šķēlītēm, marinētiem ķiršiem, plū-
mēm vai brūklenēm un pētersīļu zariņiem.

Uz 500 g zivju fileja ņem 1 kg svaigu vai skābētu

kāpostu, pa 2 ēdamkarotēm sviesta vai eļļas, tomātu bie-

zeņa un rīvmaizes, 2 skābētus gurķus, 50 g kaperu, 50 g

olivu, 2 sīpolus.
Kāpostu sutināšanai ņem 2 ēdamkarotes tomātu bie-

zeņa, 2V2 ēdamkarotes eļļas, sviesta vai kausētu cūkas

tauku, 1 sīpolu, pa 1 ēdamkarotei cukura un miltu.

VĒŽI UN KRABJI

VĒŽI DABISKĀ VEIDĀ

Nomazgātus vēžus saliek kastrolī, pievieno sagrieztus bur-

kānus un sīpolus, pētersīļu lapiņas, dilles, lauru lapas, sāli,

pārlej ar 4—5 glāzēm verdoša ūdens un 10 minūtes vāra.

Vēžus pasniedz kastrolī kopā ar vārāmo ūdeni vai saliek

dziļā bļodā un pārlej ar vārāmo ūdeni līdz ar garšsaknēm.
Uz 10 vēžiem ņem pa 1 burkānam un_ sīpolam, mazu

saišķīti pētersīļu lapiņu, 1 saišķi diļļu, 1 ēdamkaroti sāls.

KONSERVĒTAS VĒŽU ASTĪTES AR KARTUPEĻIEM

Atver bundžu, vēžu astītes saliek kopa ar mērci kastrolī

un izkarsē. Atsevišķi sālsūdenī izvāra nomizotus, četras

daļās sagrieztus kartupeļus. Kad kartupeļi izvārījušies,

ūdeni nolej un tiem pievieno sakarsētu sviestu. Pasniedzot

kartupeļus saliek sasildītā apaļā bļodā, bet centra novieto

vēžu astītes kopā ar mērci. Visu apkaisa ar sīki sagrieztām

pētersīļu lapiņām. Atsevišķi var pasniegt svaigus gurķus
vai zaļos salātus.

Uz 1 bundžu (340 g) vēžu astīšu tomātu mērcē ņem

800 g kartupeļu, 2 ēdamkarotes sviesta.

gada laikā ir vissekmīgākā. Voblas

kaltē 13 līdz 30 diennaktis atkarībā no

zivju lieluma.

Lieliska garša ir kaltētām vim-

bām, šemajām, kefalēm; labs ir arī

saulē žāvēts plaudis.
Žāvēšanu pielieto arī sarkano

zivju (belugas, stores, sevrjugas),
lašu dzimtas zivju, baltzivs, kā arī

sama, ūsainās zivs, prāvu siļķu, ka-

rinātā balika izstrādājumu pagatavo-
šanai. Tikai baliku kaltē nevis uz

kārtīm kā voblas, bet speciālos, līdz

10 m augstos torņos ar jumtu; sienu

vietā te ir žalūzijas: gaiss brīvi pie-

plūst pakarinātiem zivju gabaliem, bet

tos nekarsē tiešie saules stari.

Acīm redzot karināto baliku no-

saukumu kaltētie baliki ir dabūjuši
tāpēc, ka kaltēšanas procesā tie ilgi
karājas torņos.

Balika pagatavošanai izmanto

lielu un treknu zivju muguru, sānus

un vēderdaļu.
Baliki ir ne tikai kaltēti, bet pēc

kaltēšanas tos var vēl žāvēt aukstā

veidā (dūmotie baliki).

CIK DAUDZ UZTURAM DERĪGU UN

NEDERĪGU DAĻU IR ZIVĪS

Vismazāk atkritumu ir sarkana-

jām zivīm. Ir aprēķināts, ka storei ir

tikai 14,4% neizmantojamu daļu, bet

pārējie 85,6% der uzturam.

Visvairāk neizmantojamu daļu ro-

das, apstrādājot sīkās zivis, piemēram,
sīkajiem asariem un līņiem to ir 62%;

izdevīgs ir zutis — no tā uzturam der

76% no svara. Zandartam ir 55% uz-

turam derīgas gaļas, lasim — 65%,

siļķei — 54%, līdakai — 52%, fore-

lei — 51%, mencai — 46%.
šie skaitļi apstiprina vēlreiz, cik

izdevīgs ir gatavs zivju filejs, kam,
kā zināms, vispār nav nekādu neiz-

mantojamu daļu.

Neturiet nažus kopa ar citiem

metāla priekšmetiem!

Saskaroties ar dakšiņām, ka-

rotēm v. c, nažu asmeņi ātri no-

trulinās un tie bieži jāasina.

Ja jūs pērkat svaigas zivis,

palūdziet tās veikalā tūlīt nodurt.

Ja zivis atstāj dzīvas, tās stā-

vošā ūdenī sāk slimot un no tā

pasliktinās zivju garša.
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VOBLA UN TARĀNA

Kaltētas un žāvētas voblas un

taraņas ir sen pazīstams, lēts un po-

pulārs zivju produkts.
Voblas un taraņas ir raudu pasu-

gas (karpu dzimtas) zivis. Voblas

zvejo lielos daudzumos Kaspijas jūrā
un tajā ieplūstošo upju lejtecēs, vis-

vairāk Volgā pie Astrachaņas, bet ta-

raņas — Azovas jūrā un saldūdeņu ap-
skalotās Melnās jūras piekrastē, tāpat
arī Donas, Kubaņas, Dņepras, Dņes-
tras un Donavas lejtecē.

BARBUĻKA JEB SULTANKA

Melnās jūras piekrastes iedzīvo-

tāji Krimā un Kaukāzā labprāt lieto

uzturā mazas, skaistas sarkanas ziv-

tiņas, kuras sauc par barbujkām jeb
sultankām.

'Pat ja neievēro dažu šo zivtiņu

cienītāju gastronomisko aizraušanos,
ir tomēr jāatzīst, ka ceptas barbuļkas
tiešām pieder pie garšīgākiem zivju

ēdieniem, jo šīs zivtiņas ir piesātinā-
tas ar īpatnējiem, maigiem, visai gar-

šīgiem taukiem.

Barbujkas labi garšo ceptā, eļļā
konservētā un žāvētā veidā (ar karsto

žāvēšanu).

Ja gribat cept kotletes, gaļu,
zivis, pannu iepriekš uz lielas

uguns sakarsējiet, izkausējiet

tajā sviestu un tikai tad lieciet

pannā sagatavotos produktus.
Kad abas gaļas vai zivs puses

apbrūninājušās, samaziniet lies-

mu un turpiniet cept uz nelielas

uguns.

Ja esat nopirkuši svaigus, ātri

sasaldētus dārzājus (pupiņas,
zirnīšus, dārzāju sakopojumu
borščam v. c), iegremdējiet tos

bez atlaidināšanas verdošā

ūdeni — tā jūs saglabāsiet dār-

zāju garšas un uzturēs vērtību,
kā arī vitamīnus.

Jebkurš produkts vispirms ir

jācep un jāvāra uz lielas uguns,

bet pēc tam liesma jāsamazina,
lai cepšanu un vārīšanu turpi-
nātu lēnām uz vājas uguns.

VĒŽI ALŪ

Vēžus alū vāra tāpat kā vēžus dabiskā veidā, bet

ūdens ņem mazāk — 2 glāzes un pārējo ūdeni atvieto ar

alu.

VĒŽI BALTAJĀ VĪNĀ

Sakarsētā kastrolī izkausē karoti sviesta, ieliek tur no-

mazgātus vēžus un apcep līdz sārtai krāsai, ar dakšiņu

apgrozot. Vēžus apkaisa ar sāli, pipariem, samaltām

ķimenēm, pieliek 2 lauru lapiņas, pārlej ar balto vīnu,

apsedz ar vāciņu un 10 minūtes vāra.

Kad vēži ir gatavi, tos izņem, saliek dziļā vai seklā

bļodā, apsedz ar vāciņu. No vēžu buljona pagatavo mērci:

buljonu iekāš caur sietiņu kastrolī un liek uz uguns, pie-

vienojot ar tējkaroti sviesta sajauktus miltus. Vāra

I—2 minūtes, tad noņem no uguns un pieliek vēl sviestu, ar

karoti maisot, kamēr sviests mērcē izkūst. Vēžus pasnie-

dzot, bļodu izrotā ar pētersīļu zariņiem. Mērci pasniedz

atsevišķi.
Uz 10 vēžiem ņem 1 glāzi baltā vīna, 1 tējkaroti miltu,

1/4 tējkarotes ķimeņu un 2 ēdamkarotes sviesta.

KRABJI AR OLU UN SVIESTA MĒRCI

Atver bundžu un saliek krabjus kopā ar sulu kastrolī,

pārlej ar balto vīnu, apsedz ar vāciņu un 5 minūtes vāra.

Pirms pasniegšanas krabjus saliek sasildītas apaļas

bļodas vidū, apliekot apkārt sālsūdenī izvārītus, nomizo-

tus, uz pusēm pārgrieztus kartupeļus. Krabjus pārlej ar

radušos sulu; atsevišķi pasniedz olu un sviesta mērci.

Ēdienu izrotā ar pētersīļu zariņiem. Pie krabjiem var pa-

sniegt mazsālītus gurķus vai arī zaļos salātus.

Uz 1 bundžu (225 g) krabju ņem 600 g kartupeļu,

1/2 glāzes baltā galda vīna, ty4 glāzes olu un sviesta

mērces.

PIENA MĒRCĒ SACEPTI KRABJI

Krabjus sagriež gabaliņos, saliek kastrolī kopā ar sulu,

pievieno šķēlītēs sagrieztas vārītas sēnes (baravikas, šam-

pinjonus) un tējkaroti sviesta. Trauku apsedz ar vāciņu

un vāra uz mazas uguns 5 minūtes. Pēc tam visu saliek

ar sviestu izziestā pannā un aplej ar piena mērci, kas

sajaukta ar saberztu sieru, apkaisa ar pārpalikušo sieru,

apslaka ar izkausētu sviestu un ieliek cepeškrāsnī uz

5—6 minūtēm apbrūnināties. Piena mērci sagatavo vidēji
biezu.

Uz 1 bundžu (225 g) krabju ņem 1 glāzi piena mērces,

25 g saberzta siera, 200 g svaigu sēņu, 2 ēdamkarotes

sviesta.



ZIVJU MĒRCES

Mērces ir zivju ēdienu galvenā sastāvdaļa:
tās dažādo šo ēdienu garšu un palielina to uz-

turēs vērtību. Mērču pagatavošanai izmanto

buljonu, kurā zivis vārījušās, vai arī to spe-

ciāli gatavo no zivju galvām un asakām, kas

palikušas pāri, zivis tīrot un sadalot. Šajā no-

lūkā galvas (bez žaunām), asakas un spuras

labi nomazgā, saliek kastrolī, pārlej ar 2V2
līdz 3 glāzēm auksta ūdens, pieliek pa vienam

sīki sagrieztam sīpolam un pētersīlim un vāra;

izvārīto buljonu izkāš.

OLU UN SVIESTA MĒRCE

(VĀRĪTĀM ZIVĪM)

Izvāra 2 cietas olas, noloba čaumalas un

sīki sakapā. Pēc tam sasilda 100 g sviesta,
ieliek tajā sakapātās olas, pievieno sagrieztus
pētersīļu zaļumus, piespiež citrona sulu, pie-
liek sāli, izmaisa un pārlej ar šo mērci zivis

vai arī pasniedz to atsevišķi mērces trauciņā.

BALTĀ MĒRCE (TVAIKOTĀM ZIVĪM UN

ZIVĪM SĀLĪJUMĀ)

Kastrolī apcep ēdamkaroti miltu ar tādu

pašu daudzumu sviesta, atšķaida ar 2 glāzēm
zivju buljona un vāra 7—lo minūtes. Pēc tam

mērcei pieliek sāli, noņem no uguns, pieliek
citrona sulu vai atšķaidītu citronskābi, gaba-

ļipu sviesta, izmaisa, lai sviests savienotos ar

mērci, un izkāš.

Zivij sālījumā citrona sulu un citronskābi

aizvieto ar gurķu sālījumu (I—2 ēdamka-

rotes) .

BALTĀVĪNAMĒRCE(TVAIKOTĀMZIVĪM)

Notīra 1 pētersīli un vidēja lieluma sīpolu,
nomazgā, sīki sagriež un kastrolī viegli apcep
ar 1 ēdamkaroti eļļas vai sviesta un tādu pašu
daudzumu miltu. Ar miltiem apceptās garš-
saknes atšķaida ar 2 glāzēm zivju buljona,
pieliek sāli un vāra 7—lo minūtes. Pēc tam

mērci noņem no uguns, pieliek ar ēdamkaroti

sviesta sakultu jēlas olas dzeltenumu, rūpīgi
izmaisa un izkāš caur sietiņu vai marli.

Lai būtu labāka garša, mērcei var pieliet
I—2 karotes baltā galda vīna un citrona sulu.

TOMATU MĒRCE (VĀRĪTĀM UN

TVAIKOTĀM ZIVĪM)

Burkānu, pētersīli un sīpolu (pa V 2gaba-
lam) notīra, nomazgā, sīki sagriež un kastrolī

apcep ar 1 ēdamkaroti eļļas vai sviesta un

tādu pašu daudzumu miltu. Pēc tam pievieno
3 ēdamkarotes tomātu biezeņa, izmaisa, at-

šķaida ar 2 glāzēm zivju buljona, pieliek sāli

un vāra B—lo minūtes uz mazas uguns. Tad

mērci no uguns noņem, pieliek 1 ēdamkaroti

sviesta, maisa, kamēr sviests ir pilnīgi ar

mērci savienojies, un izkāš caur sietiņu.
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ZIVJU VEIKALĀ

Nav pasaulē otras zemes, kurā būtu tāda

zivju produktu pārpilnība, tāda bagātība kā

mūsu zemē.

Minēsim izplatītākos no šiem produktiem.
Protams, pirmajā vietā ir sarkanās zivis:

store, sevrjuga, beluga, sterlets.

Storu dzimtas zivis ir vislabākās zivis.

Zemes lodes okeānos, jūrās, upēs nav uzturēs

ziņā vērtīgāku un garšīgāku zivju.
Sevišķi labas ir Sibirijas stores, kuras

zvejo Obā, Jeņisejā, Ļenā un citās Sibirijas
upēs; tām ir līdz 30% tauku, kamēr Kaspi-

jas, Azovas, Melnās jūras storēs nav vairāk

kā 15% tauku.

Parastais storu svars Kaspijas, Azovas

un Melnās jūras baseinos ir 15—20 kg, bet

izzvejo arī vairākus pudus smagas stores,
kaut gan ļoti reti.

Pēc storēm nāk sevrjugas; tajās ir 8—

15% tauku, to svars ir s—lo kg. Dažreiz

izzvejo arī līdz 60 kg smagus eksemplārus,
bet tāds svars nav šīm zivīm raksturīgs.

Izmēra ziņā belugas ir lielākas par citām

sarkanajām zivīm. Par to parasto svaru uz-

skata 50 kg, bet atsevišķi eksemplāri sa-

sniedz 240 kg un vairāk.

Belugām ir tikai 7—9% tauku, tomēr

belugas žāvētais sāngabals, belugas kaviārs

un citi belugas izstrādājumi un ēdieni ar pil-
nām tiesībām pieskaitāmi pie pirmšķirīgām
zivju delikatesēm.

Tālajos Austrumos zvejo nelielos daudzu-

mos kalugu — arī prāvu storu dzimtas zivi,
līdzīgu belugai.

Garšas un uzturēs vērtības ziņā kaluga
atpaliek no citām sarkanajām zivīm. Tas pats

jāsaka par storei līdzīgo zobenzivi. To zvejo
Arala jūrā (šeit tā ir vienīgā storu dzim-

tas pārstāve), Kaspijas jūras dienvidos, kā

arī nelielos daudzumos Melnajā un Azovas

jūrā.

Patērētāji zina, ka storu dzimtas zivīm

laba ir gan gaļa, gan galva un it sevišķi —

kaviārs. Sarkanajām zivīm ir maz uzturam

nederīgu daļu, un tādēļ tās ir ne tikai gar-

šīgas, uzturēs ziņā vērtīgas, bet arī izdevī-

gas zivis.

Stores dzimtas zivju galvas pārdod zivju
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veikalos atsevišķi; no tam var pagatavot tei-

camas želejas, galertu un lielisku zupu.

Stores dzimtas zivīm līdzvērtīgas ir tādas

lašu dzimtas zivis, kā, piemēram, Kaspijas

baltzivs, Sibirijas un Pečoras lasis, Kaspijas
lasis, sudrabainais ziemeļu lasis (sjomga,
dižciltīgais lasis), straujā forele, Tālo

Austrumu laši — ketlasis, kuprainais lasis

(garbuša), nerka, čaviča.

Ketlasi, kupraino lasi, nerku, čaviču zvejo

galvenokārt Tālo Austrumu upju grīvās, kurp
šīs zivis dodas milzīgās masās nārstot

(starp citu, tās nārsto nevis pavasarī kā

citas zivis, bet gan vasarā un īpaši rudenī).
Tās zvejo labu laiku pirms nārsta, kad

zivis nav vēl zaudējušas ne svaru, ne taukus

un tādēļ ir visgaršīgākās un visvērtīgākās.
Ketlašus visvairāk zvejo Amūrā. Vasarā

izzvejotie Amūras ketlaši nav tik lieli un arī

ne tik trekni, bet rudens nozvejas — lielāki

un ar labāku garšu (tauku saturs rudenī

izzvejotos ketlašos sasniedz 12%).
Nerka jeb sarkanā zivs ir neliela, tā sa-

tur līdz 11% tauku un ir līdz 3,5 kg smaga

(dažreiz līdz 5 kg); to zvejo Kamčatkas pie-

krastes ūdeņos. Nerkas gaļa ir košsarkanā

krāsā, kādēļ tā ir iesaukta par sarkano. Labi

ir nerkas baliki un it īpaši — konservi.

Čaviča — prāva zivs (līdz 25 kg), tā ir

vistreknākā no Tālo Austrumu lašiem (līdz
13,5% tauku), mitinās Kamčatkas piekrastēs.

Cavičas gaļas garša atgādina sjomgu, bet

nav tik trekna. No čavičām izstrādā visai

labus balikus un žāvētas plāksnes (fileju).
Amūras un Rietumkamčatkas kuprainais

lasis (garbuša) ir garšīgāks nekā ketlasis,

ar maigu un samērā treknu gaļu; tā konservi

ir labāki nekā ketlaša; sevišķi labs ir ta

kaviārs, tas ir vislabākais no visiem sarkanā

(ketas) kaviāra veidiem.

Starp citu der atcerēties, ka visam lašu

dzimtas zivīm ir astes daļā taukaina spura,

ar ko tās atšķiras no citām lašu dzimtai tu-

vām zivīm.

Zivju kulinārijas cienītāji augstu vērtē

sudraboto foreli nelielu lašu dzimtas zivi, kas

dzīvo PSRS ziemeļrietumu apgabalu dziļos

ezeros ar aukstu ūdeni, upēs un strautos

(Ladogas un Oņegas ezers, Sviras upe) un

Kaukāzā (Sevana ezers Armēnija).

Visas lašu dzimtas zivis (tanī skaitā arī

forele) ir gaļainas, maigas garšas, tam ir

maz asaku un uzturam nederīgu daļu, to

gaļa ir sarkanā vai iesārtā krāsā, izņemot

sīgas, Sibirijas lašus (neļmas) un baltzivis

ar gaļu baltā krāsā.

Sarkano (ketas) kaviāru izgatavo no

Tālo Austrumu lašu ikriem. Sie ikri ir vērtīgi

tāpēc, ka tiem ir samērā sīki graudi (kup-
rainā laša ikri), tiem ir vienāda nokrāsa;
bez tam tiem nav plēvju gabaliņu un šķidru
padibeņu, pārplīsušu graudiņu. •

Lielajā, skaitliski bagātajā lašu dzimtā

ietilpst arī sīgas. Sīgām ir daudz pasugu —

pižjans, muksuns, repsis, peljads, čirs (ščo-

kurs), tuguns, valāmiete, ceļojošā sīga,
ezera sīga v. c.

Sīgas ir garšīgas zivis, labākās no tām ir

Peipusa sīgas (Peipusa ezera), Sibirijas
omulis, Sosvas tuguns (Sosvas siļķe),
muksuns.

Ezera (Peipusa, Ladogas) sīgas ir sevišķi
labas žāvētā veidā (karstā veidā žāvētas),
bet omulis — aukstā veidā žāvēts.

Atzīmēsim, ka Peipusa sīgas zvejo pēdē-

jos gados arī Sevana ezerā (Armēnijā), kā

arī Turgojaka ezerā (Dienviduralos), kurp
tās pārvietotas un labi aklimatizējušās; arī

Sevana foreles ir labi aklimatizējušās Isik-

Kula ezerā.

Jāpiemin, ka arī Melnās jūras kefales tika

30. gados nometinātas Kaspijas jūrā, kur tās

tagad jau zvejo; arī veikalos var tagad no-

pirkt ne tikai Melnās, bet arī Kaspijas jūras

kefales, galvenokārt aukstā veidā žāvētas.

Kefalei ir balta, trekna, sulīga gaļa. Izsla-

vētas ir konservētas kefales eļļā un tomātos.

Pārtikas veikalu zivju nodaļās un speciali-
zētos zivju firmu veikalos patērētājiem pie-
dāvā lielā izvēlē siļķes, tās ir gan sālītas,

žāvētas, marinētas, pikantā sālījumā, gan
dažāda izmēra un no dažādiem nozvejas rajo-
niem, gan dažāda treknuma un sāļuma.

Labākās siļķes ir 2upanu, Oļutoras, Klusā

okeāna, Kerčas, Kaspijas melnmuguraines,

polārās, Baltās jūras, Volgas (Astrachaņas),
Kaspijas resnvēderes v. c. siļķes.

Županu un Oļutoras siļķes zvejo Kamčat-

kas tuvumā. Mazsālītās Zupanu siļķes neap-
šaubāmi pieder pie visizmeklētākiem zivju

izstrādājumiem, tām ir nepārspēta garša;

gadās, ka tās satur vairāk par trešdaļu tauku

(36,5%).
Atgādināsim, ka siļķes ir ne tikai sālītas,

bet arī svaigas. Mēs esam pieraduši, ka siļķes
ir sālīts, marinēts un žāvēts zivju produkts,
un nezinām, ka cepta svaiga siļķe ir ļoti gar-

šīga un ka pavasaros zvejas laikā zivju



veikalos pārdod ne tikai sālītas, bet ari svai-

gas un svaigi ceptas, gatavas siļķes.

Starp zivju produktiem ir ļoti daudz karpu
dzimtas pārstāvju: sazani, kutumas, taraņas,

plauži, karūsas, līņi, šemajas, salates, voblas,
vimbas. Augstu tiek vērtēta aukstā veidā

žāvēta šemaja. Tā ir neliela zivtiņa, un tās

vidējaļs svars ir 250—300 g.

No asaru dzimtas zivīm visvairāk un pa-

matoti ir izslavēts zandarts; var teikt, ka tā

ir vispopulārākā zivs, kas ļoti laba visos vei-

dos — svaiga, atvēsināta, saldēta; mājsaim-
nieces sevišķi ciena zandarta fileju.

Starp citu jāsaka, ka patērētāji jau sen

atzinuši, ka visi gatavie zivju fileji ir leti
labs un izdevīgs produkts, tādēļ zivju fileju

labprāt ātri izpērk.
Bez visiem pazīstamā zandarta pie asaru

dzimtas pieder vēl beršs un jūras zandarts.

Šīs zivis līdzinās zandartam, bet ir mazākas

par to. Volgas berša vidējais .svars ir 200—

300 g, bet jūras zandarta — 340—800 g, ka-

mēr parastā zandarta vidējais svars ir 1 —

2,5 kg.
Tātad zandarts, beršs un jūras zandarts ir

dažādas, kaut arī līdzīgas zivis.

Parasti ķīšiem un asariem nav rūpnie-
ciskas nozīmes (varbūt tikai baltajam asarim

Balchaša ezerā), ķīši pārdošanā ir reti

sastopami.
Arvien populārākas pie mums kļūst Ba-

renca jūras visai svarīgās rūpnieciskās zi-

vis — mencas un šelziuis; tās zvejo Mur-

manskas traleru flotes traleri.

Mencu dzimtas zivīm ir laba, garšīga

gaļa. Bagāto antiraehitiskā D vitamina

avotu — zivju eļļu — iegūst no mencu aknām.

Ļoti labas ir konservētas mencas eļļā.
Miljoni patērētāju pēdējos gados ir jau

pie mencām pieraduši un šīs garšīgās un uz-

turā vērtīgās zivis iecienījuši. Bet vēl pavisam
nesen daudzi mencas negribēja ēst un pat

brīnījās, ka, piemēram, ļeņingradieši aizrau-

jas ar šo, centrālos rajonos samērā jauno

zivju produktu. Šis piemērs lieku reizi apstip-

rina, ka garša mainās.

No citām mencu dzimtas zivīm jau sen ir

plaši pazīstamas vēdzeles un navagas. Atgā-

dināsim tikai, ka tālo Austrumu haVaģās ir

gan prāvākas, bet, diemžēl, nav tik garšīgas
kā Baltās jūras navagas. Garšas ziņā visla-

bākās ir Mezeņas navagas, kuras zvejo Bal-

tās jūras ziemeļdaļā.
Arvien biežāk zivju veikalos ir sastopamas

atvēsinātas, saldētas un žāvētas butes, kā arī

konservētas butes tomātos. Plašas patērētāju
aprindas arvien vairāk pieprasa šīs uzturam

visai vērtīgās un maigās zivis, kurām ir patī-
kama garša.

Grūti ir uzskaitīt visas zivju preces, jo
to ir ļoti daudz; pastāstīsim vēl par dažām

no tām.

Zivju veikalu baseinos visbiežāk peld
spoguļkarpas, kā arī karūsas, sazani, sterleti,
foreles.

Sami, vēdzeles, līdakas, tāpat arī citas vie-

tējo ūdeņu zivis, ir pārdošanā gandrīz arvien.

Skumbrijas pārdod dažādā veidā, visbie-

žāk — aukstā veidā žāvētas.

Jūras grunduļus pārdod eļļā un tomātos

konservētus.

Uz zivju galdiem ir arvien lielā daudzumā

dažādas zivju marinādes.

Jaunām saimniecēm (pieredzējušas saim-

nieces to pašas zina) ieteiksim līdaku vis-

labāk pildīt (sevišķi laba ir neliela līdaka,
līdz 2 kg svarā), zandartu — sagatavot vā-

rītā un ceptā veidā, navagu — cept rīvmaizē,

karūsu — cept skābā krējumā, zivju zupu

vārīt no ķīšiem, asariem un no sterleta,

mencu vārīt un cept. Mencas, zandarta, sama,

vēdzeles filejs ir pilnīgi neaizvietojams mal-

tas zivs gaļas ēdieniem, cepšanai, vārītu

zivju pagatavošanai.
Sarkanās zivis (store, sevrjuga, beluga)

ir ļoti labas visiem zivju ēdieniem.

Starp zivju preču delikatesēm bagātīgā
izvēlē ir ļoti labi kaviāri: melnais, graudai-
nais, presētais, pasterizētais, sarkanais (ke-

tas), kā arī jastika.
Tūlīt pēc kaviāra garšīgākie zivju izstrā-

dājumi ir kaltēti (karināti) un aukstā veidā

žāvēti (kūpināti) baliki.

Labākos balikus gatavo no baltzivs un

neļmas, pie kam ne tikai no Sibirijas neļmas
(laša), bet arī no Pečoras neļmas (laša).
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GAĻA

Gaļa — liellopu, cūkas, jēra ir viens no

svarīgākajiem pārtikas produktiem, kam ir

lieliskas kulināras īpašības. Gaļu var viegli
kombinēt ar dažādiem citiem produktiem —

dārzājiem, putraimiem, makaronu izstrādā-

jumiem, kurus sagatavo piedevu veidā. Bla-

kus ļoti vērtīgām olbaltumvielām gaļa satur

taukus un tā saucamās ekstraktvieias, kurām

gan nav gandrīz nekādas uzturēs vērtības,

bet, spēcīgi ierosinot gremošanas sulu izdali,
tās sekmē uztura uzņemšanu organismā.

Gaļu vārot, tās svars vidēji samazinās

par 40%, galvenokārt sakarā ar sarecošo

olbaltumvielu izdalīto ūdeni. No 1 kg jēlas
gaļas iegūst ap 600 g vārītas gaļas. Kopā ar

ūdeni no gaļas izdalās ekstraktvieias, sāļi un

līmvielas; pēdējās izdalās arī no kauliem un

skrimšļiem. Visas šīs vielas izšķīst gaļas
vārāmā ūdenī un izveido buljonu. Tauki uz-

krājas buljona virspusē. Gaļas uzturvērtība

vārīšanas procesā praktiski nemazinās, jo tās

visvērtīgākā sastāvdaļa — olbaltumvielas

saglabājas gandrīz pilnīgi. Tikai neliels dau-

dzums olbaltumvielu pāriet buljonā, izveido-

jot putas.
Arī cepšanas procesā gaļa zaudē daudz

ūdens, galvenokārt tvaiku veidā; tādēļ lielākā

daļa ekstraktvielu paliek gaļā. levērojams
ekstraktvielu saturs un cepšanas laikā izvei-

dojusies specifiskā garoziņa piešķir ceptai
gaļai sevišķi patīkamu garšu un aromātu.

Cepšanas procesā gaļa zaudē 35—38% svara.

Tas nozīmē, ka no 1 kg jēlas gaļas dabū

620—650 g ceptas gaļas. Sula, kas, gaļu

cepot, sakrājas trauka dibenā, sastāv no

ūdens, taukiem un ekstraktvielām.

Uzturam paredzētai svaigai gaļai jābūt
normālā krāsā, ar normālu aromātu un elas-

tīgu konsistenci. Labai gaļai ar pirkstu
iespiesta bedrīte ātri izlīdzinās.

Pārdošanā gaļa ir neizsvērta, iesaiņota
izsvērtos gabaliņos un pusfabrikātu veidā.

Neizsvērta ga[a ir dabūjama dažāda lie-

luma gabalos, kā pircējs vēlas, no vienas vai

otras kautķermeņa daļas.
Neizsvērto gaļu pārdod atdzisušu, atvēsi-
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Gaļas apstrādāšana

Gaļa pirms vārīšanas vai cepšanas jāapmazgā
un jāatbrīvo no plēvēm un cīpslām

Gaļa jāsagriež šķiedru šķērsvirzienā

Sagrieztie gaļas gabali ar gaļas vai koka

āmuru viegli jāizdauza

riātu vai saldētu; iesaiņoto izsvērto gaļu un

pusfabrikātus — tikai atvēsinātus.

lesaiņoto izsvērto gaļu gaļas kombināti

sagatavo 250 un 500 g lielos gabalos un

iesaiņo celofānā vai pergamentā; uz etiķetes
ir uzrakstīts gaļas iesaiņošanas datums,' tās

svars, kautķermeņa daļas nosaukums, kulinā-

rais uzdevums.

lesaiņoto izsvērto gaļu sagatavo no tām

kautķermeņa daļām, kuras pieder pie pirmās
un otrās šķiras gaļas.

Pusfabrikāti sevišķi noder otrajiem ēdie-

niem, kurus var no tiem sagatavot burtiski
dažas minūtēs. Pusfabrikāti ir galvenokārt
cepšanai sagatavoti, porcijās sadalīti gaļas
gabaliņi, pa lielākai daļai bez kauliem.

Liellopu un sīklopu kautķermeņus sacērt

tirgum, atbilstoši valsts standarta noteiku-

miem.

Liellopu gaļa. Liellopu kautķermeni sa-

cērt 15 daļās (sk. gaļas saciršanas tabulu),
iedalot gaļu 4 grupās. Cepšanai der tikai

dažas pirmās šķiras gaļas daļas, proti, filejs,
iegurņa gabals, muguras gabala biezā un

pjānā mala. Šīs daļas cep kā nelielās porci-
jās, tā arī prāvos gabalos (līdz 2 kg svarā).
Vislabākā liellopu gaļa ir filejs. Tā sauc

ga|as gabalus, kas izgriezti no garajiem mus-

kuļiem ķermeņa iekšpusē, abpus mugurkaula
jostas daļai. Pakaļkājas daļas — astes un

ciskas gabalu var izmantot dažādiem nolū-

kiem. No tām iegūst lielisku sautēto un vā-

rīto gaļu. Tās labi der maltās gaļas kotletēm,
plācenīšiem, kā arī dažādām zupām. Trek-

nām zupām (kāpostu, boršča) sevišķi laba ir

krūtiņa, biezais un plānais ribu gabals, pa-
kakle, krūšu smaile. Lāpstiņas daļa der sau-

tēšanai sīki sagrieztu gabaliņu veidā (gu-
lašs) un tāpat kā visa pārējā otrās šķiras
gala — zupām; trešās un ceturtās šķiras gaļu
lieto tikai buljonam.

Liellopu gaļas pusfabrikātus sagatavo da-

biskā veidā un rīvmaizē apvārtītus, kā arī

maltas gaļas izstrādājumu veidā.

Cūkgaļa. Cūkas kautķermeni sacērt 8 da-
ļās, kuras iedala trijās gaļas šķirās. Pie pir-
mās šķiras gaļas pieder karbonāde, krūšu

gabals un šķiņķis, pie otrās — priekšgabals
un pavēdere, pie trešās — visas pārējās cū-
kas kautķermeņa daļas. Pirmās un otrās

šķiras cūkgaļu var sagatavot jebkurā vei-

dā — cept, sautēt, vārīt, trešās šķiras cūk-
gala der tikai vārīšanai (galertiem) un maltā
veida.
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No cūkgaļas pagatavo pusfabrikātus: kot-
letes un šniceles dabiskā un siteņu veidā

(rīvmaizē), eskalopus, šašlikus, maltās gaļas
kotletes.

Jēra gaļa. Jēra kautķermeni sacērt 9 da-

ļās. Labākās no tām (pirmās šķiras gaļa) ir

pakaļējā ciska un nieru gabais. Pie otrās

šķiras gaļas pieder lāpstiņa, krūtiņa, kar-

bonādes gabals, pavēdere, pie trešās šķi-
ras — kakls, priekšējais un pakaļējais stil-

biņš.

Šķiņķis, muguras un nieru gabali labi

der cepšanai kā nelielos (šķēlītēs), tā lielos

gabalos. Lāpstiņas un krūšu gabalu ir liet-

derīgi izmantot zupām un sagatavot sīki sa-

grieztā veidā kā ragū, pilavu. Pārējās daļas
der tikai zupām vai maltā veidā.

Jēra gaļas pusfabrikātus pagatavo porciju
un sīkāku gabalu veidā (šašliks, ragū v. c).

Gaļas subprodukti. Daudz vērtīgu un gar-

šīgu ēdienu var pagatavot no aknām, nierēm,
sirds, smadzenēm, mēles. Subprodukti nav

uzturēs vērtības ziņā sliktāki par gaļu, bet

ar savu vitaminu saturu gaļu pat pārspēj.
Sevišķi daudz vitaminu ir aknās (A, Bi, B2

un C vitamins). Aknas (liellopu, teļa, cūkas)
ir ļoti labas ceptā un sautētā veidā, teļa un

jēra nieres — ceptas, bet liellopu — mērcē

sagatavotas, plaušas un sirds — mērcē sau-

tētas, spureklis (priekškuņģis) — vārīts un

sautēts; smadzenes (liellopu un teļa) —

ceptas; mēles — vārītas; kājiņas (teļa, cū-

kas, jēra) — vārītas vai ceptas (pēc iepriek-

šējas izvārīšanas); no tām pagatavo arī ga-
lertu.

Gaļas konservi. Gaļas konservus izstrādā

no liellopu, jēra un brieža gaļas, kā arī no

gaļas subproduktiem: nierēm, smadzenēm,
aknām. Pārdošanā ir trīs galvenie liellopu
gaļas konservu veidi: sautēta gaļa, vārīta

gaļa un cepta gaļa. Starpība starp tām ir

šāda: sagatavojot sautēto gaļu, bundžās liek

jēlu gaļu, vārītas gaļas konservu bundžās

ir līdz pusgatavībai izvārīta gaļa ar bul-

jona piedevu, bet trešā veida konservos ir ap-

cepta gaļa kopā ar to sulu, kas cepšanā

izdalījusies.
Pēc tam kad gaļa ir salikta bundžās, tās

hermētiski noslēdz un sterilizē, t. i., karsē

pie augstas temperatūras (113—120°).
Tāda apstrādāšana nodrošina iespēju uz-

glabāt konservus ilgāku laiku (2—3 gadus).
Jēra, cūkas un brieža gaļas konservus

sagatavo pēc sautētās gaļas tipa.

Sagatavojot gulašu, gāju sagriež šadā veida

Sagatavojot bef-stroganovu, gaļu sagriež šādā

veidā

Šašlikam sagatavoto gaļu uzdur uz iesma
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Visus gaļas konservus, izņemot konser-

vēto cepto gaļu, var lietot kā pirmo, tā otro

ēdienu pagatavošanai. Ceptās gaļas konser-

vus, tāpat arī gaļas subproduktu konservus

(ceptas smadzenes, nieres tomātos v. c), ir

lietderīgi izmantot tikai otrajiem ēdieniem.

Otro ēdienu sagatavošanai konservus sa-

liek kastrolī vai pannā, sasilda un pasniedz
ar piedevām — vārītiem kartupeļiem, maka-

roniem, biezputru.

Gaļas produktu sagatavošana vārīšanai

un cepšanai

Saldēta gaļa jāapmazgā, jāieliek kastrolī

vai bļodā, jāapsedz un jāatstāj 2—3 stundas

virtuvē, lai tā pakāpeniski atkustu. Gaļu ne-

drīkst atlaidināt ūdenī vai nolikt siltā vietā,

jo tādējādi gaļas kvalitāte stipri pasliktinās.
Sulu, kas izdalās, gaļai atkūstot, var izlietot

atsevišķu gaļas ēdienu pagatavošanai.

Nomazgāto gaļu atbrīvo no plēvēm un

cīpslām. Cepšanai sagrieztos gaļas gabalus
(gaļa jāgriež šķiedru šķērsvirzienā) viegli
apdauza ar gaļas vai speciālu koka āmuru.

Gaļas ēdienu piedevas

Piedevas gajas ēdienus ievērojami da-

žādo, paaugstina to kalorisko vērtību un uz-

labo garšu. Vārītās gajas ēdieniem piedeva
var būt vārīti dārzāji (kartupeļi, burkāni,

kāļi, konservēti zaļie zirnīši, kukurūza, pu-

piņu pākstis), kā arī vārīti rīsi. Sautētas ga-

jas ēdieniem der kartupeļi, burkāni, rāceņi,

sīpoli; šos dārzājus iepriekš apcep un pēc
tam sautē kopā ar gaļu.

Veselā gabalā izceptu gaļu (teļa, jēra,
cūkas) pasniedz ar ceptiem kartupeļiem vai

kartupeļu biezeni, biezputru; atsevišķi pa-
sniedz dažādus salātus, marinētas ogas un

augļus, kā arī skābētus kāpostus vai gurķus.
Porciju gabalos ceptu gaļu pasniedz ar

sviestā vai piena mērcē sagatavotiem svai-

giem un konservētiem dārzājiem, dārzāju

biezeni, dažādā veidā sagatavotiem kartupe-
ļiem, ceptiem tomātiem, kabačiem, sēnēm;

pie cūkgaļas bez tam vēl pasniedz sutinātus

kāpostus, bet pie jēra gaļas — pupiņas to-

mātos vai sviestā.

Piedevas novieto tā, lai ēdiens skaisti

izskatītos.

Piedevu pagatavošanas veidi ir aprakstīti
attiecīgajās grāmatas nodaļās.

Mērces

Gaļas ēdieniem, it īpaši vārītai un sautē-

tai gaļai, ir vajadzīgas mērces. Pateicoties

mērcei, gajas ēdiens kjūst sulīgāks, iegūst

patīkamu garšu. Laba mērce izdodas tikai

tajā gadījumā, ja to pagatavo garšīgā

buljonā.
Vairumu mērču sagatavo ar sviestā ap-

ceptu kviešu miltu un buljona palīdzību.
Baltajai mērcei miltus viegli apcep līdz

gaišdzeltenai nokrāsai, bet brūnajai — līdz

tumšbrūnai krāsai.

Saceptos miltus atšķaida ar karstu bul-

jonu un uz vājas uguns pavāra, uzmanot,
lai mērce nepiedeg. Pēc pabeigtas vārīšanas

mērci izkāš caur smalko sietiņu, pieliek sāli,

pieliek gabaliņu sviesta un rūpīgi izmaisa,
lai sviests savienotos ar mērci. Mērces garšas
uzlabošanai ieteicams pievienot uz glāzi mēr-

ces I—2 ēdamkarotes vīnogu vīna (baltajai
mērcei ņem balto vīnu, bet brūnajai — ma-

deiru vai portvīnu). Pie ceptas gaļas galve-
nokārt pasniedz nevis mērci, bet sulu, kas

izdalījusies, gaļu vai putnus cepot. Bez turp-
māk minētajām mērcēm pie gaļas ēdieniem

ieteicams lietot gatavās mērces — garšas

piedevas: «Dienvidu», «lecienīto» un «Aus-

trumu».

Paliekamais nomazgāto šķīvju nožāvēšanai
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VĀRĪTAGAĻA

Otrajiem ēdieniem gaļas produkti ir jāvāra tā, lai mak-
simāli saglabātu to kvalitāti. Tādēļ gaļas gabalus
pārlej ar tik daudz verdoša ūdens, lai gaļu tikko apklātu.
Ar aukstu ūdeni pārlej vienīgi sālītu gaļu un sālītas mēles,
kas iepriekš vēl o—B stunuas jāmērcē; šajā laikā ūdens

jāapmaina trīs četras reizes.

Sālītos gaļas produktus var vārīt arī nemērcētus, bet

tad — lielākā ūdens daudzumā.

Gaļas produktu vārīšanas procesā iegūto buljonu var

izlietot pirmo ēdienu un mērču pagatavošanai.

VĀRĪTA LIELLOPU GAĻA

AR MĀRRUTKU MĒRCI

Sagatavoto un nomazgāto gaļu (ciskas, astes, iegurņa,
krūšu gabalu) ieliek nesagrieztu kastrolī un pārlej ar tik

daudz karsta ūdens, lai tas gaļu tikko apsegtu. Kastrolim

uzliek vāciņu un liek vārīt. Kad ūdens sāk vārīties, ar

putu karoti nosmeļ putas un vāra uz lēnas uguns 2—21/2
stundas. Apmēram 30 minūtes pirms vārīšanas beigām pie-
liek notīrītus, sagrieztus burkānus, rāceņus, purava baltās

daļas vai sīpola daiviņas (ieteicams pielikt arī 30—40 g

seleriju, pētersīļu vai pastinaku), 2 lauru lapas, s—B

piparu graudiņus (vai s—lo g sarkano piparu pākšu) un

sāli. Kad gaļa un dārzāji izvārījušies, buljonu nolej un

izmanto mārrutku mērces sagatavošanai, bet kastroli ar

gaļu apsedz ar vāciņu.

Pirms pasniegšanas gaļu sagriež nelielās šķēlītēs, sa-

liek bļodā kopā ar dārzājiem, pieliek vārītus kartupeļus un

pārlej ar mērci.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 800 g kartupeļu,
2 burkānus, 1 puravu un 1 rāceni.

SĀLĪTA GAĻA VĀRĪTĀ VEIDĀ

AR MĀRRUTKU MĒRCI

Sālīto gaļu izmērcē, ieliek veselu gabalu kastrolī, pār-

lej ar aukstu ūdeni. Kad ūdens sāk vārīties, nosmeļ ar

putu karoti putas, pieliek garšsaknes, sīpolus un ļauj
2—3 stundas lēnām vārīties. Kad gaļa ir mīksta, to izņem,

sagriež nelielās šķēlītēs, sakārto bļoda un pārlej ar mār-

rutku mērci.

Piedevas — kartupeļu vai zirņu biezenis vai arī vārīti

kartupeļi.
Uz 500 g sālītas gaļas ņem 800 g kartupeļu, 1 burkānu,

1 sīpolu un 1 pētersīli, 2 ēdamkarotes taukvielu.

GAĻAS PUSFABRIKĀTI

Lai atvieglotu pusdienu sagatavo-
šanu, gaļas kombināti izstrādā daudz

pārtikas produktu jau gatavā vai pus-
gatavā veidā un to skaitā ap 40 da-

žādu gaļas pusfabrikātu dabiskā, pa-
nētā, maltā veidā.

Var ļoti viegli aprēķināt, ka,

pagatavojot otros ēdienus no gajas
pusfabrikātiem, vajag daudz mazāk

laika nekā tad, ja šis pats ēdiens jā-
pagatavo no neapstrādāta gaļas
gabala.

Izstrādājot pusfabrikātus, pārtikas
rūpniecības uzņēmumi palīdz māj-
saimniecei veikt vismaz pusi, bieži arī

lielāko daļu tā darba, kāds ir vaja-
dzīgs līdzīga nosaukuma ēdienu pil-
nīgai pagatavošanai.

MASKAVAS CEPAMĀ GAĻA

Maskavas cepamā gaļa ir loti ērts,
visai izplatīts un pelnīti ieslavēts pus-
fabrikāts, kas iesaiņots 250 g smagos
sainīšos, kuros atrodas ļoti laba,
20—30 g lielās šķēlītēs sagriezta liel-

lopu gaļa.
No Maskavas cepamās gaļas var

ātri pagatavot dažādus pirmos un

otros gaļas ēdienus.

CŪKGAĻAS SOĻANKA

Konservēta cūkgaļas soļanka sa-

tur 40—50 g smagus cūkas gaļas ga-
baliņus, kausētus cūku taukus un cūku

taukos kopā ar sīpoliem, lauru lapām,
pipariem, tomātu biezeni, cukuru, sāli

izsautētus kāpostus.

Kāpostus sautē 3—4 stundas, cū-

kas gaļu labi izcep. 500 g smagās
bundžās ir 150 g cūkas gaļas, 320 g
sautētu kāpostu un 30 g buljona.
10—15 minūtes pirms pasniegšanas
soļanku saliek pannā un sasilda.

RAGO, GULASS,

BEF-STROGANOVS

Šie pusfabrikāti sastāv no dažāda

lieluma gaļas gabaliņiem un paredzēti

līdzīga nosaukuma otro ēdienu paga-

tavošanai.

Ragū gatavo no liellopu, cūkas un

jēra gaļas. Liellopu ragū gatavo no

kautķermeņa krustu daļas. Šis pus-
fabrikāts sastāv pa pusei no gaļas ga-
baliņiem ar taukiem, pa pusei no

krusta kauliņiem. Katrs gabaliņš ne-

sver vairāk par 40 g. Porcijas iesvēr-
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tas 200 g smagos sainīšos. Tāpat ir

sagatavots cūkgaļas ragū pusfabrikāts,
tikai cūkgaļas ragū gatavo nevien no

krusta daļas kā liellopu gaļas ragū,
bet te ir arī cūkas ribas un skrimšļi.

Jēra gaļas ragū sastāv no sīkā-

kiem jēra kautķermeņa lāpstiņu un

krūšu daļas gabaliņiem (ap 25 g
svarā); to pārdod pēc svara.

Gulašu gatavo no dzīvnieku kaut-

ķermeņa pakaļējās iegurņa daļas
(augšstilba gabala, ciskas, cepeša ga-
baliem), kas sagriezti pa 10—20 g
katrs. Gulašu iesaiņo pa 125 g.

Bef-stroganova pusfabrikāts ir pa-
gatavots no liellopu gaļas izgriezuma
un fileja, un tas sastāv no plānās
strēmelītēs sagrieztiem liellopu gaļas
gabaliņiem; tas ir iesaiņots pa 125 g.

PO2ARSKA VISTAS KOTLETES

Tā saucamo Požarska kotlešu pus-
fabrikāts ir pagatavots no vistas ga-
ļas, svaigām olām, kviešu maizes,
panējamās rīvmaizes. Vienas šādas
kotletes pusfabrikāta svars ir 75 g.

PANĒJUMA RĪVMAIZE

Panēļuma rīvmaizi pārdod 300 g
kārbās pilnīgi gatavu lietošanai.

To lieto kotlešu, gaļas, zivju apviļā-
šanai pirms cepšanas, kā arī veidņu
un pannu izkaisīšanai, ja cep rolades,
pudiņus utt.

NO VECĀM RECEPTĒM

JERA GAĻA AR RĪSIEM

Nomazgātu jēra gaļu (krūtiņu vai

lāpstiņas gabalu) sacērt, izņemot ārā

rupjākus kaulus, apkaisa ar sāli,
smalkiem pipariem un pannā apcep.
Pēc tam, nenoņemot no pannas, gaļas
gabalus apkaisa ar sīki sagrieztiem
sīpoliem un cep vēl dažas minūtes.

Apcepto jēra gaļu saliek lēzenā kas-

trolī, pārlej ar 2—3 glāzēm buljona
vai ūdens, pieliek tomātu biezeni un

sautē. Pēc I—P/2 stundas (jnuna jēra
gaļai pēc 40—50 minušu) ilgas sautē-
šanas pieber 1 glāzi nomazgātu un

verdošā ūdenī 10 minūtes apvārītu
rīsu, izmaisa, apsedz kastroli ar vā-

ciņu un sautē vēl 30 minūtes. Ēdienu
pasniedz tajā pašā traukā, kurā tas

pagatavots.

VĀRĪTA JĒRA GAĻA BALTAJĀ MĒRCĒ

Jēra gāju (pakaļējo dalu, krūšu gabalu, lāpstiņu) no-

mazgā, ieliek kastrolī un pārlej ar tik daudz verdoša

ūdens, lai tas gāju tikko apsegtu; kastrolim uzliek vāciņu
un vara uz mazas_ uguns. Kad ūdens sāk vārīties, nosmej
putas un Jauj lēnām vārīties 1 — 11/2 stundas. Pēc 30—40
minūtēm kopš vārīšanās sākuma pieliek notīrītus un no-

mazgātus dārzājus un sāli. Gatavo jēra gaļu un dārzājus
izņem no buljona, gaļu sagriež plānās šķēlītēs, sakārto

bļoda, apliekot apkārt vārītus kartupeļus, sagrieztus dārzā-

jus, un pārlej ar balto mērci, kas pagatavota no vārīšanas

procesā iegūtā buljona.
Uz 500 g jēra gaļas ņem 600 g kartupeļu, 1 rāceni,

2 sīpolus, 2 burkānus, pa 1 ēdamkarotei miltu un taukvielu

(mērcei).

JĒRA GAĻA AR PUPIŅĀM

Nelielos gabaliņos sagrieztu jēra ga|u apkaisa ar sāli,
pipariem, apcep taukvielās, saliek lēzenā kastrolī, pieliek
iepriekš izmērcētas pupiņas, 21/2—3 glāzes ūdens un vāra

apmēram stundu. Pēc tam pieliek viegli apceptus sīpolus,
sagrieztus tomātus un 30—40 minūtes sautē. Pasniedzot

gaļu apkaisa ar pētersīļu lapiņām.
Uz 500 g jēra gaļas ņem 1 glāzi pupiņu, 1 sīpolu,

200 g tomātu, 2 ēdamkarotes taukvielu.

DESIŅAS

Desiņas ieliek karstā ūdenī un to uzvāra; pēc s—lo mi-

nūtēm desiņas no kastroļa izņem un sakārto bļodā.
Piedevām pasniedz kartupeļu biezeni vai sautētus kā-

postus.

Desiņas var pasniegt arī dabiskā veidā (vārītas, bez

piedevām) vai apceptas. Pēdējā gadījumā ūdenī izkarsētās

desiņas saliek pannā un taukvielās apcep. Piedevas sakārto

bļodā uzkalniņa veidā un tām virsū uzliek karstās desiņas.
Uz 500 g desiņu ņem 500 g kartupeļu, 1 ēdamkaroti

taukvielu un 1/2 glāzes piena (kartupeļu biezenim).

SARDELES

Sardeles ieliek karstā ūdenī, uzvāra un ļauj desiņām
10—15 minušu laikā izsilt cauri. Sardeles pasniedz dabiskā

veidā (vārītas) vai ar piedevu, kā arī apceptas. Šādā gadī-

jumā sardeles pārgriež gareniski divās daļās un apcep

sviestā vai taukvielās; pasniedzot ar šo pašu sviestu pār-

lej piedevas.
Uz 500 g sardeļu ņem 500 g kartupeļu, 1 ēdamkaroti

taukvielu un 1/2 glāzes piena (kartupeļu biezenim).
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ŠĶIŅĶIS AR ZIRNĪŠIEM

Žāvētu šķiņķi apmazgā aukstā ūdenī un vāra tāpat kā

sālīto gaļu. Pirms pasniegšanas šķiņķim noņem ādu;

šķiņķi sagriež plānās šķēlītēs, saliek bļodā un pārlej ar

2—3 karotēm izkāsta vārāmā ūdens. Piedevām pasniedz
zaļos zirnīšus ar sviesta aizdaru.

Šķiņķim ar zirnīšiem var arī izmantot gatavo vārīto

šķiņķi. Šķiņķa šķēlītes 3—5 minūtes pirms pasnieg-
šanas pārlej ar karstu ūdeni vai gaļas buljonu un izkarsē,

neļaujot vārīties. Bez zaļajiem zirnīšiem kā šķiņķa piedevu
var pasniegt spinātu, skābeņu, zirņu un kartupeļu biezeni,
kā arī sautētus kāpostus vai konservētu kukurūzu.

Šķiņķi ar zirnīšiem var apliet ar sarkano mērci, pievie-
nojot madeiru.

Uz 500 g šķiņķa ņem 1 burkānu, 1 pētersīli, 1 sīpolu,
1 bundžu (400 g) konservēto zirnīšu (vai 100 g kaltēto),
V2ēdamkarotes cukura un 1 ēdamkaroti sviesta.

MĒLE BALTAJĀ MĒRCĒ AR ROZINĒM

Labi nomazgātu svaigu mēli ieliek kastrolī, pieliek no-

tīrītas, nomazgātas un sagrieztas garšsaknes, sīpolus, sāli,

pārlej ar karstu ūdeni un vāra 2—3 stundas. Izvārīto mēli

izņem, nomazgā aukstā ūdenī un nekavējoties novelk tai

ādu. No buljona, kurā mēle vārīta, sagatavo mērci: ēdam-

karoti miltu viegli apcep tādā pašā daudzumā sviesta, at-

šķaida ar izkāsto buljonu (P/4 gāzes), uzvāra, pieliek pār-

lasītas, nomazgātas rozines un s—lo5—10 minūtes vāra; pēc
tam noņem no uguns, pieliek sāli, citrona sulu, gabaliņu
sviesta un izmaisa.

Mēli pasniedz sagrieztu plānās šķēlītēs, sakārtotu

bļodā; apkārt apliek piedevas (zaļos zirnīšus, makaronus,
sautētus kāpostus, kartupeļu vai zirņu biezeni) un pēc
tam mēli pārlej ar sagatavotu mērci.

Mēles mērcei var arī nelikt rozines klāt, bez tam mēli

var pasniegt bez mērces, pārlietu ar buljonu.

Tāpat var sagatavot svaigas cūku mēles; tās jāvāra
I—2 stundas.

Uz 1 svaigu mēli (liellopu) ņem 1 burkānu, 1 pētersīli,
I sīpolu, 100 groziņu, 1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes

sviesta.

VĀRĪTS SPUREKLIS (PRIEKŠKUŅĢIS)

Svaigu, rūpīgi izmazgātu spurekli applaucē ar verdošu

ūdeni, ar nazi notīra un no jauna pārmazgā aukstā ūdenī.

Sagatavoto spurekli sagriež paprāvos kvadrātos vai sari-

tina ruletes veidā, apsienot ar diegu, ieliek kastrolī, pārlej

ar aukstu ūdeni, pieliek sāli, piparus, lauru lapas, pa

1 burkānam, pētersīlim, sīpolam un vara 4—5 stundas.

JĒRA KROTIŅA

Jēra krūtiņas pusfabrikāts ir sa-

gatavots tā, lai, to mājās apcepot,
iegūtu teicamu otro ēdienu — ceptu
jēra krūti. Gaļas kombināti šo pusfab-
rikātu gatavo šādā veidā: jēra krūtiņu
izvāra vājā sāls ūdenī, pēc tam viegli
nosloga, atdzesē, sagriež porcijās, ap-
mērcē saputotu olu, ūdens un sāls

maisījumā un apviļā rīvmaizē.

BIFŠTEKI

Bifštekus gatavo gaļas kombinā-

tos no liellopu gaļas (no izgriezuma)
dabiskā veidā un iecirstus. Katra por-
cija sver 125 g.

lecirsto bifšteku izgriež no augš-
stilba, ciskas vai cepeša gabala un

katru porciju no vienas malas vairākās

vietās iecērt, kas paātrina izcepšanos.

NO VECĀM RECEPTĒM

SĀLĪTA MELE AR PIEDEVĀM

Mēli rūpīgi nomazgā, ieliek kas-

trolī, pārlej ar aukstu ūdeni, pieliek
garšsaknes, sīpolus un vāra uz lēnas

uguns 3—3>/< stundas. Gatavo mēli

izņem, apmazgā aukstā ūdenī un ne-

kavējoties novelk ādu.

Notīrīto mēli sagriež plānās šķē-
lītēs, sakārto bļodā, pārlej ar 2 —3 ka-

rotēm buljona un ar izkausētu sviestu.

Piedevām pieliek zaļos zirnīšus ar

sviesta aizdaru.

Kā piedevu zaļo zirnīšu vietā var

pasniegt makaronus, sautētus kāpos-
tus, kartupeļu vai zirņu biezeni.

CABANU CHOROVU

Nokauj jaunu aunu, nodīrā ādu,
nogriež galvu, kājas, izņem iekšas.

Notīrīto kautķermeni un taukasti sa-

griež sīkos gabaliņos (kaulus ārā ne-

ņemot), pieliek piparus, sāli un saka-

pātus sīpolus. Visu šo masu saliek no

plēves rūpīgi atbrīvotā un labi izmaz-

gātā auna kuņģī un aizšuj to cieti

vai abos galos aizsien. Irdenā zemē

izrok 10—15 cm lielu padziļinājumu,
atbilstošu sagatavotajam auna kuņ-
ģim. Padziļinājumā iekur uguni, lai

zemi vispirms izkaltētu. Sājos pelnos
ieliek piepildīto kuņģi, apber vienmē-

rīgi ar smiltīm (2—3 cm biezā kārtā)
un virspusē sakur uguni. Pildītais

chorovu ir pēc 6—B stundām gatavs;
to izņem, notīra pelnus, novieto uz

lavaša, sadala gabalos un pasniedz.

(«Grāmata par armēņu

nacionālo uzturu»)



140

GATAVIE PELMEŅI

Gaļas kombināti ražo pārdošanai
saldētus gatavus pelmeņus, kurus at-

liek tikai mājās uzvārīt vai apcept.
Pilsētas mājsaimnieces tagad ar-

vien retāk ķeras pie pelmeņu sagata-
vošanas mājās. Patiešām, kādēļ tērēt
tik daudz laika un pūļu, lai iejauktu
un izveltnētu mīklu, sagatavotu pildī-
jumu, veidotu pelmeņus, kad tos var

nopirkt tuvākā veikalā gatavus?
Gaļas kombināti izstrādā galveno-

kārt Sibirijas pelmeņus, kuru receptē
ietilpst kviešu milti (30%-īgie), pirm-
šķirīga liellopu gaļa, mēreni trekna

cūkas gaļa, trekna cūkas gaļa vai

speķis, sīpoli, sāls, pipari.
Pelmeņus «Ekstra» gatavo no

kviešu miltiem (10%-īgiem), augstākā
labuma liellopu gaļas, treknas cūkas

gaļas, olām, pipariem, sāls.

Pelmeņus sasaldē 15—18° tem-
peratūra; pārdošanā tie ir iesaiņoti
speciālas kartona kārbās, pa 350 vai

pa 500 g.
Gaļas kombinātos pelmeņus paga-

tavo no sākuma līdz beigām speciālas
mašinas-automati, cilvēku rokām ne-

pieskaroties, kas nodrošina šī visādā
ziņa lieliskā produkta augstu kvalitāti.

Tāpat kā Sibīrijā un Uralos, arī

mūsu zemes vidusjoslā un centrālos

rajonos gatavie pelmeņi ir kļuvuši par
tautas ēdienu.

KOTLETES UN ŠNICELES

Kotletes — dabiskās un siteou
veidā — gatavo no cūkas un jēra ga-

ļas. Tas ir plānās šķēlītēs sagrieztas
jēra vai cūkas karbonādes porcijas.
Katram šādam gabaliņam atstāj klāt
nelielu ribas kauliņu, kura apakšējais
gals ir brīvs no gaļas.

Siteņi no dabiskajām kotletēm at-
šķiras ar to, ka tos viegli izdauza un

apviļā rīvmaizē, iepriekš apmērcējot
ar ūdeni un sāli sakultā olā.

Viena porcija dabisko kotlešu sver

125 g. Arī siteņa porcija sver 125 g,
bet šajos 125 gramos jēra vai cūkas

gaļas ir 115 grami, pārējos 6 gramus
sver panējums un 4 gramus — olas,
sāls, ūdens maisījums.

Šniceles dabiskā vai siteņu veidā

gatavo arī no cūkas vai jēra gaļas un

nevis tikai no karbonādes, bet arī no

šķiņķa.

ESKALOPS

Jēra vai cūkas gaļas eskalopa
pusfabrikātam ņem jēra vai cūkas fi-
leju un sagriež plānās šķēlītēs (2 šķē-
lītes 125 g porcijā). Cūkas eskalopam
pie fileja atstāj klāt mazliet speķa
(s—lo mm biezu kārtiņu).

_

Izvārīto spurekli sagriež strēmelītēs, pievienojot balto
mērci, kas pagatavota no buljona, kurā spureklis vārīts.

Baltajai mērcei var pielikt tomātu biezeni. Izvārīto spu-
rekli pasniedz arī aukstu, sagrieztu plānās šķēlītēs vai
mazos gabaliņos. Atsevišķi pasniedz mārrutkus etiķī, gur-
ķus, tomātu vai balto galviņkapostu salātus.

SAUTĒTA GAĻA

SAUTĒTA LIELLOPU GAĻA AR MAKARONIEM

Gāju (augšstilba, ciskas, cepeša gabalu) apmazgā, ap-
sāla un vesela gabala veidā pannā no visām pusēm apcep,
kamēr izveidojas brūna garoziņa. Apcepto gaļu ieliek kas-

trolī, pievieno tomātu biezeni, 3—4 glāzes buljona vai

karsta ūdens, notīrītas, nomazgātas un sagrieztas garš-
saknes un sīpolus, 2—3 lauru lapas un B—lo piparu grau-
diņus (vai Vi 0

_

piparu pāksts). Kastroli apsedz ar vāciņu
un gāju sautē 2—3 stundas. Apmēram 30—40 minūtes

pirms sautešanas beigām pieliek ēdamkaroti miltu, kas
sacepti ar tadu pašu daudzumu eļjas vai sviesta līdz tumš-

brūnai krāsai; lai milti nesaietu kunkuļos, tos iepriekš
atšķaida ar nelielu daudzumu buljona, izmaisa un sautē

uz lēnas uguns tālāk, kamēr gāja ir gatava.
Pirms pasniegšanas gaļu izņem no mērces, sagriež šķē-

lītes, sakārto bļodā, apkārt apliek ar sviestu pārlietus
makaronus; mērcei pieliek sāli, to izkāš caur sietiņu un

pārlej gaļai.
Makaronu vietā pie sautētas gaJas var pasniegt kar-

tupeļu kroketes, ceptus kartupeļus, ceptus ābolus, sautētus

kāpostus; atsevišķi pasniedz gurķus, salātus vai marinētus

augļus un ogas.
Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 200 g makaronu,

1 ēdamkaroti tomātu biezeņa, pa 1 burkānam, sīpolam un

pētersīlim, 1 ēdamkaroti miltu un 2 ēdamkarotes sviesta

vai eļļas.

SAUTĒTA LIELLOPU GAĻA AR SĪPOLIEM UN

KARTUPEĻIEM

GaJas mīkstumu (ciskas vai augšstilba gabalu) ap-

mazgā, sagriež 80—150 g lielos gabalos, apkaisa ar sāli,

pipariem, apviļā miltos un apcep pannā no visām pusēm,
līdz izveidojas brūna garoziņa. Pēc tam gaļu saliek kas-

trolī, bet pannā, kur gaļa cepusies, ielej 1 glāzi ūdens,
uzvāra, iekāš caur sietiņu kastrolī ar gaļu, pielej vēl 2 glā-
zes karsta ūdens, kastroli apsedz ar vāciņu un sautē uz

mazas uguns 2—2y2 stundas. Sautēšanas beigās pie gaļas

pieliek sīki sagrieztus, atsevišķi apceptus sīpolus un ap-

ceptus veselus vai 2—4 daļās sagrieztus kartupeļus, 1 lauru

lapiņu, 2 krustnagliņas un 5—6 piparu graudiņus (vai
Vio piparu pāksts); gaļu turpina vēl pusstundu sautēt.



Pasniedzot to apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām
vai dillēm.

Atsevišķi var pasniegt gurķus, lapu vai tomātu salātus.

Uz 500 g gaļas ņem 800 g kartupeļu, 2—3 sīpolus,
1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes sviesta.

GAĻAS GULAŠS

Gaļu (ciskas, cepeša gabalu, lāpstiņu) apmazgā, sa-

griež kubveida gabaliņos, apkaisa ar sāli, pipariem un

pannā sviestā apcep. Kad gaļa ir apcepusies, pieliek sīki

sakapātus sīpolus, apkaisa gaļu ar miltiem un visu kopā
viegli apcep. Sagatavoto gaļu saliek kastrolī, pārlej ar

2—3 glāzēm buljona vai ūdens, pieliek tomātu biezeni,
I—2 lauru lapiņas, apsedz ar vāciņu un sautē 1 — IV2 stun-

das. Gulašu pasniedz ar ceptiem vai vārītiem kartupeļiem,
apkaisot ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g gaļas ņem 1 kg kartupeļu, 2 sīpolus, 1 ēdam-

karoti miltu, 3 ēdamkarotes tomātu biezeņa un tikpat
daudz eļļas vai sviesta.

GRUZIŅU SOĻANKA

Gaļu (fileju, muguras plāno malu, ciskas gabalu) ap-

mazgā, atbrīvo no cīpslām, sagriež nelielos gabaliņos, pie-
vieno sīki sagrieztus sīpolus un apcep sakarsētā pannā
taukvielās.

Apcepto gaļu pārliek pazemā kastrolī, pievieno tomātu

biezeni, nomizotus, šķēlītēs sagrieztus skābētus gurķus,
ķiploka daiviņu, sāli, pielej vīnogu vīnu, 2—3 ēdamkarotes

gaļas buljona; kastroli apsedz ar vāciņu un sautē 30—40

minūtes.

Pasniedzot solaņku apkaisa ar pētersīļu lapiņām.
Uz 400—500 g gaļas (mīkstuma) ņem 2 sīpolus, 2 skā-

bētus gurķus, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 1/4 glāzes
vīnogu vīna un 2—3 ēdamkarotes taukvielu.

GAĻA AR CIDONIJĀM

Gaļu (fileju, ciskas, augšstilba gabalu) apmazgā, sa-

griež nelielos gabaliņos (3—4 gabaliņus 1 porcijai), saliek

pazemā kastrolī un apcep sakarsētā sviestā.

Pēc tam apcepto gaļu pārlej ar tik daudz ūdens, lai tā

ir apsegta, un sautē apmēram stundu.

Cidonijas nomizo, izņem sēklas un sagriež daiviņās,
ieliek kastrolī ar gaļu, pievieno apceptus sīpolus, sāli,

piparus un turpina sautēt, kamēr gaļa ir pilnīgi gatava.
Pasniedzot gaļu ar cidonijām saliek sasildītā bļodā un

apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 400 g gaļas (mīkstuma) ņem 400 g cidoniju,
1 sīpolu un 2 ēdamkarotes taukvielu.

LANGETS, romsteks

Langetu gatavo no liellopu fileja
izgriezuma; tas ir plānāks nekā antre-
kots, un 125 g porcijā ir 2 šķēlītes
langeta.

Romsteks ir panēts pusfabrikāts;
tas ir no muguras gabala biezās malas
vai no fileja izgriezts, viegli izdauzīts

115 g smags gaļas gabals, kas apmēr-
cēts ar ūdeni un sāli sakultās svaigās
olas un pēc tam apviļāts rīvmaizē.

SAUTĒTA GAĻA

Sautētu gaļu (tās pareizais nosau-

kums ir «Sautēta liellopu gaļa», «Sau-
tēta jēra gaļa», «Sautēta cūkas gaļa»)
pagatavo no atcīpslotas, svaigas labi

barota liellopa, cūkas, jēra gaļas, pie-
vienojot taukus, sāli, sīpolus, piparus,
lauru lapas; tas ir gandrīz universāls

auksts vai silts gaļas ēdiens.
No sautētās gaļas var pagatavot

gaļas zupu, buljonu, kāpostu zupu ar

gaļu, boršču; no tās var iztaisīt lielu
skaitu otro gaļas ēdienu, piemēram,
sautētu gaļu ar kartupeļiem, ar biez-

putru, ar jebkuru citu piedevu.
Konservi «Sautēta liellopu gaļa»,

«Sautēta jēra gaļa», «Sautēta cūkas

gaļa» ir ļoti derīgs, bet daudzos gadī-
jumos (ekskursijās, tālās pastaigās,
izbraukumos utt.) neaizvietojams pār-
tikas produkts.

AKNU PASTĒTE

Konservēta aknu pastēte ir tei-
cams uzkožamais, kuru pasniedz
aukstu.

Šajos konservos ir apstrādātas
jera vai liellopu aknas, kausēts sviests,
kausēti cūkas vai kaulu smadzeņu
tauki.

Pirmās šķiras aknu pastēte ir pa-
gatavota ar kaulu smadzeņu taukiem,
bet augstākā labuma — ar sviestu vai
kausētiem cūku taukiem.

Neatkarīgi no šķirnes konservi sa-

tur ne mazāk kā 55% aknu, 10% sma-

dzeņu, no 28 līdz 33% taukvielu,
3% ga|as buljona, kā arī sīpolus, pi-
parus, muskatriekstu, kanēli, krust-

nagliņas.

JĒRA GAĻAS IZGRIEZUMS

GREDZENTIŅA

šo pusfabrikātu gaļas kombināti
gatavo šādā veidā: no vislabākās jēra
nieru gabala daļas izgriež iegarenas
porcijas pa 125 g, saritina tās
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gredzentiņā, sasprauž ar koka tapiņām
un iesaiņo celofāna vai pergamenta
sainīšos.

Jēra gajas izgriezumam ir kulinā-

rijā visdažādākās izlietošanas iespējas,
kuru pamatā ir šo labāko jēra gaļas
gabalu apcepšana dabiskā (nepanētā)
veidā.

MALTAS GAĻAS KOTLETES

No maltās gajas pusfabrikātiem
pārdošanā ir Maskavas, iecienītās, Po-

žarska un Kijevas kotletes.

Maskavas kotlete ir apajas formas

un sver 50 g. Tajā ir 25 g labas, svai-

gas, atcīpslotas liellopu gajas, 4,47 g
taukvielu, 7 g kviešu maizes, 2 g rīv-

maizes (panēšanai), 0,5 g sipolu,
0,03 g smalko piparu, 1 g sāls, 10 g
ūdens.

lecienītā kotlete sver 75 g, tai

ir ovāla forma, bet viens gals smails.

lecienītajā kotletē ir 45 g gaļas un

2 g olas.

Požarska kotletes gatavo no vidēji
treknas cūkas gaļas. Katrā Požarska

kotletē ir 45 g cūkas gaļas un 2 g
olas (kopējais svars — 75 g); arī tai

ir ovāla forma, viens gals smails.

Kijevas kotlete satur ap 30 g
mēreni treknas cūkas gaļas, tai ir
ovāla vai apaļa forma, un tā sver pa-
visam 50 g.

Gaļas kombinātos kotletes saga-
tavo mašinas-automati pēc apstiprinā-
tas receptes ar stingru techniski-

ķimisku un sanitāru kontroli. Veikalos,
kur pusfabrikātus pārdod, ir nodroši-

nāti uzglabāšanai nepieciešamie ap-
stākļi (saldējamās ierīces, dzesināmas

letes).

BARA-KABOBS

Tadžikistanas gajas kombināti

gatavo tadžiku nacionālo ēdienu bara-

kabobu. Liela katla dibenā ieliek koka

režģi un ielej līdz tā limenim

(40—60 cm augstumā) ūdeni. Pēc tam
uz režģa noliek ar kājām uz leju
rūpīgi nomazgātu veselu jēru līdz ar

taukasti.

Ar sāli un garšvielām apkaisītais
jērs katlā sūt tvaikos 3 stundas; ga-
tavā veidā to nosūta veikalam un tur
pārdod pēc svara, pievienojot katrai

porcijai gabaliņu taukastes tauku.

KUPATI

Gruzijas gaļas kombinātos ražo

Gruzijas nacionālo ēdienu pusfabrikā-
tus: cūkas gaļas kupatus un kupatus
imeretiniešu gaumē.

TEĻA GAĻAS ZRAZI

Teļa gaļu sagriež plaukstas lieluma plānos gabalos un

uzmanīgi izdauza. Sagatavo pildījumu: sīki sagrieztus
sīpolus apcep; sacietējušus maizes gabaliņus izmērcē pienā,

nospiež lieko šķidrumu, sajauc ar sīpoliem, pieliek sāli,

piparus, labi visu izmaisa, saliek pannā un uz mazas uguns

apcep. Uz katras šķēlītes gaļas uzliek ēdamkaroti saga-

tavotā pildījuma, gaļu saritina veltnīša veidā, apsien ar

diegu un apkaisa ar sāli. Veltnīšus saliek pannā ar sakar-

sētām taukvielām un ātri apcep uz spēcīgas uguns no visām

pusēm, kamēr neizveidojas brūngana garoziņa. Pēc tam

liesmu samazina, pielej 1 glāzi gaļas buljona, pieliek
2 ēdamkarotes tomātu biezeņa un sautē 40—50 minūtes,

kamēr gaļa kļūst mīksta. Pirms pasniegšanas veltnīšiem

noņem diegus un tos pārlej ar sulu, kas izdalījās sautējot.
Atsevišķi pasniedz aso tomātu mērci.

Uz 500 g teļa gaļas (mīkstuma) ņem 1 lielu sīpolu,
100 g sacietējušas baltmaizes bez garozas, V2glāzes piena,
3 ēdamkarotes taukvielu.

JĒRA GAĻAS RAGŪ

Apmazgātai jēra gaļai (krūtiņai vai lāpstiņai) izņem
lielākos kaulus, sacērt to gabalos, apkaisa ar sāli un pannā
apcep. Pirms cepšanas beigām jēra gaļu apkaisa ar ēdam-

karoti miltu. Pēc tam gaļu saliek kastrolī, pievieno tomātu

biezeni, pārlej 2—3 glāzes karsta buljona vai ūdens un

sautē uz mazas uguns. Pēc IV2—2 stundām kopš sautēša-

nas sākuma gaļu (jauna jēra gaļu pēc 40—50 minūtēm)
saliek lēzenā kastrolī, pieliek notīrītus, nomazgātus, daivi-

ņās sagrieztus un apceptus dārzājus — burkānus, pēter-
sīļus, sīpolus, rāceņus, kartupeļus, kā arī I—2 lauru lapi-

ņas un 6—B piparu graudiņus (vai VlO pāksts). Visu pārlej
ar sautēšanā iegūto, izkāsto buljonu un sautē vēl 30 minū-

tes. Gatavo ragū sakārto bļodā un apkaisa ar sīki sagriez-
tām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 600 g kartupeļu, 2 burkānus,
1 pētersīli, 1 rāceni, 1 sīpolu, 2 ēdamkarotes tomātu bie-

zeņa un tikpat daudz taukvielu.

JĒRA GAĻAS UN DĀRZĀJU SAUTĒJUMS

Jēra gaļu labi apmazgā, sacērt nelielos gabalos, kaulus

ārā neņemot, saliek kastrolī un pārlej ar 2—3 glāzēm
karsta ūdens. Kastroli apsedz ar vāciņu un karsē. Kad
ūdens sāk vārīties, pieliek 2—3 kartupeļus, sāli un vāra

1 stundu. Pēc tam jēra gaļu pārliek ar putu karoti lēzenā

kastrolī; virs jēra gaļas saliek notīrītus un nomazgātus
kāpostus, kubveida gabaliņos sagrieztus burkānus, daivi-

ņās sagrieztus rāceņus un kartupeļus, sīpolus, I—2 lauru
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lapiņas, s—§ piparu graudiņus (vai Vio pāksts) un 4—5

krustnagliņas. No buljona izņem izvārītos kartupeļus, iz-

berž tos caur sietu, savieno ar izkāsto buljonu un pārlej
gaļai un dārzājiem; vāra uz mazas uguns 30—40 minūtes.

Pasniedzot ēdienu apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai

dillēm.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 600 g kartupeļu, 2 burkānus,
1 sīpolu, 1 rāceni un 200 g kāpostu.

ČANACHI

Jēra gaļu apmazgā un sagriež nelielos gabaliņos

(1 porcijai 2—3 gabaliņus), saliek 2—3 1 lielā metāla vai —

labāk — glazētā māla traukā (podā). Turpat pieliek sīki

sagrieztus sīpolus, nomizotus un sagrieztus kartupeļus,
uz pusēm pārgrieztus tomātus, no dzīsliņām atbrīvotas un

sīki sagrieztas pupiņu pākstis, kubveida gabaliņos sagriez-
tus baklažānus, pētersīļu vai kindzas zaļumus; visu apkaisa
ar sāli, pipariem un pārlej ar 2 glāzēm ūdens. Trauku ap-

sedz ar vāciņu un sautē IV2—2 stundas cepeškrāsnī.
Canachus pasniedz tajā pašā traukā, kurā tie. gatavoti.
Uz 500 g jēra gaļas ņem 750 g kartupeļu, 200 g to-

mātu, 300 g baklažānu, 200 g zaļo pupiņu pākšu un 1 sī-

polu.

JĒRA GAĻA AR PUPIŅU PĀKSTĪM

Jēra gaļu apmazgā, sagriež nelielos gabaliņos (3—4

gabaliņus 1 porcijai), saliek lēzenā kastrolī un sakarsētās

taukvielās apcep. Pēc tam apcepto jēra gaļu pārlej ar

ūdeni tā, lai tas gaļu apklātu, un, apsegtu ar vāciņu,
sautē 30—40 minūtes; tad pievieno apceptus sīpolus, sīki

sagrieztas, no dzīsliņām atbrīvotas pupiņu pākstis, piparus,
sāli un sautē tālāk, kamēr jēra gaļa ir pilnīgi gatava.

Jēra gaļu ar pupiņām pasniedz sakārtotu sasildītā bļodā
un apkaisītu ar pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 400 g zaļo pupiņu pākšu,
1 sīpolu, 2—3 ēdamkarotes taukvielu.

TEĻA VAI JĒRA NIERES VĪNA MĒRCĒ

Nieres atbrīvo no taukiem un plēvēm, pārgriež gare-

niski divās daļās un tad sagriež šķērsām plānās šķēlītēs;
izvāra sēnes un arī sagriež šķēlītēs. Visu apkaisa ar sāli,

pipariem un sakarsētā pannā apcep sviestā, pēc tam ap-

kaisa ar miltiem un cep vēl I—2 minūtes, ar karoti ap-

maisot. Tad pannā ar nierēm ielej 1/4 glāzes madeiras un

glāzi gaļas buljona un vāra 3—4 minūtes.

Pasniedzot nieres saliek sasildītā bļodā, apkaisa ar

sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām. Atsevišķi var pasniegt
vārītus kartupeļus ar sviestu.

Uz 500 g teļa vai jēra nieru ņem 200 g vārītu baraviku

vai šampinjonu, 1 ēdamkaroti miltu, y4 glāzes vīna (ma-

deiras), 1 glāzi gaļas buljona un 2 ēdamkarotes sviesta.

Čūkas gaļas kupati ir labi sasmal-

cināta, ar sipoliem, bārbeļu ogām, sāli

un garšvielām sajaukta un desas ap-
valkā iepildīta cūkas gaļa. Kupati ir

pikants ēdiens, tajos ir daudz piparu
(melno un sarkano), kaneja, ķiploku;
tos pārdod jēlus.

Kuputus itneretiniešu gaumē ne-

gatavo vis no cūkas gaļas, bet no

svaigiem plūčiem (70 g) un taukvie-

lām (30 g).

ĻUĻA-KJABABS UN TAVA-KJABABS

Sos pusfabrikātus ražo pārdoša-
nai Aizkaukaza gaļas kombināti.

Ļuļa-kjababs ir pagatavots no sa-

kapātas treknas jēra gaļas, kurai pie-
vienotas olas (40 g uz 250 g gaļas),
sīpoli, sāls, pipari. Gaļas masu iz-

veltnē iegarenos gabaliņos un apviļā
miltos.

Pusfabrikāts «Tava-kjababs» ir

50 g smagi, jēli gaļas plācenīši, kas

pagatavoti no gaļas mīklas šādā sa-

stāvā: uz 200 g treknas jēra gaļas
20 g jēra tauku, 20 g sīpolu, 5 g sāls,
3 g piparu.

SALDSKĀBĀ GAĻA

Konservi «Saldskābā gaļa» ir ļoti
garšīgs gatavs ēdiens. Tas ir pagata-
vots no pirmšķirīgas gaļas, sviesta,
pupiņām vai žāvētām plūmēm, tomātu

biezeņa, kviešu miltiem, sīpoliem, sāls,
cukura, burkāniem, pētersīļiem, ķiplo-
kiem, garšvielām, sarkanā vīna un

etiķa esences.

Gaļu sagriež 10 mm biezās šķēlī-
tēs, tur 8 diennaktis marinādē, pēc
tam to izvāra, saliek burkās, pārlej ar

mērci (tomātu biezenis, vīns, cukurs,
sviests, milti).

Šos konservus gatavo divos vei-

dos — ar pupiņām vai ar žāvētām

plūmēm. 350 gramu smagā bundžā ir

200 g marinētās gaļas, 130 g mērces,

20 g žāvētu plūmju vai ari 150 g ga-
ļas, 120 g mērces un 80 g pupiņu.
250 gramu smagā bundžā ir 145 g
gaļas, 90 g mērces, 15 g žāvētu plūm-
ju vai 110 g gaļas, 85 g mērces,
55 g pupiņu.

VĀRĪTA LIELLOPU GAĻA SAVA

SULĀ

100 gramu smaga šo konservu
bundža satur 6—B gabaliņus ļoti labas

vārītas liellopu gaļas (80 g), kausētus

taukus (4 g), kas pārlieti ar gaļas bul-

jonu (16 g), pievienojot piparus un

lauru lapas.
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Atkarībā no gaļas treknuma Šie

konservi ir augstākās un pirmās šķi-
ras. Augstākā labuma konservos ir

trekna liellopu gaļa vai treknāka par

vidusmēru, bet pirmās šķiras konservos

gaļa ir tikai vidēji trekna. Gaļa šajos
konservos ir mēreni izvārīta, bet tā

nav pārvārīta, un tādēļ, uzmanīgi iz-

ņemot no bundžas, to var salikt šķīvī
veselos gabaliņos (lielajā bundžā tie

sver 30—40 g, bet 100 gramu smagajā
bundžā — 10—15 g) un pārliet ar aro-

mātisku gaļas buljonu.

ŠNICELES, TEFTEĻI, ZRAZI

Gaļas kombināti izstrādā arī mal-

tās gaļas pusfabrikātus. Tādi ir divi

šniceļu veidi (liellopu un cūkas), kā arī

tefteļi un zrazi.

Liellopu šnicelē ir 59 g maltas

gaļas, 3 g olas (vai melanža), 14 g
kviešu maizes, 8 g rīvmaizes panēša-
nai, 14 g ūdens, sāls, pipari; katra por-

cija sver 100 g.
Cūkas šnicele atšķiras no liellopu

ar to, ka liellopu gaļas vietā te ir 59 g
vidēji treknas cūkas gaļas. Abām mal-

tās gaļas šnicelēm ir ovāla forma.

Katra tefteļu bumbiņa sver 25 g;
no tiem 12,5 g ir liellopu gaļa, 2,23 g—
liellopu vai cūku tauki.

«Zrazu» pusfabrikāts sver 100 g,
un to gatavo no cepeša gabala
(62,75 g), cūkas taukiem (6,72 g),
olām (4 g), svaigiem sīpoliem (10 g),
rīvmaizes (15 g), pievienojot piparus
un sāli.

KOTLEŠU UN PILDĪJUMU GAĻA

Kotlešu gaļa ir kotlešu pusfabri-
kāts. Gaļas gabalus atbrīvo no kauliem

un stiegrām, atstājot vienīgi mīkstumu,
ko sadala sīkākos gabalos, I—31 —3 kg
svarā.

Pārdošanā maltā gaļa (kotletēm
vai pildījumam) ir arī iesaiņota izsvēr-

tās porcijās, tomēr biežāk to pārdod pēc
svara. Ar malto gaļu drīkst tirgoties
tikai tie pārtikas veikali, kuros ir iekār-

totas ar dzesināmām ierīcēm apgādātas
letes, pie tam ar noteikumu, ka maltā

gaļa sagatavota ne agrāk kā 30 minū-

tes pirms tās pārdošanas. Tādēļ malto

gaļu gatavo nevis gaļas kombinātos,
bet tieši veikalos.

NO VECĀM RECEPTĒM

DESA AR SĪPOLIEM

Vārīto desu sagriež plānās šķēlī-
tēs, sakārto salātu traukā vai bļodā,
saliek virsū tievos gredzentiņos sa-

grieztus sīpolus, pārlej ar eļļas, sinep-
ju un etiķa mērci, apkaisa ar sīki

sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dil-

lēm.

LIELLOPU NIERES SĪPOLU MĒRCĒ

Nieres atbrīvo no taukiem un plēvēm, saliek kastrolī,
pārlej ar aukstu ūdeni un uzvāra. Pēc tam ūdeni nolej,
nieres apmazgā, pārlej ar svaigu ūdeni un vāra tik ilgi,
kamēr tās ir gatavas (aptuveni 1—11/2 stundas). No bul-

jona, kurā nieres vārītas, pagatavo mērci: ēdamkaroti
miltu sacep ar tādu pašu daudzumu taukvielu līdz tumš-

brūnai krāsai, atšķaida ar IV2 glāzēm karsta buljona un

pavāra s—lo minūtes uz mazas uguns. Izvārītās nieres

sagriež nelielās šķēlītēs, sajauc ar sīki sagrieztiem un ap-

ceptiem sīpoliem un kopā 2—3 minūtes pacep. Pēc tam

nieres saliek lēzenā kastrolī, pievieno daiviņās sagrieztus,

apceptus kartupeļus, nomizotus, šķēlītēs sagrieztus gurķus,
I—2 lauru lapiņas un s—B5—8 piparu graudiņus (vai VlO
pāksts), pārlej ar sagatavoto un izkāsto mērci, apsedz ar

vāciņu un sautē 25—30 minūtes. Pirms pasniegšanas nieres

kopā ar piedevām saliek sasildītā bļodā un apkaisa ar

sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Tāpat var sagatavot cūkas nieres, tikai tās nav iepriekš
jāapvāra, bet tās sagriež jēlas un apcep.

Uz 500 g liellopu nieru ņem 600 g kartupeļu, 1 sīpolu,
3—4 skābētus gurķus, 1 ēdamkaroti miltu un 2—3 ēdam-

karotes taukvielu.

SAUTĒTA LIELLOPU SIRDS

Sirdi izmazgā, servjetē nosusina, sagriež nelielos gaba-

liņos, apsāla un apcep sakarsētā pannā ar taukvielām.

Cepšanas beigās sirds gabaliņus apkaisa ar miltiem, cep

vēl I—21 —2 minūtes, saliek lēzenā kastroli, bet pannā ielej
buljonu vai ūdeni un uzvāra.

Mērci iekāš kastrolī ar sirds gabaliņiem, pielej vēl

IV2 glāzes buljona vai ūdens, apsedz ar vāciņu un sautē

2—3 stundas uz mazas uguns.

Atsevišķi viegli apcep pannā sakarsētās taukvielās sīki

sagrieztus sīpolus, pievieno tomātu biezeni, 2 ēdamkarotes

etiķa, 1 tējkaroti cukura, 2 lauru lapiņas, visu uzvāra un

20—30 minūtes pirms sautēšanas beigām ielej kastrolī,

pieliekot sāli.

Piedevām var pasniegt griķu biezputru, vārītus rīsus,

makaronus, ceptus vai vārītus kartupeļus.
Bez šī paņēmiena sirdi var sagatavot tāpat kā sautētu

gaļu.
Uz 500 g liellopu sirds ņem 1 ēdamkaroti miltu, 1 sī-

polu, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 2 ēdamkarotes etiķa,
1 tējkaroti cukura un 2 ēdamkarotes taukvielu.

PLAUŠU GULAŠS

Nomazgātas plaušas ieliek karstā ūdenī un lēnām vāra

IV2—2 stundas; pēc tam plaušas sagriež 30—40 g lielos

kubveida gabaliņos, apkaisa ar pipariem, sāli, apcep pannā
sakarsētā sviestā, apkaisa ar miltiem, pieliek sīki saka-

pātus sīpolus un cep vēl dažas minūtes.
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Apceptās plaušas saliek kastrolī, pievieno 2—2V2 glāzes
buljona, kas iegūts, plaušas vārot, tomātu biezeni, lauru

lapas, apsedz kastroli ar vāciņu un vāra 10—15 minūtes.

Plaušas pasniedz ar vārītiem vai ceptiem kartupeļiem.
Uz 500 g plaušu ņem 1 sīpolu, pa 1 ēdamkarotei to-

mātu biezeņa, miltu un taukvielu.

LIELLOPU SIRDS VAI TESMEŅA GULAŠS

Sirdi vai tesmeni apmazgā, sagriež 30—40 g lielos

kubveida gabaliņos, no jauna pārmazgā, apkaisa ar pipa-
riem, sāli un apcep pannā sakarsētās taukvielās kopā ar

sīki sagrieztiem sīpoliem. Pēc tam gaļu apkaisa ar miltiem

un cep vēl dažas minūtes. Apceptos gabaliņus saliek kas-

trolī, pārlej ar karstu ūdeni, lai tas gaļu apsegtu, pievieno
tomātu biezeni, lauru lapas, uzliek kastrolim vāciņu un

sautē 1 — U/2 stundas uz mazas uguns.
Piedevām pasniedz ceptus vai vārītus kartupeļus.
Uz 500 g liellopu sirds vai tesmeņa ņem pa 1 ēdam-

karotei miltu, taukvielu un tomātu biezeņa, 1 sīpolu.

KĀPOSTU TĪTEŅI AR GAĻU

Gaļu samaļ ar gaļas mašinu, putraimus izvāra, atdzesē

un sajauc ar sasmalcināto gaļu, pieliekot sīki sagrieztus,
viegli apceptus sīpolus, kā arī sāli un piparus. Tajā pašā
laikā vāra veselas kāpostu lapas verdošā ūdenī 5—7 minū-

tes, izņem ārā, atdzesē, izklāj uz galda, rūpīgi izdauza

kātus lapu biezumā, uzliek pildījumu (gaļu ar putraimiem

un sīpoliem), saritina kopā desiņu veidā, pannā apcep un

saliek kastrolī. Pēc tam pannā ielej skābu krējumu, to-

mātu biezeni, glāzi ūdens, pieber miltus, uzvāra, pieliek
sāli. Tīteņus pārlej ar šo mērci, apsedz ar vāciņu un sautē

uz mazas uguns (vai cepeškrāsnī bez vāciņa) 30—40 mi-

nūtes. Tīteņus pasniedz tajā pašā mērcē, kurā tie sautē-

jušies, apkaisot ar dillēm vai sakapātām pētersīļu lapiņām.
Kāpostu tīteņus var pagatavot arī bez krējuma; šajā

gadījumā ņem mazliet vairāk tomātu biezeņa.
Uz 300 g gaļas (mīkstuma) ņem 800 g balto galviņ-

kāpostu, V2glāzi putraimu (rīsu, prosas, grūbu), 1 sīpolu,
1 ēdamkaroti miltu, pa 2 ēdamkarotēm tomātu biezeņa,
skāba krējuma un taukvielu.

DOLMA (TĪTEŅI VĪNOGULĀJU LAPĀS)

Jēra gaļu (mīkstumu) ar gaļas mašinu samaļ, pieliek
vārītus rīsus, sīki sagrieztus sīpolus un zaļumus, kā arī

piparus un sāli pēc garšas.
Vīnogulāju lapas nomazgā, izgriež kātiņu cieto daļu,

lapas izklāj uz galda (pa I—2 lapām kopā), uzliek uz tām

pildījumu un ietin to lapās līdzīgi kāpostu tīteņiem. Tīte-

ņus apkaisa ar sāli un saliek pazemā kastrolī ciešās rindās,

GAĻAS KULINĀRIJA

Gastronomijas un specializētajos
gaļas veikalos blakus desām un šķiņ-
ķim uz lielām, skaistām bļodām izvie-

toti gaļas kulinārijas izstrādājumi, kas

izrotāti ar zaļumiem un piedevām.
Šo izstrādājumu asortimentā ir ap

20 dažādu gaļas ēdienu un uzkožamo.

Tajā skaitā ir: auksts sivēns, teļa ga-

ļas rolade, rostbifs, antrekots, vārīta

mēle v. c.

Pastāstīsim, kā tos gatavo gaļas
kombinātos.

Antrekotu izgriež no liellopu kaut-

ķermeņa muguras biezā gabala mīkstu-

ma un cep vesela gabala veidā uz lie-

lām, stipri sakarsētām pannām, kamēr

gaļai izveidojas brūna garoziņa; pēc
tam gaļu ieliek cepeškrāsnī vai arī ro-

tācijas krāsnī, kur cep līdz gatavībai.
Antrekota recepte: uz 100 g gaļas —

10 g sviesta un 1 g garšsakņu.
Labāko rostbifu gatavo no izgrie-

zuma vai fileja; rostbifam paredzēto
gaļas gabalu rūpīgi ieberzē ar sāli,

pannā viegli apcep un pēc tam ieliek

cepeškrāsnī.

Tvaikotai liellopu gaļai gaļas ga-

balu izgriež no cepeša gabala, astes,

ciskas gabala vai fileja, sagriež
80—100 g lielās porcijās, izdauza, ap-

kaisa ar sāli un pipariem, apviļā mil-

tos un cep tik ilgi, kamēr gaļa apbrū-
ninās; pēc tam apceptos gaļas gabalus
saliek citā traukā, bet pannā sakrāju-
šos gaļas sulu un taukus izmanto mēr-

cei, pievienojot mazliet ūdens; mērci

pielej klāt gaļai. Pēc tam gaļai pieliek
klāt tomātu biezeni, nedaudz buljona
vai ūdens un sautē. Pēc IV2—2 stun-

dām pieliek ceptus kartupeļus, burkā-

nus, pētersīļus, sīpolus, rāceņus, lauru

lapas, piparus un turpina sautēt vēl

25—30 minūtes. Pēc tam gaļu atdzesē

līdz +4° un nosūta veikaliem.

Garšīgs ēdiens ar visai augstu uz-

turēs vērtibu ir aknas konvertā, kuras

gaļas kombinātos pagatavo šādā veidā.

Plānas (1 cm biezas) izmērcētu, notī-

rītu un apsālītu aknu šķēlītes saliek

(katru atsevišķi) pergamenta turziņās

tā, lai sula netecētu ārā; pēc tam iesai-

ņotās aknu šķēlītes cep sviestā, bieži

tās apgrozot, lai nesadegtu perga-
ments. Gatavās aknas izņem no iesai-

ņojuma un atdzesē līdz +4°.

Ceptās cūku ribiņas pieder pie vis-

delikaīākiem gaļas kulinārijas ēdie-

niem, un tās gatavo no cūku ribām,

kurām ir vēl klāt samērā daudz (30%)
starpribu gaļas, šo gaļu iepriekš ieber-

zē ar pipariem un sāli, vienu ribiņas

pusi panē un pēc tam 20—30 mi-

nūtes cep.
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1 — filejs; 2— cepeša (iegurņa) gabals; 3 — astes gabals; 4 — muguras gabala mala; 5 —

pakakle (krūšu smaile); 6 — augšstilba jeb ciskas gabals; 7 — krūtiņa; 8 — apakšstilba
gabals; 9 — pavēdere; 10 — lāpstiņa; 11 — kakla gabals; 12 — priekšējais stilbiņš (pleca
gabals); 13 — kakla gabals ar pusotra kakla skriemeļa (rīkles daļa); 14 un 15 — stilbiņi
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pārlej ar sviestu, pievieno glāzi no jēra kauliem izvārīta

buljona, apsedz kastroli ar vāciņu un sautē apmēram
stundu uz mazas uguns.

Pasniedzot dolmu saliek bļodā. Atsevišķi pasniedz
rūgušpienu ar saberztiem ķiplokiem un sāli, kā arī ar

pūdercukuru sajauktu smalko kanēli.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 1/2 glāzes rīsu, 1 sīpolu, 400 g

vīnogulāju lapu, 1 ēdamkaroti sviesta.

CEPTA GAĻA

Gaļu (liellopa, teļa, jēra, cūkas) var cept kā lielā

gabalā, tā sīkos (porciju) gabalos. Lielā gabalā apcepto
gaļu izmanto siltajiem un aukstajiem ēdieniem, apceptu
porciju gabalus — tikai siltajiem ēdieniem. Cep arī sivēnu,
trusi un tādus gaļas produktus kā aknas, nieres, teļa un

cūkas kājiņas.
Ja gaļu cep lielā gabalā, to apmazgā, atcīpslo, dvielī

apslauka un apkaisa ar sāli. Pēc tam gaļu (liellopu) liek

pannā vai cepešpannā sakarsētās taukvielās un apcep no

visām pusēm, kamēr gaļas virspusē izveidojas plāna, brūn-

gana garoziņa. Kad gaļa ir apcepusies un ar garozu apvil-
kusies, to ieliek cepeškrāsnī, pielej nedaudz buljona vai

ūdens un cep, kamēr tā mīksta.

Cūkas, teļa un jēra gaļu uz plīts neapcep, bet ieliek

tieši cepeškrāsnī.
Gaļu no cepeškrāsns ik 10—15 minūtes izņem un ap-

laista ar cepeša sulu. Ja sulas maz, var pieliet nedaudz bul-

jona vai ūdens. Cepeša sulu izmanto kā cepeša mērci vai

arī no tās pagatavo mērci.

Lielā gabalā gaļa cepas IV2—2V2 stundas atkarībā no

gaļas šķirnes un gabala lieluma. Gaļas gatavību nosaka,
iedurot tajā ar dakšiņu vai tai uzspiežot: ja izdalās sar-

kana sula, gaļa nav vēl gatava, ja gaiša — gatava.
Daudziem patīk tāda gaļa, kas nav izcepta pilnīgi, bet

ko pasniedz, kā saka, «ar asinīm»; bet tā var darīt vienīgi
ar liellopu gaļu (rostbifu) un jēra gaļu, turpretim cūkas

un teļa gaļai ir jābūt pilnīgi izceptām.

Porcijās sagrieztus gabalus cep ar taukvielām labi sa-

karsētā pannā, atstājot starp gabaliem IV2—2 cm lielas

atstarpes; ja gaļas gabalus saliek cieši kopā, taukvielas

pannā atdziest, garoziņa neizveidojas un tiem ir nevis cep-

tas, bet vārītas gaļas izskats un garša (garoza saglabā

gaļas sulīgumu).
Gaļa (it sevišķi porciju gabali) jācep īsi pirms pasnieg-

šanas, citādi samazinās tās garšas vērtība.

ROSTBIFS

Gaļu (fileju, muguras plāno gabalu malu vai izgrie-
zumu) apmazgā, atcīpslo, apkaisa ar sāli un apcep veselā

gabalā ar taukvielām sakarsētā pannā vai cepešpannā. Pēc

tam gaļu ieliek cepeškrāsnī un cep, kamēr tā ir pilnīgi

Teļa gaļas rolcdei ņem ar pienu
dzirdīta teļa iegurņa daļas mīkstumu.

Galu saritina, apsien ar tievu aukliņu
un cep sviestā (uz 100 g teļa gaļas
10 g sviesta).

GATAVI NACIONĀLIE ĒDIENI

Aizkaukaza un Vidusāzijas ga-
ļas kombināti ražo tirdzniecībai diez-

gan plašā asortimentā vietējos nacio-

nālos ēdienus gatavā veidā; to skaitā

ir tādi ēdieni kā dolma, kjufta, chaši,
chinkali, mutandžans, basturma, kaur-

ma, kupati, čachochbili, piti v. c.

Dolma ir īpatnēji tīteņi, kur gaļa
ir iepildīta nevis kāpostu, bet vīnogu-
lāju lapās, bet pats pildījums sagata-
vots šādā sastāvā: 65 g jēra gaļas,
5 g zirņu, 5 g rīsu, 26 g sīpolu un bez
tam garšaugi, sāls, pipari, kanēlis.

Kjuf/as sastāvs: 70 g jēra gaļas,
14 g rīsu, 16 g sīpolu, sāls, pipari, ka-

nēlis.

Viena porcija gatava piti sastāv

no 250 g treknas jēra gaļas, 50 g zir-

ņu, 20 g sīpolu, 7 g sāls un 1 g piparu.
Otro ēdienu — mutandžanu gaļas

kombināti gatavo šādā sastāvā: uz 45 g
jēra gaļas ņem 5 g jēra taukastes tauku,
30 g notīrītu kastaņu, 30 g sīpolu un

bez tam sāli, piparus, kanēli, safrānu,
citronskābi.

DESU RŪPNĪCĀ

Desu izstrādājumi ir masu uzturēs

produkts.
Viss uzturam derīgais, vērtīgais,

kas atrodas jēlā gaļā un taukos, ir arī

desu izstrādājumos.
Desu pildījumam ir jānogatavojas,

lai desu izstrādājumiem būtu labāka

garša; to panāk fermentācijas ceļā, kas

desu pildījumam piešķir nobriedušas

gaļas patīkamo aromātu.

Desu izstrādājumu īpatnējais aro-

māts ir žāvēšanas rezultāts.

Pikanto garšu desām piešķir garš-
vielas, kas viegli kairina kuņģa gļotādu
un ierosina ēstgribu.

Visvairāk garšvielu liek klāt cieti

žāvētām desām, vismazāk — desiņām
un daktera desai.

Interesanti ir apmeklēt rūpnīcu,
kur var papriecāties par desu kon-

veijeru.
Desu rūpnīcu grīdas un sienas ir

klātas ar podiņiem un izrakstītām fli-

zēm. Transporta ratiņi, kausi, bunkuri

un citas gaļas un desu pildījuma pār-
vadāšanas un uzglabāšanas ierīces ir

pagatavotas no nerūsējošā tērauda.

Un beidzot pats galvenais — ražoša-

nas telpu gaiss tiek atvēsināts un kon-

dicionēts, kas aizkavē baktēriju attīs-

tību un produktu bojāšanos.
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Augstā desu rūpniecības technika

ir apvienota ar absolūti pilnvērtīga

jēlprodukta izmantošanu. Tas rada

labvēlīgus apstākļus, lai ražotu miljo-
niem kilogramu augstas kvalitātes un

garšīgu desu, desiņu un žāvēto pro-

duktu.

Par vārītām desām sauc tās de-

sas, kuru ražošanas technoloģiskais
process noslēdzas ar vārīšanu. Desas

vāra citādi nekā gaļu vai citus pro-
duktus. Šis process vairāk līdzinās

pasterizacijai nekā vārīšanai, jo tas

norit temperatūrā, kas nepārsniedz 80°.

Desas vārot, sarec produktu olbal-

tumvielas un tiek iznīcinātas baktē-

rijas.
Vārīto desu asortimentā ir: iecie-

nītā, teļa gaļas, atsevišķā, tējas, cūk-

gaļas desas v. c.

Kā, piemēram, pagatavo iecienīto

desu?

Liellopu gaļu rūpīgi atdala no tau-

kiem un cīpslām, plēves nogriež. Tāpat
apstrādā arī cūkas gaļu. Pēc tam tīro

gaļu mechaniski sasmalcina 16—25 mm

lielos gabaliņos un apsāla.

Gaļai ļauj nogatavoties 2° tem-

peratūrā divas diennaktis; rezultātā tā

ir izsālīta, kļuvusi mīkstāka un valka-

nāka.

Otrreiz gaļu sasmalcina 2—3 mm

lielos gabaliņos un pēc tam to sasmal-

cina speciālā mašinā vēl trešo reizi,

griežot to ar sirpjveida nažiem tik ilgi,
kamēr rodas vienmērīga, saistīta pil-
dījuma masa.

5—6 minūtes apstrādāto pildījumu
speciālā mašinā jauc, pievienojot tam

nesālītu cūkas speķi un garšvielas —

piparus, muskatriekstu.

Gatavo gaļas masu mechaniski

iepilda desu apvalkos; pēc tam desas

novieto žāvētavā, kur tās stundas laikā

apstrādā pie 90—100° augstas tempe-
ratūras.

Pēc tam desu 40—60 minūtes vāra

tvaikos 75—80° temperatūrā, atdzesē

un nosūta veikaliem.

Vispopulārākās — krievu desiņas
pagatavo no liellopu un teļa gaļas (lī-
dzīgās daļās); padomju desiņas satur

60% cūkas gaļas, cūkas gaļas desi-

ņas — tikai cūkas gaļu, bet piena de-

siņām lej klāt pilnpienu.
Liellopu un cūkas gaļu tik stipri

sasmalcina, ka masa sāk līdzināties

krēmam.

Tad desiņas, tāpat kā vārītās

desas, žāvētavās apžāvē, vāra un at-

dzesē.

Atšķirībā no desiņām, kuras iz-

strādā galvenokārt no jaunlopu —

teļu un sivēnu gaļas, sardelēm lieto

tikai rūpīgi sasmalcinātu liellopu un.

cūkas gaļu.

gatava, ik 10—15 minūtes gaļu aplaista ar izdalījušos
sulu. Ja sulas maz, var pieliet mazliet buljona vai ūdens.

Cepšanas ilgums ir atkarīgs no tā, kādu rostbifu vēlas —

izceptu, vidēji izceptu vai ar asinīm.

Gatavo rostbifu sagriež šķēlītēs un sakārto bļodā. Pie-

devām var pasniegt daiviņās sagrieztus burkānus un zaļos
zirnīšus ar sviestu, kartupeļus (vārītus, ceptus, pienā vai

biezeņa veidā) un saēvelētus mārrutkus. Gaļu aplej ar

izkāsto cepeša sulu un ar kausētu sviestu.

Atsevišķi pie rostbifa var pasniegt gurķus un zaļos
salātus.

CEPTA GAĻA KRĒJUMA UN SĪPOLU MĒRCĒ

Gaļu (fileja daļu) apmazgā, atcīpslo, sagriež pa vie-

nam, diviem gabaliem ik uz porciju, izdauza ar gaļas
āmuru, apkaisa ar sāli, smalkiem pipariem un apcep tauk-

vielās stipri sakarsētā pannā; kad viena puse apcepusies,
gabalus apgriež uz otru pusi. Pannā apcep atsevišķi sīki

sagrieztus sīpolus. Kad sīpoli ir apcepušies, tos apkaisa
ar miltiem, vēl mazliet pacep un pievieno 1/2 glāzes skāba

krējuma, kā arī sulu, kas izdalījusies, gaļu cepot.

Sagatavoto mērci pavāra 3—5 minūtes un pieliek tai

«Dienvidu» mērci un pēc garšas sāli. Pasniedzot gaļu sa-

kārto bļodā un pārlej ar sagatavoto mērci.

Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus.
Uz 500 g gaļas ņem 1 kg kartupeļu, V2glāzes skāba

krējuma, 1 sīpolu, pa 1 ēdamkarotei miltu un «Dienvidu»

mērces un 3 ēdamkarotes taukvielu.

LIELLOPU GAĻA RĪVMAIZĒ (ROMSTEKS)

Gaļu (muguras gabala plāno vai biezo malu) apmazgā,

atcīpslo, sagriež porciju gabalos un ar gaļas āmuru izdauza.

Izdauzītos gaļas gabalus apkaisa ar sāli un pipariem, ap-

mērcē sakultā olā un apviļā no abām pusēm rīvmaizē. Pēc

tam gaļu liek uz stipri sakarsētas pannas un cep tauk-

vielās līdz pilnīgai gatavībai (10—12 minūtes).
Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus un vārītus zaļos

zirnīšus, kukurūzu un daiviņās sagrieztus burkānus ar

sviesta aizdaru. Romsteku pārlej ar izkausētu sviestu.

BEF-STROGANOVS

Gaļu (fileja daļu, muguras plāno gabalu, astes gabalu)
apmazgā, atcīpslo, sagriež nelielos gabaliņos, izdauza tos

ar gaļas āmuru vai koka vālīti un pēc tam sīki sagriež
strēmelēs. Sasmalcina un taukvielās apcep notīrītus un

nomazgātus sīpolus. Kad sīpoli ir apcepušies, tiem pievieno
ar sāli un ar pipariem apkaisīto gaļu un cep 5—6 minūtes,

ar dakšiņu apmaisot. Pēc tam gaļu apkaisa ar miltiem,

izmaisa un cep vēl 2—3 minūtes. Beigās pievieno skābu
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krējumu, izjauc, 2—3 minūtes pavāra un pieliek «Dien-

vidu» mērci un sāli pēc garšas.
Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus. Gaļu un kartu-

peļus var apkaisīt ar sīki sagrieztām dillēm vai pētersīļu
lapiņām.

Uz 500 g gaļas ņem 1 kg kartupeļu, 3/4 glāzes skāba

krējuma, 1 ēdamkaroti «Dienvidu» mērces, 2 sīpolus,
1 ēdamkaroti miltu un 3 ēdamkarotes taukvielu.

BIFSTEKS AR KARTUPEĻIEM

Gaļu (liellopu gaļas izgriezumu) apmazgā, atcīpslo,

sagriež šķiedru šķērsvirzienā apmēram 100—150 g lielos

gabalos, viegli izdauza, apkaisa ar sāli, pipariem, saliek

ar taukvielām stipri sakarsētā pannā vai pazemā kastrolī

un cep no abām pusēm, kamēr pilnīgi gatavs (10—15 mi-

nūtes) .
Gatavo bifšteku saliek bļodā, pārlej ar sulu un sviestu

un piedevām pasniedz ceptus kartupeļus un notīrītus, no-

mazgātus, saēvelētus mārrutkus. Atsevišķi var pasniegt

gurķus, pikuļus vai salātus.

BIFSTEKS AR SĪPOLIEM

Gaļas izgriezumu sagatavo tāpat kā bifštekam ar kar-

tupeļiem, bet ar to starpību, ka gaļu izdauza stiprāk, lai

gabali būtu plānāki un lielāki. Atsevišķi apcep sakarsētās

taukvielās notīrītus, nomazgātus un gredzenos sagrieztus

sīpolus (pa 1/2 sīpolam vienai porcijai). Pasniedzot uz

gaļas saliek ceptos sīpolus un aplej ar sulu un sviestu. Pie-

devas — cepti kartupeļi.

BIFSTEKS AR OLU

Gaļu sagatavo tādā pašā veidā, kā tas aprakstīts receptē
«Bifšteks ar kartupeļiem». Ēdienu pasniedzot, katrai bif-

šteka šķēlei uzliek virsū vērša acs veidā uz pannas izceptu
olu. .Piedevām dod ar gaļas sulu un sviestu aplietus kar-

tupeļus.

CEPTA LIELLOPU GAĻA (ANTREKOTS) AR

KARTUPEĻIEM

Gaļu (muguras gabala biezo vai plāno malu) apmazgā,

atcīpslo, sagriež porciju gabalos un izdauza ar gaļas

āmuru. Izdauzīto gaļas gabalu apkaisa ar sali un pipariem,
saliek ar sviestu stipri sakarsētā pannā un apcep kā no

vienas, tā no otras puses, kamēr izveidojas brūna garoza.

Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus (vai kartupeļus

pienā) un saēvelētus mārrutkus. Gaļu pārlej ar sulu, kas

izdalījusies cepot, un izkausētu sviestu. Kartupeļus apkaisa
ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

KA PAGATAVOT GALDA SINEPES

Sinepju pulveri applaucē ar ver-

došu ūdeni (apmēram tyi glāzes ver-

doša ūdens uz 10 g sinepju), rūpīgi
izmaisa, pēc tam no jauna pārlej ar

2—3 glāzēm verdoša ūdens un tā at-

stāj līdz nākamai dienai.

Otrā dienā ūdeni nolej, sinepēm
pieliek cukuru un sāli un lej klāt vai-

rākos paņēmienos augu eļļu un etiķi
un bez tam garšvielu (krustnagliņu,
kardamona, muskatrieksta vai ingvera)
uzlējumu.

Kad sinepēm liek klāt garšas pie-
devas un garšvielas, tās ir nepārtrauk-
ti un rūpīgi jāmaisa.

Sagatavotām sinepēm Jauj 2—3

dienas nogatavoties, un pēc tam tās ir

lietošanai gatavas.

ŠAŠLIKI

Gaļas pusfabrikātu skaitā ir arī

daži šašlika veidi: šašliks no liellopu
gaļas, no cūkas gaļas, no cūku galvām,
Baku šašliks, Maskavas šašliks.

Kā visi pusfabrikāti, šašliki ir pus-
gatavi uzturlīdzekļi, kuri tikai jāap-
cep un jāpasniedz.

Izņemot Baku šašliku, kuru izgriež
no jēra gaļas 25 g lielos gabaliņos, visi

pārējie šašlika pusfabrikāti sastāv no

sīkiem liellopu, cūkas vai jēra gaļas
gabaliņiem, kas svarā nepārsniedz
10—15 g katrs.

Liellopu gaļas šašlika porcija

(125 g svarā) satur: 110 g gaļas iz-

griezuma, kas sagriezts 10—15 g lie-

los gabaliņos, 8 g svaiga cūkas mu-

guras speķa un 7 g sīpolu.
Viena porcija cūkas gaļas šašlika

satur B—lo8—10 gabaliņus teicamas cūk-

gaļas (115 g) un 10 g sīpolu.
Šašliku no cūku galvām gatavo

100, 125 un 200 g lielās porcijās. Tas

sastāv no gabaliņos sagrieztām vaigu
daļām.

Maskavas šašlika pusfabrikātu ga-
tavo no labākām pirmšķirīgas jēra ga-
ļas daļām (no šķiņķa, jēra muguras un

nieru gabala).
Katrā šī pusfabrikāta porcijā ir

B—lo gabaliņi jēra gaļas (115 g) un

10 g sīpolu.
Jēra gaļas šašliku pārdod pēc

svara, bet visi pārējie šeit minētie pus-
fabrikāti ir iesaiņoti porciju sainīšos

celofānā vai pergamentā, un tos pār-
dod pa gabaliem (uzvērtus uz koka

irbulīšiem).
Starp citiem pusfabrikātiem Gru-

zijas gaļas kombināti ražo abchaziešu

un kaukāziešu šašlikus.

Abchaziešu šašliku gatavo no la-

bākiem treknas pirmšķirīgas jēra gaļas
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gabaliem, sagriežot tos 10—15 g lie-

los gabaliņos (vienā porcijā 300 g),
jēra plučiem (50 g porcijā) un tau-

kiem (20 g). Gaļas, tauku un plūču
gabaliņus sajauc ar sīpoliem (20 g),

zaļumiem (20 g), svaigām bārbeļu
ogām (10 g), pieliek sāli (5 g) un

piparus (5 g).
Kaukāza šašliku gatavo bez plu-

čiem, taukus klāt neliek, bet ņem vai-

rāk sīpolu.
Uzbeku šašliku gatavo Uzbeki-

jas PSR gaļas kombināti no 10—15 g
lielos gabaliņos sagrieztas treknas jēra
gaļas. Viena porcija šašlika (125 g)
sastāv no B—l28—12 šādiem gabaliņiem,
kas uzvērti uz tieva koka irbulīša.

CEPTA GAĻA

šajos konservos ir augsta labuma

liellopu gaļa, sagriezta vienāda lieluma

gabaliņos, kas apcepti kaulu smadzeņu
taukos un pārlieti ar gaļas sulu. Kon-

servi satur 87—89% gaļas, 11—13»/0
mērces ar sīpoliem.

Pirms ēšanas konservus saliek

pannā un sasilda, šie konservi ir ļoti
labs patstāvīgs ēdiens, bez tam no tiem

var sagatavot daudzus un dažādus

otros ēdienus ar visādām piedevām.

GULAŠS

Konservēts gulašs sastāv no aug-
stas kvalitātes liellopu vai jēra gaļas,
kas sagriezta līdzenos gabaliņos, ap-
cepta un pārlieta ar tomātu mērci.

Konservi satur 70—80% gaļas,
20—30»/o mērces.

Gulašu sasilda un pasniedz kā otro

ēdienu ar vai bez piedevām.

CEPTAS SMADZENES

Šie konservi satur 91—93%
ceptu smadzeņu un 7—9n/o kausētu

kaula smadzeņu tnuku; tie ir ļoti gar-
šīgi, un tos pasniedz sasildītus vai

aukstus.

CEPTAS AKNAS TOMĀTU MĒRCE

Sājos konservos ir ne mazāk kā
70% aknu un ne vairāk kā 30% mēr-

ces; aknas ir labi, bet ne pārāk izcep-
tas; tās ir sagrieztas 12—15 mm bie-
zās šķēlītēs, 50—60 g svarā katra
šķēlīte.

Tomātu mērce sastāv no 58,5%
apceptu kaulu buljona, 30% tomātu
biezeņa (30%-īgā), 6% miltu. 2%
sipolu, burkānu. 10/n sāls un 1% cu-

kura, no pipariem un lauru lapām.

GAĻAS ŠĶĒLĪTES (LANGETS) AR PIEDEVĀM

Ga{u (izgriezumu) apmazgā, atcīpslo, sagriež šķēlītēs,
pa divām vienai porcijai, un izdauza ar gajas vai koka

āmuru. Izdauzītos gaļas gabalus apkaisa ar sāli, pipariem
un cep no abām pusēm ar taukvielām stipri sakarsētā

pannā. Gaļu pārliek bļodā, bet pannā ielej dažas karotes

buljona vai ūdens un uzvāra. Ar iegūto sulu pārlej gaļu.
Piedevām pasniedz zaļos zirnīšus un daiviņās sagriez-

tus burkānus ar sviestu, kā arī ceptus kartupeļus.

BASTURMA NO FILEJA

Liellopu gaļas izgriezumu apmazgā, atcīpslo, sagriež
40—50 g lielos gabaliņos, saliek porcelāna vai emaljētā
traukā, apkaisa ar sāli, pipariem, pievieno etiķi, sīki sa-

grieztus sīpolus un izmaisa.

Trauku apsedz ar vāciņu un noliek uz 2—3 stundām

vēsā vietā, lai filejs iemarinētos.

Sagatavoto fileju uzver uz metāla iesma un cep uz

karstām oglēm (bez liesmas) B—lo8 —10 minūtes, iesmu ap-

grozot, lai filejs izceptos vienmērīgi.
Gatavos fileja gabalus (basturmu) noņem no iesma un

saliek sasildītā bļodā, sakārtojot apkārt tomātus, sīpolus
un lociņus, citrona šķēles.

Uz 500 g liellopu gaļas izgriezuma ņem 2 sīpolus,
1 glāzi vīnogu etiķa, 100 g lociņu, 200 g tomātu, l/2 citrona.

TEĻA CEPETIS

Teļa gaļu (daļu pakaļkājas, karbonādes gabala, lāpstiņu
vai krūtiņu) apmazgā, apkaisa ar sāli, aplej ar 2—3 ēdam-

karotēm izkausēta sviesta, ieliek cepešpannā vai pannā un

cep cepeškrāsnī vai krāsni, periodiski aplaistot ar izdalī-

jušos sulu.

Gatavo teļa cepeti sagriež šķēlītēs, saliek bļodā un pār-

lej ar izkāsto sulu. Piedevas — cepti kartupeļi vai jaukti

dārzeņi: zirnīši, burkāni, puķu kāposti, pupiņu pākstis v. c.

Atsevišķi var pasniegt sarkanos kāpostus vai salātus.

JĒRA CEPETIS

Gabalu jēra gaļas (cisku, nieru gabalu) apmazgā, no-

tīra, apkaisa ar sāli un ieliek veselā gabalā pannā vai

cepešpannā; jēra gaļu aplej ar 2—3 ēdamkarotēm izkausētu

taukvielu, ieliek cepeškrāsnī un cep, kamēr gatavs, perio-
diski aplaistot ar izdalījušos sulu.

Gatavo jēra cepeti sagriež šķēlītēs, saliek bļodā, pie-
vieno piedevas — vārītus kartupeļus ar sviestu vai ceptus

kartupeļus, kā arī pupiņas tomātos vai sviestā, apkaisa ar

pētersīļu lapiņām vai dillēm un pārlej ar izkāsto sulu.
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CŪKAS CEPETIS

Gabalu cūkas gaļas (daļu pakaļējās kājas) sagatavo

fln cep tāpat kā teļa cepeti. Apcepšanai cūkas gaļu novieto

ar taukiem uz augšu. Piedevām pasniedz ceptus vai vārī-

tus kartupeļus, kartupeļu biezeni vai sautētus kāpostus.
Gatavo cūkas cepeti sagriež šķēlītēs un aplej ar izkāsto

sulu, kas izdalījusies cepšanas laikā. Atsevišķi var pa-

sniegt skābētus ābolus, sarkanos kāpostus, gurķus, pikuļus.

CEPTA JĒRA KRŪTIŅA RĪVMAIZĒ

Jēra krūtiņu apmazgā, iegriež ribas apklājošās plēves
un ieliek veselā gabalā kastrolī, piemet sāli, pārlej ar

karstu ūdeni un izvāra. Kad gaļa ir gatava, izņem ribiņas
un pārliek to cepešpannā, atdzesējot zem sloga, lai krū-

tiņu nolīdzinātu. Pēc tam to sagriež ieslīpā virzienā platos
gabalos, apkaisa ar sāli, pipariem, apviļā miltos, apmērcē

olā, apviļā rīvmaizē un apcep ar taukvielām sakarsētā

pannā.
Gatavo jēra krūti ieliek bļodā un pārlej ar pāris karo-

tēm izkausēta sviesta.

Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus vai kartupeļu
biezeni.

Atsevišķi var pasniegt sarkanos kāpostus un gurķus.

DABISKĀS KOTLETES UN SITEŅI

Cūkas, jēra vai teļa karbonādes gabalu apmazgā un

sagriež kotletēs (ar ribiņu). Katru kotleti viegli izdauza ar

gaļas āmuru, apkaisa ar sāli, pipariem, apmērcē sakultā

olā un apviļā rīvmaizē.

Sagatavotās kotletes saliek ar taukvielām sakarsētā

pannā un no abām pusēm apcep, kamēr izveidojas brūn-

gana garoza (apmēram 15—20 minušu laikā).
Gatavās kotletes saliek bļodā un pārlej ar izkausētu

sviestu. Piedevām var pasniegt ceptus kartupeļus, kartu-

peļu biezeni vai dažādus dārzājus ar sviestu (burkānus,
kukurūzu, puķu kāpostus, zaļos zirnīšus v. c).

Tādā pašā veidā var sagatavot dabiskās kotletes, t. i.,
rīvmaizē neapviļātās. Sādā gadījumā kotletes pārlej ar

cepšanā radušos sulu.

Uz 500 g cūku vai teļa karbonādes gabala ņem 1 olu,

72 glāzes rīvmaizes un 2 ēdamkarotes sviesta.

ŠNICELE

Cūkas vai teļa gaļu (mugurgabala nieru daļu vai

pakaļkājas mīkstumu) apmazgā, atcīpslo un sagriež dabis-

kajām kotletēm līdzīgos gabalos, bet bez kauliņa. Katru

gabaliņu izdauza ar gaļas āmuru, apkaisa ar sāli, pipa-

riem, apmērcē sakultā olā un apviļā rīvmaizē. Sagatavotos

SMADZENES RĪVMAIZĒ

Liellopu smadzenes vāra 10—15

minūtes viegli pasālītā ūdeni ar garš-
saknēm un garšvielām, atdzesē, novelk

plēvi, sagriež 100 g lielās porcijās, pēc
tam apmērcē miltu un olu maisījumā,
apviļā rīvmaizē — un pusfabrikāts
«Smadzenes rīvmaizē» ir gatavs. Tas

sver 125 g, un mājās cepot no tā saga-
tavo ēdienu ar līdzīgu nosaukumu.

COKU KĀJIŅAS

Gaļas kombināti ražo pārdošanai
cūku kājiņu pusfabrikātu, no kura

dabū teicamus galertus. Sis pusfabri-
kāts ir rūpīgi notīrītas, nomazgātas,
sacirstas cūku kājiņas, kas iesvērtas

0,5 kg un I kg lielās porcijās, iesaiņo-
tas celofānā vai pergamentā.

DESU PRODUKTU KULINĀRA

APSTRĀDĀŠANA

Lielajā desu un žāvēto produktu
asortimentā ir arī tādi produkti, kurus

var (vai pat vajag) mājās izvārīt vai

apcept.
Desiņas un sardeles ēd, piemēram,

siltas, verdošā ūdenī labi izkarsētas
(desiņas karsē s—lo minūtes, sardeles
10—15 minūtes). Kā piedevu pie tām

ir ieteicams pasniegt sautētus kāpos-
tus, vāritus zaļos zirnīšus, kartupeļu
biezeni.

Izkarsētas desiņas iegūst sulīgumu
un teicamu garšu, kas rodas ar gaļas
sulām saistītiem taukiem izkustot de-

siņu mīklā.

Pie tam atzīmēsim, ka apēstie de-

siņu apvalki nerada veseliem cilvē-

kiem nekādu Jaunumu, jo tie sastāv no

olbaltumvielām.

Maziem bērniem un cilvēkiem, kam

ir slims kuņģis, desiņu apvalkus nav

ieteicams ēst.

Desiņas un sardeles var arī ap-
cept. Tās arī nav jācep ilgi; apbrūni-
natas tās saliek kopā ar piedevām
kastrolī un vēl 10—15 minūtes pakarsē.

Sardeles ir mazliet rupjākas nekā
desiņas, tādēļ tās jākarsē vai jāapcep
ilgāk. Sardeles ir ieteicams cept pār-
grieztas gareniski divās daļās.

Jēlās desiņas izstrādā no lielākiem

cūkgaļas gabaliņiem, kas sajaukti ar

kviešu miltiem, sāli, garšvielām.
S:s desiņas ēd ceptas. Tās ar dak-

šiņu sadursta, ieliek ar sviestu vai cūku

taukiem izziestā karstā pannā un

cep, arvien apgrozot, minūtes 15; pēc
tam pannu apsedz ar vāciņu un

ieliek 30—40 minūtes pasautēlies ce-

peškrāsni.
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Arī iecienītās vai atsevišķās desas

tipa vārīto desu var apcept; desai no-

velk ādiņu, sagriež šķēlītēs un cep, ka-

mēr tā apbrūninās.
Ja grib sagatavot olu maisījumu

ar desu, vispirms apcep desas šķēlītes

un tikai pēc tam tās pārlej ar olu.

Cepot mazāk treknas vārītas de-

sas, kā, piemēram, tējas, liellopu desu,

pannā liek vairāk sviesta vai cūku

tauku.

Pusžāvēto desu cep bez tauku pie-
devas, jo šajā desā ir pietiekami daudz
speķa.

Žāvētā šķiņķa šķēlītes ieteicams

viegli apcept.
No žāvētiem cūkgaļas produktiem,

kā, piemēram, krūtiņas, karbonādes

gabala, bekona, gatavo lielisku zirņu
zupu; tos var plānās šķēlītēs viegli ap-
cept (kamēr apbrūninās) un pasniegt
ar piedevām (kartupeļu biezeni, vārī-

tiem zaļiem zirnīšiem, vārītām zaļo pu-
piņu pākstīm) vai pārliet ar olu.

PĪRĀDZIŅI

Pārtikas uzņēmumi ražo pārdoša-
nai lielā skaitā visdažādākus gatavos
pīrādziņus: ceptus taukvielās, krāsnī

ceptus, lapu mīklas pīrādziņus.
Taukvielās un krāsnī ceptos pīrā-

dziņus sagatavo ar galu, plučiem, kā-

postiem, biezpienu, augļu biezeni (sal-
dos), ar gaļu un rīsiem, ar gaļu un

olu, ar plučiem un rīsiem.

Lapu mīklas pīrādziņus gatavo
ar gāju, kāpostiem, rīsiem, ar gaļu un

olu, ar gaļu un rīsiem, saldos v. c.

Piemēram minēsim taukvielās cep-
to gaļas pīrādziņu sastāvu. Gaļas kom-
binātos ņem mīklai uz 36 g miltu

(72%-īgo) 0,9 g rauga, 0,5 g sāls, 1 g
taukvielu, 2,5 g smalkā cukura; pil-
dījumam ņem uz 30 g liellopu gaļas
1 g dzīvnieku valsts taukvielu, 2,3 g sī-

polu, sāli, piparus un bez tam pīrādzi-
ņu apcepšanāi pieliek klāt 6 g tauk-

vielu.

Lai pagatavotu taukvielās cepto
pīrādziņu pildījumus no kāpostiem un

olām, uz 46 g kāpostu ņem 2,5 g tauk-

vielu, 3 g olas, 0,4 g sāls.

Lai pagatavotu pīrādziņiem gaļas
un olu pildījumu, uz 28 g gaļas ņem

1,5 g taukvielu, 3 g olas, 2,3 g sīpolu,
sāli, piparus.

Katrs pīrādziņš sver 75 g.

Cepiet gaļu, zivis un sma-

dzenes tieši pirms pašām pus-
dienām un tūlīt pasniedziet! Ja

šie ēdieni stāv kādu laiku saga-
tavoti, tie sažūst un zaudē daudz

no savas garšas un kvalitātes.

gabalus saliek ar taukvielām sakarsētā pannā, apcep no

abām pusēm, līdz izveidojas kraukstoša, brūna garoziņa;

pēc tam gaļu saliek bļodā un pārlej ar sviestu, kurā iepriekš

apcepta sīki sasmalcināta un applaucēta citrona miziņa un

kaperi. Uz katra gabaliņa uzliek ar pētersīļu lapiņām vai

dillēm apkaisītu citrona šķēlīti. Piedevām var pasniegt
ceptus kartupeļus vai jauktus dārzājus ar sviestu. Atse-

višķi pasniedz salātus — zaļos vai dārzāju.
Uz 500 g cūkas vai teļa gaļas ņem 1 olu, V2glāzes rīv-

maizes, 1/2 ēdamkaroti kaperu, V2citrona un 2 ēdamkarotes

sviesta.

TEĻA, CŪKAS, JĒRA GAĻAS ŠĶĒLĪTES AR SĒNĒM

UN TOMATIEM

Teļa, cūkas, jēra nieru gabalu vai pakaļkājas mīkstumu

apmazgā, atcīpslo, sagriež šķēlītēs, pa divas trīs vienai

porcijai, un izdauza ar gaļas āmuru. Izdauzītās šķēlītes

apkaisa ar sāli. saliek pannā ar sakarsētām taukvielām un

cep no abām pusēm, kamēr tās ir gatavas (8—10 minūtes).

Svaigas baravikas vai šampinjonus notīra, nomazgā
aukstā ūdenī, sagriež šķēlītēs un sviestā apcep. Tomātus

nomazgā aukstā ūdenī, apkaisa ar sāli un pipariem un arī

apcep taukvielās. Pasniedzot galu sakārto bļodā, pārliek
pāri sēnes un tomātus; visu pārlej ar tomātu mērci, kurai

pievienots neliels daudzums sīki sakapātu ķiploku. Pie-

devām pasniedz vārītus kartupeļus.

ŠAŠLIKS

Jēra gaļu (nieru gabalu vai pakaļkājas mīkstumu) ap-

mazgā, sagriež nelielos gabalos, saliek traukā, apkaisa ar

sāli, smalkiem pipariem, pievieno sīki sagrieztus sīpolus,

etiķi vai tējkaroti citrona sulas un izmaisa. Trauku apsedz
ar vāciņu un iznes uz 2—3 stundām vēsā vietā, lai jēra

gaļa iemarinētos.

lemarinētos jēra gaļas gabalus uzver pirms cepšanas

uz metāla iesma pārmaiņus ar šķēlītēs sagrieztiem sīpo-
liem. Šašliku cep uz karstām oglēm, bet bez liesmas, ap-

tuveni 15—20 minūtes, iesmu grozot, lai jēra gaļa izceptos
vienmērīgi.

Ja ogļu pannas nav, šašliku var cept parastā veidā —

pannā.
Gatavo šašliku no iesma noņem, saliek bļodā, aplej ar

sviestu un izrotā ar lociņiem, daiviņās sagrieztiem tomā-

tiem un citrona gabaliņiem. Bez tam piedevām var pa-

sniegt vārītus rīsus un atsevišķi — samaltas žāvētas bār-

beļu ogas vai granātu sulu.

Tādā pašā veidā var sagatavot šašliku no cūkas gaļas.
Uz 500 g jēra gaļas ņem 2 sīpolus, 100 g lociņu, 200 g

tomātu, V 2citrona, 1 ēdamkaroti etiķa un 1 ēdamkaroti
sviesta.
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KARSKAS ŠAŠLIKS

Jēra gaļas nieru gabalu apmazgā, notīra, nogriežot
cīpslas, vairākās vietās iegriež, lai, gaļu cepot, tā nesa-

rautos, un sagriež 250 g lielās porcijās. Arī nieres apmazgā
un pārgriež uz pusēm.

Sagatavoto jēra gaļu un nieres saliek traukā, apkaisa
ar sāli, pipariem, sīki sagrieztiem sīpoliem un pētersīļu

lapiņām, apslaka ar etiķi vai citrona sulu un atstāj tā

2—3 stundas iemarinēties.

Pirms cepšanas katru jēra gaļas gabalu uzdur uz me-

tāla iesma, pieliekot katrā gabala pusē pa pusnierei, un

cep uz oglēm bez liesmas. Cepšanas laikā iesms jāgroza,
lai jēra gaļa izceptos vienmērīgi. Ja nav ogļu pannas,
šašliku var cept pannā.

Gatavo šašliku noņem no iesma un pasniedz veselu

gabalu veidā kopā ar nierēm, ieliekot šķīvī gabaliņu cit-

rona. Šašliku apkaisa ar lociņiem un pētersīļu lapiņām.
Atsevišķi pasniedz «Dienvidu» mērci.

Uz 500 g jēra gaļas ņem 2 nieres, 1 sīpolu, 100 g lociņu,
i ēdamkaroti etiķa, V2citrona.

CEPTU NIERU PANNIŅA

Apmazgātas teļa nieres servjetē nosusina un sagriež
kopā ar taukiem plānās ripiņās (šķērsām nierei). Katru

ripiņu apkaisa ar sāli un smalkiem pipariem un apviļā
miltos. Šādā veidā sagatavotās nieres saliek ar sviestu

sakarsētā pannā un cep no abām pusēm 5—6 minūtes.

Gatavās nieres apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu
lapiņām, aplaista ar citrona sulu un pannā pasniedz.

Kā piedevu atsevišķi var pasniegt ceptus kartupeļus,
strēmelēs vai klucīšos sagrieztus, un uz četrām daļām pār-
grieztu citronu.

AKNAS KRĒJUMĀ

Aknas (liellopu, jēra vai cūkas) apmazgā, atbrīvo no

plēvēm un žultsvadiem, sagriež šķēlītēs, apkaisa ar sāli,

pipariem, apviļā miltos un apcep uz pannas sviestā. Pēc

tam aknas saliek lēzenā kastrolī, pievieno sīki sagrieztus
un iepriekš viegli apceptus sīpolus, skābu krējumu, sulu,
kas sakrājusies pannā, aknas cepot, un vienu glāzi gaļas

buljona vai ūdens. Kastroli apsedz ar vāciņu un aknas

sautē 25—40 minūtes uz mazas uguns. Gatavās aknu šķē-
lītes saliek bļodā. Sautēšanā iegūtajai mērcei pieliek sāli

un to pārlej aknām, kuras apkaisa ar sīki sagrieztām pē-

tersīļu lapiņām. Piedevām var pasniegt ceptus vai vārītus

kartupeļus vai arī makaronus.

Uz 500 g aknu ņem V2glāzes skāba krējuma, 1 ēdam-

karoti miltu, 1 sīpolu, 2 ēdamkarotes sviesta.

PASTĒTE «MEDĪJUMU SIERS»

leteicam nogaršot augstākās šķir-
nes pastēti «Medījumu siers»; patie-
šām, tā ir ļoti garšīga.

Ļoti labas ir plūču, Ukrainas,

Ļeņingradas pastētes. Gaļas kombinā-

tos pagatavotās pastētes ir teicams uz-

kožamais, kas pilnā mērā spēj apmie-
rināt visizsmalcinātāko garšu.

lESAIŅOTA IZSVĒRTA GAĻA

Gaļas kombināti iesaiņo gaļu celo-

fāna vai pergamenta sainīšos pa
500—1000 g.

Mājsaimnieces jau sen zina, ka tā

ir neapšaubāmi svaiga, lieliskas kvali-

tātes gaļa, prasmīgi, meistarīgi apstrā-
dāta, pilnīgi tīra un ka tai tātad nav

nekādu neizmantojamu daļu un tā ir

ļoti izdevīga.
Pērkot iesaiņotu izsvērto gaļu, iz-

vēlē nevar kļūdīties, jo uz katra sai-

nīša etiķetes ir pateikts, no kādas

kautķermeņa daļas ga'a ņemta un kā-

dam ēdienam tā paredzēta.

Gaļas kombināti izmanto izsvēr-
šanai tikai šādas atdzesētu liellopu
kautķermeņa daļas: fileju, cepeša,
astes, ciskas gabalus, muguras biezo

un plāno gabalu.

«PUPIŅAS AR SPEĶI TOMĀTU

MĒRCE»

Konservi «Pupiņas ar speķi to-

mātu mērcē» ir pagatavoti no pupi-
ņām, augstvērtīga cūkas speķa un to-

mātu mērces (mērce sastāv no tomātu

biezeņa, cukura, sāls, garšvielām un

etiķa).
Uzturā šos konservus lieto sasil-

dītus kā otro ēdienu vai arī kā gaļas
ēdiena piedevu un zupu un sacepumu
pagatavošanai.

MOSU PRECĒM IR LABA

KVALITĀTE

Kapitālistiskās zemēs, tāpat kā kād-
reiz vecajā Krievijā, patērētājam ir ik
dienas jākonstatē, ka viņu apkrāpj ar

preces cenu, kvalitāti, svaru vai mēru.

Kapitālistisko zemju progresivā prese
atzīmē, ka šādu krāpšanas faktu ir

ļoti daudz ASV, Anglijas un citu
«amerikāniskā dzīves veida» valstu
tirdzniecības praksē.

Pie mums, mūsu zemē, visa ražo-
šana, visa saimniecība pakļauta tau-
tas interesēm, darbaļaužu materiālā un
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kultūras līmeņa kāpināšanai. Valsts
standartiem un apstiprinātai recep-

tūrai pie mums ir iikuma spēks un to

pārkāpšanu stingri soda, kamēr kapi-
tālistiskās zemēs standarti (pat tur,
kur tie pastāv) nav nevienam saistoši.

Mūsu zemē ir organizēta vissting-
rākā visu preču kvalitātes kontrole;

sevišķi un vispirms Padomju valsts

nodrošina labu rūpnieciskā kārtā

ražojamo pārtikas produktu kvalitāti.

Biedrs Mikojans sacīja: «Mēs

varam garantēt mūsu produktu augstu
kvalitāti... Tas, kurš izlaiž mazvērtī-

gus produktus vai to atbalsta, — ir

pārtikas rūpniecības ienaidnieks, mūsu

zemes iedzīvotāju ienaidnieks.»

Augsto pārtikas produktu kvalitāti

nodrošina tas, ka arvien labāk strādā

padomju pārtikas rūpniecības uzņē-
mumi, kas apbruņoti ar jaunāko tech-

niku, kā arī tas, ka visos rūpniecības
un tirdzniecības posmos, kur ražo un

uzglabā produktus, kas ātri bojājas,
tiek ieviestas atvēsināmās un saldē-

jamās ierīces.

Pārtikas rūpniecības uzņēmumi
saņem no kolchoziem un sovchoziem

svaigas, kvalitātes ziņā jau pārbaudī-
tas izejvielas.

Kā izejvielas, tā pusfabrikāti visās

galvenās ražošanas stadijās ir pa-
kļauti rūpnīcu laboratoriju techniski

ķīmiskai, bakterioloģiskai un sanitārai

kontrolei.

Nododot gatavo produkciju tālāk

rūpnīcas noliktavai, rūpnieciskā kārtā

ražotās pārtikas preces tiek pārbaudītas
pēc visiem kvalitātes un kvantuma

rādītājiem (receptes izpildīšanas pre-
cizitāte, preces svaigums, piejaukumu
klātbūtne, svars, iesaiņojums utt.).
Beidzot, pirms preču aizvešanas uz

tirdzniecības bāzēm notiek jauna rū-

pīga kontrole, un tikai pēc tam katra

pārtikas preču partija saņem Valsts

inspekcijas apliecību par kvalitāti.

Tālāk pašā tirdzniecības tīklā —

noliktavās un veikalā seko sarežģīta
un plaši izvērsta preču sanitārā kon-

trole, kā arī kontrole no prečzļņu vie-
dokļa.

Padomju Savienībā nenotiek preču
falsifikacija, raksturīga ir sociālistisko

uzņēmumu produkcijas labā un augstā
kvalitāte, kas neapšaubāmi ir viena no

sociālistiskās iekārtas priekšrocībām,
salīdzinot ar trūdošo kapitālisma
iekārtu.

GAĻAS TREKNUMS

Ga]a var būt trekna, vidēja baro-

juma, virs vidējā un zem vidējā baro-

juma.
Par treknu uzskata tādu gāju, ja

kautķermenim ir teicami attīstīti mus-

CEPTAS TEĻA AKNAS

Aknas apmazgā, atbrīvo no plēvēm un žultsvadiem,

sagriež apmēram centimetru biezās šķēlītēs, apkaisa ar

sāli un pipariem, apviļā miltos un cep ar sviestu sakarsētā

pannā 10—12 minūtes. Gatavās aknas saliek bļodā, pārlej
ar izkausētu sviestu un sulu, kas izdalījusies cepot. Uz

katras aknu šķēlītes var uzlikt apceptu žāvētas cūkas krūts

gabaliņu.
Aknas var arī sagatavot ar sīpoliem; tos sagriež ripi-

ņās (gredzentiņos), apcep sakarsētā sviestā un saliek

aknu šķēlītēm virsū vai arī pasniedz ar krējuma un sīpolu
mērci.

Piedevām pasniedz ceptus, vārītus kartupeļus vai kar-

tupeļu biezeni.

Uz 500 g aknu ņem pa 2 ēdamkarotēm miltu un sviesta.

CEPTAS SMADZENES

Smadzenes mērcē aukstā ūdenī 30—40 minūtes, pēc
tam novelk plēvi, ieliek kastrolī un pārlej ar aukstu ūdeni,
lai tas smadzenes apklātu; pieliek I—21 —2 ēdamkarotes etiķa,

sāli, 2—3 lauru lapas un 5—6 piparu graudiņus (vai VlO

pāksts). Kad ūdens sāk vārīties, liesmu samazina un tur-

pina vēl 25—30 minūtes vārīt. Gatavās smadzenes izņem

no vārāmā ūdens un ļauj tām apžūt. Pēc tam katru sma-

dzeņu pusīti pārgriež divās daļās, apkaisa ar sāli, smalkiem

pipariem, apviļā miltos un apcep uz sakarsētas pannas

sviestā no visām pusēm. Gatavās smadzenes saliek bļodā,

pārlej ar izkausētu sviestu un citrona sulu un apkaisa ar

pētersīļu lapiņām vai dillēm. Piedevām var dot ceptus

kartupeļus, kartupeļus pienā vai kartupeļu biezeni, kā arī

zirnīšus, pupiņu pākstis, burkānus v. c.

Vienām smadzenēm ņem 1 ēdamkaroti miltu, 1/2 citrona

un 2 ēdamkarotes sviesta.

RĪVMAIZĒ CEPTAS SMADZENES

Izvāra smadzenes, kā tas teikts iepriekšējā receptē.
Katru puslodi pārgriež divās daļās, apkaisa ar sāli un

smalkiem pipariem, apviļā miltos un pēc tam olā un rīv-

maizē. Šādā veidā sagatavotas smadzenes cep labi sakar-

sētā sviestā 7—B minūtes, kamēr izveidojas zeltaina ga-

roziņa. Gatavās smadzenes saliek bļodā, pārlej ar sviestu

un izrotā ar pētersīļu lapiņām. Piedevām pasniedz ceptus

kartupeļus vai kartupeļu biezeni, zaļos zirnīšus, bur-

kānus vai pupiņu pākstis. Atsevišķi var pasniegt tomātu

mērci.

Vienām smadzenēm ņem y2 glāzes rīvmaizes, 1 olu,
1 ēdamkaroti miltu un 3 ēdamkarotes sviesta.
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CEPTAS TEĻA VAI CŪKAS KĀJIŅAS

Te|a vai cūkas kājiņas applaucē, notīra spalvas un

sarus, ieberzē ar miltiem un apsvilina, lai iznīcinātu atli-

kušās pūkas. Pēc tam tās nomazgā, pārgriež gareniski
divās daļās, atdalot gaļu no kauliem. Tad kājiņas un kau-

lus saliek kastrolī, pārlej ar aukstu ūdeni, pieliek burkā-

nus, pētersīļus, sīpolus, sāli un vāra apmēram 3—4 stundas.

Izvārītās kājiņas izņem no buljona ar putu karoti (atda-

lot un izņemot ārā kaulus — tā saucamās potītes), apkaisa
ar pipariem un sāli, apviļā miltos, iemērc olā, apviļā rīv-

maizē un apcep ar taukvielām sakarsētā pannā.

Piedevām var dot kartupeļu biezeni, zaļos zirnīšus, kā

arī gurķus. Kājiņas var sagatavot arī vārītā veidā, baltajā
mērcē. Piedevām dod rīsus vai vārītus kartupeļus.

Buljonu, kurā kājiņas vārījušās, var izmantot zupu un

mērču pagatavošanai.
Uz 4 kājiņām ņem 2 olas, 1/2 glāzes miltu, 1 glāzi

rīvmaizes, pa 1 burkānam un pētersīlim, 1 sīpolu un 3—4

ēdamkarotes taukvielu.

CEPTA DESA

Vārītai vai pusžāvētai desai novelk ādiņu, pēc tam sa-

griež šķēlītēs, saliek sakarsētā pannā taukvielās un no

abām pusēm apcep; pasniedzot desu pārlej ar taukvielām,
kurās tā cepusies. Piedevas — sautēti kāposti, kartupeļu
biezenis vai cepti kartupeļi.

Uz 500 g desas ņem 2 ēdamkarotes taukvielu.

CEPTS ŠĶIŅĶIS AR TOMATIEM

Šķēlītēs sagrieztu šķiņķi apcep sakarsētā pannā tauk-

vielās. Tajā pašā laikā apcep iepriekš nomazgātus, uz

pusēm pārgrieztus, ar sāli un pipariem apkaisītus tomātus.

Tomātus saliek uz apceptā šķiņķa šķēlītēm, apkaisa ar sīki

sagrieztiem zaļumiem un pasniedz pannā; pēdējā brīdī pie-
vieno 1 tējkaroti citrona sulas vai atšķaidītu citronskābi.

Uz 500 g šķiņķa ņem 400 g tomātu, 1 tējkaroti citrona

sulas un 3 ēdamkarotes taukvielu.

CEPTS SIVĒNS

Applaucētu sivēnu noslauka dvielī sausu, tās vietas,
kur vēl palikuši sari, viegli ieberzē ar miltiem un uz liesmas

apsvilina. Pēc tam pārgriež gareniskā virzienā sivēna

vēderiņu un krūšu daļu, no astes līdz galvai, izņem iekšas,

izgriež resno zarnu, iecērtot bļodas kaulu; sivēnu rūpīgi

izmazgā aukstā ūdenī. Pēc tam pārcērt gareniskā virzienā

kakla daļas mugurkaulu. Sivēnu apsāla no iekšpuses, ieliek

kuli, kauli nemaz neizspiežas, visu

kautķermeni caurcaurēm sedz nepār-
traukta zemādas tauku kārta, bet grie-
zumos (sevišķi paka|ējo daļu) ir daudz

taukaudu starpslāņu (tā saucamais

marmorējums). Ja dzīvnieka barojums
ir vidējs, virs un zem vidējās normas,

gaļa satur attiecīgi mazāk tauku.

KARBONĀDE UN COKAS CEPETIS

Karbonāde un cūkas cepetis ir

delikateses produkti no svaigas, nesā-

lītas cūkgaļas. Tiem ir vienāda izej-
viela un sagatavošanas veids: abi tie
ir cūkgaļas produkti, abus cep cepeš-
pannā, un garša tiem visai līdzība.

Karbonādi gatavo no nesālīta

jaunas cūkas fileja, atstājot gaļas virs-

pusē V2cm biezu speķa kārtu.

Karbonādei izgriež nelielu, četr-

stūrainas formas ga'as gabalu. To

ieberzē no visām pusēm ar sagrūztu

ķiploku vai muskatriekstu, apkaisa ar

sāli, ieliek cepešpannā un liek uz

divām trim stundām sacepties karstā

krāsnī vai cepeškrāsnī.
Cūkas cepetim ņem nesālītu šķiņķi,

izņem visus kaulus, ieberzē ar sāli un

sagrūztiem kiolokiem vai pipariem un

patur cepeškrāsnī trīs līdz piecas stun-

das, kamēr izcepas.

GAĻAS UN AUGU PRODUKTU

KONSERVI

šie produkti ir teicams paļas
ēdiens gatavā veidā, bez tam no tiem

var ātri pagatavot dažādus pirmos un

otros ēdienus.
Sos konservus gatavo no liellopu,

jēra vai cūkas gajas un pākšaugiem
(zirņiem, pupiņām, lēcām), pievieno-
jot garšsaknes, sīpolus, kaulu buljonu,
sāli, piparus.

Piemēram minēsim cūkgaļas un

pupiņu konservu bundžas (860 g) sa-

turu, šādā bundžā ir 212 g cūkas

gaļas, 200 g pupiņu (sausā svarā),
250—300 g gaļas (kaulu) buljona (ar

buljonu bundžu pielej līdz malām),
12 g garšsakņu, 11 g sīpolu, 10 g sāls,

0,07 g sarkano piparu.
Šādā pašā bundžā ar konserviem

«Liellopu gaļa ar zirņiem» ir 235 g

liellopu gaļas, 30 g taukvielu, 205 g
zirņu (sausā svarā), 200—250 g bul-

jona, 12 g balto garšsakņu, 11 g

sīpolu, 10 g sāls, 0,07 g sarkano

piparu.

«NIERES TOMĀTU MĒRCE»

Glīti sagrieztas liellopu, jēra vai

cūkas nieres (konservos to ir

65—67"/o), kas apceptas kaulu sma-

dzeņu taukos un pārlietas ar tomātu
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mērci (33—35%), ir ļoti garšīgo kon-

servu «Nieres tomātu mērcē» saturs.

No šiem konserviem var paga-
tavot dažādus otros ēdienus, tomēr

biežāk tos pasniedz kā teicamu

uzkožamo.

KONSERVĒTAS DESIŅAS

Šie konservi ir gatavu ēdienu

veidā: desiņas ar kāpostiem, desiņas
buljonā, desiņas cūku taukos, desiņas
tomātos. Pirms pasniegšanas konservi
ir tikai jāsasilda, nekāda cita kulinārā

apstrādāšana tiem nav vajadzīga.
Konservē tikai padomju desiņas,

kuras galvenokārt ir pildītas ar cūkas

gaļu.
«Desiņas ar kāpostiem» (52—56%

desiņu un 48—44% sautētu kāpostu)
ir ļoti garšīgs ēdiens. Sautētos kā-

postus gatavo šiem konserviem šādā
veidā: ņem 73% skābētu kāpostu,
10% cuku tauku, 10% tomātu biezeņa,
3»/o sīpolu, 3% cukura, sāli, piparus,
lauru lapas, ķimenes un visu to kopā
3—4 stundas sautē.

«Desiņas cūku taukos» satur
74—78% padomju desiņu un 26—22«/0
kausētu cūku tauku.

Konservos «Desiņas tomātos» ir

74—78% desiņu un 26—22% tomātu
mērces.

Tomātu mērce šiem konserviem ir
sagatavota pēc šādas receptes: 47%
buljona Ccraļas vai kaulu), 44% to-

mātu biezeņa (12%-īgā), 3% kviešu

miltu (30%-īgo), 1,50/o cukura, 2,5%
sīpolu, kā arī vīnogu etiķis, sāls,
pipari un cūku tauki sīpolu un miltu
apcepšanai.

SLOGOTAS RECEKĻU DESAS

UN GAĻAS MAIZES

Gaļas kombināti izstrādā līdz
10 šķirņu slogoto recekļa desu;
no tam labākās ir krievu, delikateses,
baltā un sarkanā desa.

Slogotās recekļa desās parasti
ietilpst liellopu gaļa, cūkas galvas
vaigu daļas, vārīta cūku galvu gaļa
un garšvielas.

Ar savu formu gaļas maizes atgā-
dina veidnēs cepto maizi; desu ap-
valka vietā tām ir brūna garoziņa; tās

nevāra, bet sacep speciālās elektriskās
rotācijas krāsnīs.

Receptūras ziņā gaļas maizes ir

līdzīgas vārītām desām; tās izstrādā

līdz 10 šķirņu, kuru skaitā ir tādas

delikateses kā iecienītā augstākā la-
buma gaļas maize, Maskavas v. c.

lecienīto augstākā labuma gaļas
maizi gatavo no ne visai treknas

cepešpannā ar muguriņu uz augšu, viegli apziež ar skābu

krējumu, uzlej izkausētu sviestu, ielej cepešpannā y4 glāzes
ūdens un liek cepeškrāsnī uz 1— 11/2 stundām cepties.

Lai sivēnam izveidotos brūna, sausa garoziņa, tas cep-

šanas laikā vairākas reizes ar karoti jāaplaista, izmantojot
cepešpannā satecējušos taukus. Sivēnu cep veselu vai pār-
cirstu gareniski mugurkaulam divās pusītēs.

Gatavo sivēnu no cepešpannas noņem un sagatavo
mērci: cepešpannu uzliek uz uguns, iztvaicē tur palikušo
šķidrumu, taukus nolej, bet uz pannas uzlej 1 glāzi karsta

gaļas buljona vai ūdens, uzvāra un izkāš caur sietiņu.

Pasniedzot sasildītā bļodā ieliek griķu biezputru un

apkaisa to ar sakapātām olām. Sivēnu pārgriež vispirms
divās daļās, iepriekš nocērtot galvu, un pēc tam katru

pusīti šķērsām sacērt gabalos un saliek uz biezputras,

sakārtojot vesela sivēna veidā un pieliekot uz pusēm pār-
cirsto galvu. Visu pārlej ar cepeša taukiem, pievienojot
sviestu. Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

CEPTS SPUREKLIS AR GRIĶU BIEZPUTRU

Sagatavoto un izvārīto spurekli (priekškuņģi) samaļ,

apkaisa ar sāli, pipariem un apcep uz sakarsētas pannas

taukvielās. Pieliek klāt atsevišķi saceptus, sīki sakapātus

sīpolus, drupano griķu biezputru, visu izmaisa un cep vēl

3—5 minūtes.

Uz 500 g spurekļa ņem 1 sīpolu, 1 glāzi griķu put-

raimu, 3 ēdamkarotes taukvielu.

MALTAS GAĻAS IZSTRĀDĀJUMI

Maltās gaļas izstrādājumiem var ņemt liellopu, cūkas,

jēra un teļa gaļu. Tefteļus, rolades, zrazi, šniceles pagatavo

galvenokārt no liellopu gaļas (astes, ciskas gabala).
Malšanai paredzēto gaļu apmazgā, atcīpslo, sagriež

nelielos gabaliņos un samaļ. Gaļai pieliek sāli, izmaisa,

pieliek aukstā ūdenī vai pienā izmērcētu baltmaizi un vēl

maļ vienu divas reizes gaļas mašinā.

Maize piešķir kotletēm čauganumu un sulīgumu, jo
maizes klātbūtnē sula, kas izdalās no gaļas, neiet gandrīz

nemaz zudumā, bet sakrājas maizes mīkstuma porās.
Labāka ir drusku sacietējusi maize ar nogrieztu garozu.

Gaļu ņem ar taukiem, tad kotletes ir sulīgākas. Ja vēlas,

gaļas mīklai var pievienot smalkos piparus, kā arī zaļus
vai sviestā viegli apceptus sīpolus.

Daudzi no šeit tālāk minētiem maltās gaļas ēdieniem

ir daudz vieglāk un vienkāršāk pagatavojami, ja izlieto

tirdzniecības tīklā lielā izvēlē dabūjamos pusfabrikātus un

gatavo malto gaļu.
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KOTLETES UN GAĻAS PLĀCENĪŠI

Sagatavo gaļas mīklu, izveido no tās iegarenas formas

kotletes vai apaļus plācenīšus, apviļā rīvmaizē un ar nazi

nolīdzina. Pēc tam kotletes vai plācenīšus liek taukvielās

uz sakarsētas pannas, apcep vienu pusi, apgriež uz otru

pusi un cep, kamēr gatavs (8—10 minūtes).

Kā kotlešu piedevas var pasniegt vārītus vai ceptus

kartupeļus, kartupeļu biezeni, biezputru, makaronus, nūde-

les, kā arī dārzājus.
Plācenīšus vai kotletes pārlej ar eļļu, sviestu, skābu

krējumu, sarkano vai tomātu mērci, kā arī atsevišķi pa-
sniedz pikanto tomātu mērci, «Dienvidu» vai «lecienīto»

mērci.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 125 g baltmaizes, V2
glāzes rīvmaizes, 3/4 glāzes piena vai ūdens un 2 ēdam-

karotes taukvielu.

TEFTEĻI TOMATOS

Sagatavo gaļas mīklu, pievieno tai sīki sagrieztus

(iepriekš pārlasītus un nomazgātus) lociņus vai 1 saberztu

sīpolu un visu to labi izmaisa. Pēc tam no gaļas masas

izveido bumbiņas, katru 20—30 g svarā, apviļā tās miltos

un sakarsētā pannā no visām pusēm taukvielās apcep.

Apceptos tefteļus saliek lēzenā kastrolī, pievieno tomātu

biezeni, glāzi gaļas buljona, I—21 —2 lauru lapiņas, 5—6

piparu graudiņus (vai Vio pāksts), 2—3 ar sāli saberztas

ķiploka daiviņas, apsedz kastroli ar vāciņu un sautē tef-

teļus uz mazas uguns 10—20 minūtes; pēc tam pieliek sāli

un karotīti pikantās tomātu mērces. Pasniedzot tefteļus

apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām.
Piedevām dod vārītus rīsus, griķu biezputru, ceptus

kartupeļus vai kartupeļu biezeni.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 100 g lociņu vai 1

sīpolu, V2glāzes tomātu biezeņa, 100 g baltmaizes, 2 ēdam-

karotes miltu un 2 ēdamkarotes taukvielu.

GAĻAS ROLADE AR MAKARONIEM

Sagatavo gaļas mīklu, saliek to uz aukstā ūdenī apmēr-

cētas, izklātas servjetes un nolīdzina ar nazi tādā veidā,

lai iegūtu iegarenu, apmēram U/2 cm biezu un līdzenu

gaļas kārtu. Gaļas mīklas vidusdaļā saliekjvisā tās garumā

izvārītus, ar sviestu sajauktus un atdzesētus makaronus;

pēc tam gaļas mīklas slāņa malas savieno kopā. legūto
roladi no servjetes uzmanīgi noņem un ieliek ar šuves

vietu uz leju ar taukvielām izziestā pannā.

No virspuses roladi apziež ar olu, apkaisa ar rīvmaizi,

aplej ar sviestu, ar dakšiņu vairākās vietās sadursta un

ieliek uz 30—40 minūtēm cepeškrāsnī sacepties. Gatavo

cūkgaļas, augstākās šķirnes liellopu
gaļas, kubveida gabaliņos sasmalci-

nāta cietā (muguras) speķa, pievie-
nojot sāli, kā ari cukuru, piparus,
muskatriekstu un kardamonu.

ASINSDESAS

Izstrādā četras šķiras (augstākās,
pirmās, otrās, trešās) asinsdesu, un

tām ir vairāki nosaukumi. Aug-
stākā labuma asinsdesu pagatavo no

vidēji treknas cūkgaļas, teicamas liel-

lopu gaļas un speķa, pievienojot spe-
ciāli apstrādātas liellopu vai cūkas

asinis un garšvielas.

KAS IR «DAKTERA» DESA?

Vārīto desu skaitā ir arī «daktera»

desa. Šo nosaukumu minētā desa ir

dabūjusi tāpēc, ka to var ēst arī da/.u

kuņģa slimību gadījumos, kad vaja-
dzīgs viegli asimilējams uzturs. Šīs

desas receptūrā galvenokārt ir ne

visai trekna cūkas gaļa (60 g 100 gra-
mos desas pildījuma), trekna cūkas

gaļa (25 g) un augstākās šķirnes
liellopu gaļa (15 g) līdz ar cukuru,
sāli un visai nelielu daudzumu karda-

mona. Piparu un citu pikantu garš-
vielu un garšas piedevu šajā desā

nav. Bez tam tā atšķiras ar savu

īpatnējo izstrādājumu: tās pildījums
ir ļoti rūpīgi saberzts par vienmērīgu
masu, ar ļoti maigu konsistenci un pa-
tīkamu garšu.

Nežēlojiet trauku mazgāša-
nai karstu ūdeni un ziepes.
Traukiem, kuros mēs vārām

ēdienu un no kuriem mēs ēdam,

ir jābūt absolūti tīriem.

Adata gaļas speķošanai
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roladi sagriež porcijās, saliek bļodā un pār-

lej ar sarkano mērci.

Makaronu vietā roladi var pildīt ar dru-

panu rīsu vai griķu biezputru, kas sajaukta
ar apceptiem sīpoliem un vārītām olām.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 100 g

baltmaizes, 150 g makaronu, 1 olu, 1 ēdam-

karoti rīvmaizes, 1 glāzi sarkanās mērces un

2 ēdamkarotes sviesta.

KOTLETES PIENA MĒRCĒ

No maltās gaļas mīklas izveido kotletes

un saliek tās ar taukvielām izziestā pannā.
Tad katrā kotletē ar tējkaroti iespiež visā tās

garumā nelielu padziļinājumu, kuru piepilda
ar biezu piena mērci, apkaisa ar saberztu

sieru, apslaka ar sviestu un ieliek uz 10—20

minūtēm cepeškrāsnī sacepties. Piedevām pa-

sniedz izvārītas zirnīšu vai pupiņu pākstis,
zaļos zirnīšus, kartupeļu biezeni, Briseles

kāpostus vai sparģeļus piena mērcē. Kotletes

pārlej ar sviestu un sulu, kas izdalījusies
cepot, vai ar sarkano mērci.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem 125 g

baltmaizes, 2 ēdamkarotes saberzta siera,

1 ēdamkaroti miltu, V 2glāzes piena un

3 ēdamkarotes sviesta.

MALTĀS GAĻAS ŠNICELE

Apmazgātu, atcīpslotu gaļu samaļ vai sa-

kapā ar nazi, pieliek sāli, piparus un paga-

tavo no tās 5—6 apmēram Va cm biezas ovā-

las formas šniceles.

Sagatavotās šniceles apviļā rīvmaizē un

cep sakarsētā pannā taukvielās 5—6 minūtes.

Piedevām dod ceptus kartupeļus, kartupeļu
biezeni vai dārzājus. Šniceli pārlej ar tau-

kiem.

Uz 500 g gaļas ņem V2glāzes rīvmaizes

un 2 ēdamkarotes taukvielu.

SIBIRIJAS PELMEŅI

Pārdošanā ir arvien gatavi, no vislabā-

kiem produktiem sagatavoti pelmeņi.
Pirktos vai mājās pagatavotos pelmeņus

(sk. 90. lpp.) salaiž verdošā sālsūdenī un

vāra 10 minūtes. Pēc tam tos ar putu sme-

ļamo karoti izņem un saliek bļodā, pārlej ar

sviestu vai skābu krējumu un tūlīt pasniedz.

Daudziem patīk labāk Sibirijas pelmeņi,
kas ir aplaistīti ar pikantu mērci (sinepes,
sajauktas ar etiķi, labāk ar vīnogu).

Ļoti garšīgi ir apcepti pelmeņi: gatavos
vai mājās pagatavotos pelmeņus sālsūdenī

izvāra (šajā gadījumā tos vāra ne ilgāk par
2—3 minūtēm), pēc tam ar putu karoti no

ūdens izņem un sviestā uz pannas apcep —

vispirms vienu, tad otru pusi.
Uz IV2 glāzēm kviešu miltu un 300—400 g

liellopu un cūkas gaļas ņem 1 olu, 1 sī-

polu, V4glāzes skāba krējuma vai I—2 ēdam-

karotes sviesta.

SACEPTA GAĻA

GAĻAS SACEPUMS

Nomazgātu gaļu (mīkstumu) samaļ un

pannā viegli apcep; pieliek sīki sagrieztus ap-

ceptus sīpolus, tomātu biezeni, sāli, piparus,
mazliet buljona vai ūdens, apsedz ar vāciņu
un sautē uz vājas uguns 15—20 minūtes.

Atsevišķi apcep nomizotus, nomazgātus, šķē-
lītēs sagrieztus, ar sāli apkaisītus kartupeļus;
apceptos kartupeļus saliek plānā kārtā uz

pannas, kartupeļiem virsū liek kārtu apceptās
maltās gaļas, nolīdzina, pārlej ar sakultu olu

un piena maisījumu un ieliek cepeškrāsnī uz

s—lo5—10 minūtēm sacepties.
Pasniedzot sacepumu apkaisa ar sīki sa-

grieztām pētersīļu lapiņām.
Uz 300 g liellopu gajas (mīkstuma) ņem

500 g kartupeļu, 3 olas, I—2 sīpolus, 1 ēdam-

karoti tomātu biezeņa, y4 glāzes piena, 2

ēdamkarotes taukvielu.

KABAČI AR GAĻU

Sagatavo gaļas pildījumu tāpat kā kā-

postu tītenim. Kabačus nomizo, sagriež katru

šķērsām 4—5 gabalos un izņem ar karoti

serdi ar sēklām; pēc tam sagatavotos kabačus

saliek ar taukvielām iepriekš izziestā pannā
vai cepešpannā un šķēles blīvi piepilda ar

gaļas pildījumu, mazliet pārsniedzot malas.

Tomātu biezeni uzkarsē ar sviestu vai eļļu,
pieliek skābu krējumu un glāzi ūdens, kurā

iepriekš iejaukti milti. Kabačus apkaisa ar

sāli, pārlej ar sagatavoto mērci un liek uz

30—40 minūtēm cepeškrāsnī sacepties. Pa-

sniedzot sacepumu apkaisa ar dillēm.

Uz 200 g gaļas (mīkstuma) ņem 2 kaba-
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čus, 1/3 glāzes rīsu vai prosas, 1 sīpolu,
2 ēdamkarotes skāba krējuma, 2 ēdamkarotes

tomātu biezeņa, 1 ēdamkaroti miltu un

1 ēdamkaroti taukvielu.

GAĻAS SOĻANKA

Notīrītus kāpostus saēvelē, saliek kastrolī,

pievieno ēdamkaroti taukvielu, V 2 glāzes
ūdens vai gaļas buljona, apsedz ar vāciņu un

40 minūtes sautē. Pēc tam pievieno apceptus
sīpolus, tomātu biezeni, etiķi, cukuru, sāli,
lauru lapas, piparus un sautē, kamēr ga-

tavs, — apmēram 10 minūtes. Kad kāposti
gatavi, kastrolī ieliek sviestā apceptus miltus,
izmaisa un uzvāra. Tajā pašā laikā sagriež
mazās šķēlītēs gaļas produktus (vārītu gaļu,
gaļas konservus, desu, desiņas), ar sīpoliem

viegli apcep, pieliek sagrieztus gurķus, kape-

rus, 2—3 ēdamkarotes buljona, apsedz ar vā-

ciņu un dažas minūtes pavāra.
Pusi sautēto kāpostu saliek līdzenā kārtā

pannā, kāpostiem virsū liek sagatavoto gaļu

un tās piedevas, apsedz ar pārējiem kāpos-
tiem, nolīdzina, apkaisa ar rīvmaizi, apziež
ar taukvielām un cepeškrāsnī 10—15 minūtes

sacep. Pasniedzot soļanku var izrotāt ar

pētersīļu zariņiem, olivām, brūklenēm v. c.

Uz 200 g gatavo gaļas produktu ņem 1 kg
skābētu kāpostu, 2 sālītus gurķus, 2 sīpolus,
3 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 1 ēdamkaroti

miltu, 1 ēdamkaroti kaperu un 2—3 ēdam-

karotes taukvielu.

GAĻAS ĒDIENU MĒRCES

GAĻAS SULA

(ceptai gaļai)

Porciju gabalos apceptu gaļu saliek bļodā,
bet pannā vai lēzenā kastrolī, kur gaļa cepu-

sies, ielej nedaudz gaļas buljona vai ūdens

un uzvāra; iegūto sulu izkāš caur sietiņu un

ar to pārlej bļodā salikto gaļu.
Ja gaļa cepusies lielā gabalā (teļa, jēra,

cūkas vai putnu cepetis), taukus cepšanas

beigās nolej un to vietā pielej nedaudz bul-

jona vai ūdens un I—21 —2 minūtes pavāra. legūto
sulu izkāš caur sietiņu un ar to pārlej bļodā
salikto gaļu vai putnu.

SARKANĀ MĒRCE

(maltas gaļas kotletēm, roladei, ceptai gaļai,
mēlei ar zirnīšiem v. c.)

Ēdamkaroti miltu apcep tādā pašā dau-

dzumā taukvielu līdz tumšbrūnai krāsai, pēc
tam sajauc ar tomātu biezeni un atšķaida ar

2 glāzēm gaļas buljona.
Pieliek sagrieztas, viegli apceptas garš-

saknes un sīpolus un karsē uz mazas uguns
20—30 minūtes. Vārīšanas beigās mērcei pie-
liek sāli, I—2 karotes vīna (madeiras vai

portvīna) un izkāš caur sietiņu.

Uz 1 ēdamkaroti miltu ņem pa 1 burkā-

nam, pētersīlim, sīpolam (ne visai lielam),
1 ēdamkaroti tomātu biezeņa un V 2ēdam-
karotes taukvielu.

TOMATU MĒRCE

(ceptai gaļai, maltās gaļas kotletēm, rīvmaizē

ceptam smadzenēm v. c.)

Notīrītas garšsaknes un sīpolus sagriež
un apcep ar vienu ēdamkaroti taukvielu un

nepilnu ēdamkaroti miltu; pēc tam pievieno
tomātu biezeni, izmaisa, atšķaida ar glāzi
gaļas buljona un pavāra uz vājas uguns

B—lOrninutes.8—lOrninutes. Vārīšanas beigās mērcei pie-
liek sāli, ēdamkaroti pikantās tomātu mērces,
gabaliņu sviesta un rūpīgi izmaisa, lai sviests

ar mērci pilnīgi savienotos; pēc tam mērci

izkaš caur sietiņu.

Uz V 2glāzes tomātu biezeņa ņem 1 ne-

pilnu ēdamkaroti miltu, pa 1 nelielam bur-

kānam, pētersīlim un sīpolam un pa 1 ēdam-

karotei pikantās tomātu mērces un sviesta.

PIKANTĀ SĪPOLU MĒRCE

(ceptai un sautētai gaļai, aknām, maltas

gaļas kotletēm)

Vienu ēdamkaroti miltu apcep tādā pašā
daudzumā taukvielu un atšķaida ar 2 glāzēm
buljona. Sīpolus (2) nomizo, sīki sakapā un

taukvielās apcep; tiem pievieno 2 ēdamkaro-

tes tomātu biezeņa, sāli, piparus un vēlreiz

visu apcep; tad pielej 2—3 ēdamkarotes etiķa,
savāra līdz skāba krējuma biezumam, pie-
vieno sakapātus pipargurķīšus. Šo masu pie-
liek pie mērces un 5 minūtes vāra.



BALTĀ MĒRCE

(vārītam trusim, teļa un jera gaļai un vistai)

Ēdamkaroti miltu viegli apcep tādā pašā
daudzumā sviesta, atšķaida ar izkāstu bul-

jonu, kurā trusis, vista, jēra vai teļa gaļa
vārīti, un karsē uz vājas uguns s—lo5—10 minū-

tes. Pēc tam kad mērce no uguns noņemta,
tai pieliek glāzē ar nelielu mērces daudzumu

sakultu olas dzeltenumu, sāli pēc garšas, ga-

baliņu sviesta un visu izmaisa.

Uz 1 ēdamkaroti miltu ņem IV2 glāzes
buljona, 1 olas dzeltenumu un 2 ēdamkarotes

sviesta.

BALTĀ MĒRCE AR KAPERIEM

(vārītai gaļai, jera gaļai, trusim, vistai)

Sagatavo balto mērci, kā iepriekš minēts,

un pieliek tai IV2 ēdamkarotes sīku kaperu.

MĀRRUTKU MĒRCE

(vārītai liellopu gaļai, sālītai gaļai, jera,
cūkas gaļai, mēlei)

Ēdamkaroti miltu viegli apcep tādā pašā
daudzumā sviesta, atšķaida ar glāzi karsta

buljona, kurā gaļas produkti vārīti, pieliek
skābu krējumu un vāra uz mazas uguns
s—lo5 —10 minūtes. Tajā pašā laikā sagatavo mār-

rutkus: mazā kastrolītī vai pannā ieliek pa
2 ēdamkarotēm sviesta un sarīvētu mārrutku

un viegli apcep; pēc tam pielej I—2 ēdam-

karotes etiķa (atkarībā no tā stipruma) un

tādu pašu daudzumu ūdens vai buljona, pie-
liek 1 lauru lapiņu, s—B melno piparu grau-

diņus (vai Vio pāksts) un vārot iztvaicē lieko

šķidrumu.

Savārītos mārrutkus pieliek sagatavotai

mērcei, uzvāra, no uguns noņem, pieliek ga-

baliņu sviesta un izmaisa.

Uz 1 ēdamkaroti miltu ņem 2 ēdamkarotes

sarīvētu mārrutku, V2glāzes skāba krējuma,
pa 2 ēdamkarotēm etiķa un sviesta.

SKĀBA KRĒJUMA MĒRCE

(gaļas plācenīšiem un kotletēm, aknām,

ceptam medījumam)

Ēdamkaroti miltu viegli apcep tādā pašā
daudzumā sviesta, atšķaida ar vienu glāzi
karsta gaļas vai dārzāju buljona, pieliek
skābu krējumu un vāra uz mazas uguns
s—lo5—10 minūtes. Vārīšanas beigās mērcei pie-
liek sāli, gabaliņu sviesta un izmaisa.

Uz V 2glāzes skāba krējuma ņem pa

1 ēdamkarotei miltu un sviesta.

SKĀBA KRĒJUMA MĒRCE AR SĪPOLIEM

(aknām, kotletēm un gaļas plācenīšiem)

Ēdamkaroti miltu apcep tādā pašā dau-

dzumā sviesta līdz gaišdzeltenai nokrāsai,

atšķaida ar glāzi karsta buljona, pieliek
skābu krējumu un vāra uz mazas uguns
s—lo minūtes. Tajā pašā laikā uz pannas ap-

cep sviestā sīki sagrieztus sīpolus un pieliek
tos mērcei vārīšanas beigās. Pēc tam mērci

noņem no uguns, pieliek tai sāli un gatavo
«Dienvidu» vai «lecienīto» mērci.

Uz 1/2 glāzes skāba krējuma ņem 1 ēdam-

karoti miltu un 1 sīpolu, V 2ēdamkarotes

«Dienvidu» mērces un IV2 ēdamkarotes

sviesta.







MĀJPUTNI UN MEDĪJUMI

Ēdienu pagatavošanai no mājputniem iz-

manto galvenokārt vistas, pīles, zosis, tīta-

rus, bet no medījumiem — meža irbes, lauka

irbes, rubeņus, medņus, fazānus.

Mājputnus pārdod galvenokārt saldētus

un noplucinātus, bet ar visām iekšām; nesal-

dētus putnus pārdod pilnīgi vai daļēji ar

iekšām, bet medījumus — meža irbes, lauka

irbes, rubeņus un fazānus — ar spalvām.
Cepšanai jāņem jaunas vistas; vecas var

izmantot vārīšanai vai maltās gaļas kot-

letēm.

Putni jāplucina, iesākot ar kaklu. Lai,

spalvas izraujot, neiebojātu ādu, tā ar krei-

sās rokas pirkstiem iespējami stiprāk jāsa-

stiepj: ādas ieplēsumi bojā putna ārējo iz-

skatu un sekmē tā izžūšanu apcepot.

Noplucinātais putns ir jāapsvilina, lai

iznīcinātu atlikušās pūkas; pirms tam putna
ķermeni iztaisno, lai nebūtu ādas kroku,

dvielī nosusina un ieberzē ar miltiem. Jāseko,
lai putna ķermenis neapkūpētu.

1 ] Grāmata par garSīgu iift veselīgu uzturu

Apsvilinātam putnam nocērt kaklu un

kājiņas, tad uzmanīgi izņem iekšas, cenšoties

nepārspiest žults pūsli. Izķidoto putna ķer-
meni rūpīgi izmazgā, neatstājot iekšā ne-

kādus asiņu recekļus. Jāizrauj ir arī visi

spalvu spurguļi, kuru ir sevišķi daudz zo-

sīm un pīlēm.
Putnus var cept sakarsētā sviestā kā

pannā, tā lēzenā kastrolī vai arī speciālā
putnu traukā. Dažādiem mājputniem ir da-

žāds cepšanas laiks atkarībā no putna
vecuma un lieluma. Lai izveidotos brūna

garoziņa, vistas un cāļus vēlams pirms ap-

cepšanas apziest ar skābu krējumu.
Gatavo putnu pirms pasniegšanas sadala

porciju gabalos. Vispirms putna ķermeni sa-

dala divās daļās līdztekus krūšu kaulam un

pēc tam atdala no fileja gabaliņiem kājiņas.
Fileja gabaliņus un kājiņas var savukārt

sadalīt daļās, pie kam arī fileju gabaliņus
un kājiņas dala gareniskā virzienā.

Silto ēdienu pagatavošanai no putniem
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Var izmantot konservus «Vistas filejs»,
«Vistas ragū» v. c.

Ja vecu vistu grib tomēr pagatavot ceptā

veidā, to iepriekš vāra. Izvārīto vistu apcep

rīvmaizē vai dabiskā veidā. Lai apceptu rīv-

maizē, vistu sacērt gabalos, kurus vispirms

apviļā miltos un pēc tam apmērcē atšķaidīta
olā un apviļā rīvmaizē. Cepot dabiskā veidā,
izvārītas vistas virsu (ādiņu) apziež ar

skābu krējumu un apcep labi sakarsētās

taukvielās, kas dod iespēju iegūt brūnu

garoziņu.

VISTAS SAGATAVOŠANA VĀRĪŠANAI VAI CEPŠANAI

Vistas kautķermeni pirms apsvilināšanas
iztaisno, lai nebūtu ādas kroku

Vistai uzmanīgi izņem iekšas, cenšoties

nepārspiest žults pūsli

Vistas kautķermeni izmazgā un kājiņas
iebāž kabatiņās, bet spārniņus pieliec muguriņaiPēc apsvilināšanas nogriež kaklu un kājiņas
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TVAIKOTAS VISTAS VAI CĀĻI

Sagatavotu jēlu vistu vai cāli ieliek kastrolī, pievieno
notīrītas, nomazgātas un sagrieztas garšsaknes un sīpo-
lus, pielej līdz putna trīsceturtda] augstumam gajas bul-

jonu vai ūdeni, piemet sāli, uzliek kastrolim vāciņu un

vāra. Vista vārās I—ll/21 —11/2 stundas, cālis 30—40 mi-

nūtes.

Kad vista vai cālis ir izvārījies, sagatavo mērci:

IV2 ēdamkarotes miltu viegli apcep tādā pašā daudzumā

sviesta, atšķaida ar IV2—2 glāzēm buljona, kas iegūts,

putnu vārot, izmaisa un s—lo minūtes pavāra. Ja cālis

nav liels, miltu un sviesta daudzumu samazina. legūto
mērci izkāš, pieliek tai tējkaroti citrona sulas (vai citron-

skābes), pēc garšas sāli, gabaliņu sviesta un rūpigi maisa,

kamēr sviests ar mērci pilnīgi saistījies. Mērce ir vēl gar-

šīgāka, ja vārot tai pievieno V 2glāzes baltā vīnogu
vīna.

Pasniedzot vistu vai cāli sadala daļās, saliek sasildītā

bļodā un pārlej ar sagatavoto mērci. Piedevām var pa-

sniegt pupiņu pākstis ar sviesta aizdaru, vārītus rīsus vai

vārītus kartupeļus.
Mērcei var pievienot vārītas, šķēlītēs sagrieztas bara-

vikas vai šampinjonus.
Uz 1 vistu vai cāli ņem IV2 ēdamkarotes miltu, pa

1 burkānam un pētersīlim, 1 sīpolu un 2 ēdamkarotes

sviesta.

VISTA BALTAJĀ MĒRCĒ

Izvārītu vistu sadala, saliek bļodā un pārlej ar balto

mērci. Piedevām dod vārītus rīsus un sviesta aizdaru.

Šo ēdienu pagatavo tad, ja vāra vistas buljonu, kuru iz-

manto pirmajam ēdienam; mērcei paņem tikai daļu bul-

jona, pie kam šai mērcei citronskābi neliek klāt; bez tam

tai ir jābūt biezai.

Uz 1 vistu ņem 2 ēdamkarotes miltu un 2 ēdamkarotes

sviesta.

VĀRĪTA VISTA AR KLINTEŅU MĒRCI

Sagatavotu un nomazgātu vistu izvāra mīkstu, buljonu

nolej (to izkāš), bet vistu sadala porciju gabalos.
Pēc tam kastrolī ieliek nomazgātas rozines un klinte-

nes (bez kauliņiem) un pārlej ar karstu izkāsto buljonu
tik lielā daudzumā, lai tas_ ogas tikai apsegtu, pieliek
cukuru, apsedz kastroli ar vāciņu un vāra s—lo5—10 minūtes.

Pasniedzot vārīto vistu novieto bļodas vidū un pārlej
ar klinteņu mērci.

Uz i/i vistas (500—600 g svarā) ņem 100 g svaigu
klinteņu, 50 groziņu un 1 ēdamkaroti cukura.

PUTNI UN MEDĪJUMI

Veikalos jūs redzat jau apstrā-

dātus, noteikti svaigus un labas kva-

litātes mājputnus.
Vistām un tītariem krūšu daļā ir

pārsvarā baltās muskuļu šķiedras, tā-

dēļ to sauc par balto galu.
Baltā ga|a ir vieglāk sagremo-

jama, pilnīgāk tiek uzņemta orga-

nismā, kadeļ to bieži ieteic slimiem

cilvēkiem atveseļošanās periodā, kā arī

tad, ja vajadzīga pastiprināta uzture.

Labi nobarotas zosis spēj uzkrāt

līdz 50% tauku, kamēr vistas gaļa
satur ne vairāk par 20% tauku, bet

piļu gaļa — līdz 35%.

Labas ir jaunas, 7—B mēnešus

vecas pcr|u vistiņas; tām ir maiga,

sulīga gala.
Tītaru mātītes un tītaru tēviņi sver

vairākus kilogramus. Pārdošanā gadās
arī tītari, kas sver vairāk nekā

10—12 kg.
Pīles ir labas B—lo8 —10 nedēlu ve-

cumā un ne vi<=ai lielas, apmēram divu

kilogramu svarā.

Labākas par citām ir labi nobaro-

tas jaunas dējējvistas 1— IVskg svarā.

Moža irbes vidējais svars ir

250—300 g. medņa tēviņš sver līdz

6 kg, bet mātīte — ne vairāk par 3 kg.
Meža putnus parasti pārdod ar

spalvām, neapstrādātus, atdzisušus

vai saldētus.

VISTAS GAĻAS KONSERVI

Vistas ga]as konservi ir delika-

tese un dietetisks, ļoti vērtīgs pro-
dukts. Konservē labāko vistas gaļu,
apceptu un pārlietu ar koncentrētu

vistas buljonu.
Vistas gaļas konservu asortimentā

ir: vista ar rīsiem, vistas pastēte,
vistas frikadeles tomātu mērcē, vista

ar rīsiem un sēnēm, vistas ragū, vista

ar zaļajiem zirnīšiem, vista ar žāvē-

tām plūmēm, pildīti zosu un vistu

kakliņi, skrandzīši v. c.

Vistas fileja konservu bundžas

dibens ir izklāts ar pergamenta pa-

pīru. Uz papīra ir salikti 4 gabali
baltā un 3—4 gabali tumšā vistas

fileja; šo konservu 350 gramu bundžā

ir 240—250 g ar buljonu pārlieta
fileja un 100—110 g buljona.

Buljonu gatavo no vistas kau-
liem, kājiņām, spārniņiem; tos vāra

apmēram 4 stundas, vēlāk pievienojot
1,5% uztura želatina un 3% sāls.

Konservos «Vistas filejs ar rīsiem»

ir 30% vistas gaļas, 35% vārītu rīsu,
35% vistas buljona.

Konservēts vistas ragū satur sa-

cirstas vistu muguriņas, kuņģi, sirdi,
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aknas, kakliņu, spārniņus. Šajos kon-

servos (350 gramu bundžā) ir

240—250 g vistas gaļas, 100—110 g

vistas buljona.
Gaļa šajos konservos ir stingra,

bet ne cieta, pietiekami izvārīta.

Vārītas vistas gaļas konservos ir

465 g vistas gaļas ar kauliem; sasil-

dīts buljons ir dzidrs, zeltaini dzelte-

nas krāsas.

NO VECĀM RECEPTĒM

CEPTI CĀĻI AR TOMĀTIEM UN

KABAČIEM

Sagatavotu cāli sagriež 4 daļās,

iegriež kājiņu un spārniņu locītavu

cīpslas, izstaipa tās un ar gaļas
āmuru viegli izdauza. Pēc tam

cāli apkaisa ar sāli, pipariem, ieliek

ar muguriņu uz leju lēzenā kastroli,

kurā sakarsēts sviests, un apcep. Tad

cāli apgriež otrādi, apcep otru pusi,
pieliek divas ēdamkarotes skāba krē-

juma, apsedz kastroli ar vāciņu un

10—15 minušu laikā pabeidz cāļu cep-
šanu uz mazas uguns. Atsevišķi apcep
uz pusēm pārgrieztus tomātus un no-

mizotus, ripiņās sagrieztus kabačus.

Gatavos cāļus pasniedz sasildītā bļodā,

apliekot apkārt apcepto kabaču un to-

mātu ripiņas; tos pārlej ar cepeša sulu

un apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai

dillēm.

CEPTAS RUDMIESES AR SKĀBU
KRĒJUMU

Vi kg sēņu notīra smiltis, sēnes

rūpīgi nomazgā, saber sietā, ļauj ūde-

nim notecēt, saliek uz pannas iz-

kausētā sviestā un cep. Sīpolu sīki

sagriež un sasautē sviestā, pēc tam

sautēto sīpolu pieliek sēnēm un tur-

pina sautēt visu kopā 40—50 minūtes.
Tad sēnēm pievieno »/< glāzes skāba

krējuma un vāra 10—15 minūtes.

Pasniedzot sēnes apkaisa ar pipariem
un dillēm.

UZ lESMA CEPTS FILEJS

250—300 g smagu liellopu gaļas
izgriezuma gabaliņu apmazgā, at-

cīpslo. ar nazi nolīdzina (bet neiz-

dauza), apsāla, apkaisa ar pipariem,
uzdur uz metāla iesma un cep uz

karstām oglēm (bez liesmas) apmēram
10 minūtes.

Cepšanas laikā fileju atkārtoti ap-
ziež ar sviestu, bet iesmu groza, lai

filejs apceptos vienmērīgi.
Pasniedzot gatavo fileju noņem no

iesma, ieliek bļodā un izrotā ar tomā-

tiem, sīpoliem, lociņiem un citronu.

CEPTI CĀĻI

Sagatavo cāļus, apsala un apcep sakarsētā pannā vai

lēzenā kastrolī no visām pusēm sviestā. Apceptos cāļus
ieliek cepeškrāsnī.

Ja cepeškrāsns nav, pannā ielej I—21 —2 ēdamkarotes

ūdens, apsedz ar vāciņu un cāļus turpina cept uz mazas

uguns 20 līdz 30 minūtes.

Gatavos cāļus sadala daļās, saliek bļodā, aplej ar uz-

vārīto cepeša sulu un izrotā ar pētersīļu zariņiem vai salā-

tiem. Atsevišķi var pasniegt salātus — zaļos vai

dārzāju un augļu, kartupeļu salātus vai salātu seleriju.

Tāpat var sagatavot jaunu vistu.

Uz 1 cāli ņem 2 ēdamkarotes sviesta.

RĪVMAIZĒ CEPTI CĀĻI

Sagatavotus cāļus ieliek verdošā sālsūdenī un vāra,

kamēr tie gatavi. Pēc tam cāļus izņem, ļauj ūdenim no-

tecēt, sacērt 2—4 daļās, apkaisa ar smalko sāli, apviļā

miltos, apmērcē olā un rīvmaizē, tad B—lo minušu laikā

apcep, līdz izveidojas brūna garoziņa.

Apceptos cāļus izņem no taukvielām, pārliek uz bļo-
dā izklātas papīra servjetes un izrotā ar pētersīļu lapi-

ņām.

Atsevišķi var pasniegt zaļos salātus, gurķus, sarkanos

kāpostus vai svaigu jeb arī saldētu dārzāju un augļu
salātus.

Uz vienu vidēju cāli ņem 5 ēdamkarotes taukvielu

(taukvielu ņem tik daudz, lai cāli varētu tanīs iegremdēt,
bet faktiskais patēriņš nepārsniedz šeit minēto), V2glāzes
sausiņu, 2 ēdamkarotes miltu, 1 olu.

UZ IESMA CEPTS CĀLIS

Sagatavo un izķido vidēja lieluma cāli, nomazgā, iz-

kaisa ar sāli un pipariem, uzmauc uz metāla iesma, izdurot

to putna ķermenim šķērsām cauri (no kājiņas uz spārnu),
un cep uz sakarsētām oglēm (bez liesmas) 20—30 minū-

tes. Cepšanas laikā cālis atkārtoti jāapziež ar sviestu un

iesms jāgroza, lai cālis apceptos vienmērīgi.

Pirms pasniegšanas cāli noņem no iesma, ieliek sa-

sildītā bļodā un izrotā ar salātu lapiņām, svaigiem vai

mazsālītiem gurķiem un svaigiem vai konservētiem to-

mātiem.

Atsevišķi var pasniegt tkemali mērci (sk. tālāk).
Tādā pašā veidā var sagatavot meža irbi un citus ne-

lielus meža putnus. Lauka irbei pirms cepšanas visgarām

pārgriež krūtis, muguru atstājot veselu.



165

TKEMALI MĒRCE (NO PLŪMĒM)

Nomazgātas, žāvētas skābas plūmes ūdenī izvāra.

Varamo ūdeni izkāš; plūmes (bez kauliņiem) izberž caur

sietiņu, atšķaida ar vārāmo ūdeni līdz šķidra krējuma kon-

sistencei, pievieno saberztus ķiplokus, sāli, samaltus pipa-

rus, sīki sagrieztus kindzas zaļumus vai dilles, uzvāra un

pēc tam atdzesē.

Tkemali mērci pasniedz pie cāļa, kas cepts uz iesma,

pie šašlika, fileja v. c.

RĪVMAIZĒ CEPTAS VISTAS

Vistu izvāra un sadala gabalos. Pēc tam katru gabaliņu

apsāla, apviļā miltos, apmērcē atšķaidītā olā un rīvmaizē

un B—lo8—10 minūtes cep sviestā. Kad vistas gabali ir apvil-
kušies ar vienmērīgu brūnu garoziņu, tos saliek bļodā, pār-
lej ar sviestu un izrotā ar pētersīļu zariņiem. Atsevišķi
pasniedz zaļos salātus, gurķus vai dārzāju salātus un

citrona šķēlītes.
Šādā pašā veidā var cept arī cāļus.
Uz 1 vistu ņem V 2glāzes rīvmaizes, 2 ēdamkarotes

miltu, 1 olu, 4—5 ēdamkarotes sviesta.

VISTAS ČACHOCHBILI

Sagatavotu vistu apmazgā, sadala nelielos gabaliņos un

apcep lēzenā kastrolī' sakarsētā sviestā vai eļļā. Pēc tam

kastrolī ieliek sīki sagrieztus sīpolus, tomātu biezeni, pie-
vieno etiķi, vīnu, V 2glāzes gaļas buljona, sāli, piparus;
kastroli apsedz ar vāciņu un sautē uz mazas uguns

11/2 stundas. Sautēšanas beigās pieliek daiviņās sagrieztus
tomātus.

Pasniedzot uz katra vistas gabaliņa uzliek šķēlīti
citrona un apkaisa ar zaļumiem.

Tādā pašā veidā var pagatavot čachochbili no jēra

gaļas, kuru sagriež pa 3—4 gabaliņiem vienā porcijā.
Uz vienu vistu (vai 500 g gaļas) ņem 2 sīpolus,

2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 1 ēdamkaroti etiķa, 2 ēdam-

karotes vīna (portvīna, madeiras) un 2—3 ēdamkarotes

sviesta vai eļļas.

CEPTS TĪTARS

Sagatavotu tītaru apsāla no visām pusēm, ieliek pannā

ar muguru uz augšu, pārlej ar izkausētu sviestu, pievieno

1/2 glāzes ūdens un cep ne pārāk karsta cepeškrāsnī. Cep-

šanas laikā tītars ir jāaplaista ar cepešpanna sakrājušos

sulu un jāgroza, lai tas apbruninatos no visam pusēm

(tītars cepas 1 līdz 2y2 stundas atkarība no ta lieluma).

Izcepto tītaru no pannas noņem, taukus nolej, bet atli-

KA ĒDIENU GATAVO ODENSPELDĒ

UN KĀ TO TVAIKO

Kulinārās apstrādāšanas procesā
dažreiz vajag produktus vārīt ūdens-

peldē_ vai tvaikos.

Udenspeldes iekārtošanai ir vaja-
dzīgi divi kastroļi, viens no tiem

nedaudz mazāks nekā otrs, lai to va-

rētu ievietot lielākajā kastrolī uz divām

dibenā ieliktām skaidiņām vai divām

stieplēm.
Vārāmos produktus ieliek mazajā

kastrolī. Starp abu kastroļu sienām

ielej tik daudz ūdens, lai tā līmenis

būtu apmēram 5 cm zemāk par kas-

troļa malu. Pēc tam abus kastroļus

apsedz ar vāciņu un liek uz uguns.

Ūdenim izvāroties, to arvien papildina.
Tā vāra, kamēr produkti ir gatavi.

Visbiežāk ūdenspeldē gatavo biez-

putras un visādus tvaikotus ēdienus.

Tvaikošanai ir vajadzīgs režģots
trauks uz kājiņām vai sietveida palie-
kamais. Vienu vai otru ievieto lielākā

kastrolī, kurā ielej ūdeni tādā dau-

dzumā, lai līdz režģotā vai sietveida

trauka dibenam, kurā ielikts produkts,
oaliktu apmēram 5 cm liela atstarpe.
Pēc tam kastroli liek uz uguns un vāra

tvaikos līdz produkta gatavībai.

NO VECĀM RECEPTĒM

KARTUPEĻI AR GAĻAS
PILDĪJUMU

Atlasa 1 kg lielu kartupeļu, labi

tos nomazgā, aplej ar verdošu ūdeni,
pieliek sāli un vāra līdz pusgatavibai.
Pēc tam kartupeļus nomizo, nogriež
vienu sānu un izņem viduci. Gaļu
(300 g) samaļ kopā ar izņemtajiem
kartupeļu vidučiem, piesit klāt vienu

olu, pievieno sīki sagrieztas dilles, sāli

un samaltus smaržīgos piparus; visu

to labi sakuļ. Ar iegūto masu pilda
kartupeļus un noslēdz tos ar nogriezto
sānu gabaliņu. Kartupeļus saliek cieši

kopā katliņā, ielej tajā buljonu vai

ūdeni un sautē, kamēr tie gatavi; pie-
vieno tomātu, miltu un skāba krējuma
aizdaru.

KARTUPEĻI AR SIĻĶES PILDĪJUMU

Sagatavo 1 kg kartupeļu tāpat, kā

tas paskaidrots receptē «Kartupeļi ar

gaļas pildījumu». No vidus izņemto
mīkstumu samaļ kopā ar notīrītu siļķi,
pieliek 2 sīki sagrieztus sīpolus, smar-

žīgos piparus, pulverī sasmalcinātas

lauru lapas, jēlu olu un skābu krē-
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jumu; visu to stipri sakuļ. Ar iegūto
masu pilda kartupeļus, apcep sviestā,
pārlej ar skābu krējumu un sacep
karslā krāsnī.

KARTUPEĻI AR SPEĶI

Kastrolī apcep mazus speķa gaba-
liņus, pieliek 1/2 ēdamkarotes miltu,
ļauj tiem apbrūnināties; maisot pie-
vieno piparus un nedaudz sāls, saišķi

pētersīļu, ķimenes, lauru lapas, pielej
buljonu vai ūdeni, ļauj 5 minūtes pa-
vārīties; pēc tam kastrolī ieliek labi

notīrītus, gabalos sagrieztus zajus
kartupeļus. Kad kartupeļi ir izvārī-

jušies, nosmeļ taukus un kartupeļus
pasniedz.

TOMĀTU SULA

Tomātu sula ir teicams, atspirdzi-
nošs, (oti vērtīgs un derīgs dzēriens.

Tas ir saglabājis visas svaigo tomātu

vērtigās īpašības, garšu un aromātu.

Lai tomātu sula būtu patīkamāka
un garšīgāka, to pirms lietošanas at-

dzesē un tai pievieno sāli un piparus.

Lai pienu karstās dienās pa-

sargātu no saskābšanas, stikla

krūzi ar pienu ieliek platā
bļodā ar ūdeni un pēc tam krūzi

apsedz ar tīru servjeti, kuras

galus iegremdē bļodas ūdenī.

Ūdens no servjetes pastāvīgi
izgaro, un tas uztur krūzē tik

zemu temperatūru, ka piens ne-

saskābs un būs svaigs pat vis-

karstākā dienā.

Iegarens kastrolis putnu, gaļas,
dārzāju cepšanai un tvaikošanai

kušajam šķidrumam pielej glāzi gaļas buljona vai ūdens,
uzvāra un izkāš.

Gadījumā, ja tītaru negatavo veselu, bet pārcirstu uz

pusēm, to pēc attiecīgas apstrādāšanas un sagatavošanas
cep pannā.

Tītaru pirms pasniegšanas sadala vispirms divās daļās,
pēc tam katru pusi sadala vēl 4—B gabalos, saliek sasildītā

bļodā, aplej ar sulu un izrotā ar pētersīļu zariņiem vai

salātu lapiņām. Piedevām var dot ceptus ābolus vai ceptus
kartupeļus. Atsevišķi pasniedz zaļos salātus, gurķus, mari-

nētus augļus un ogas.
Šādā pašā veidā cep arī vistas, pie kam atkarībā no

vistas lieluma cepšana ilgst 1—ly« stundas.

CEPTA ZOSS VAI PĪLE AR ĀBOLIEM

Sagatavotu zosi piepilda ar daiviņās sagrieztiem ābo-

liem, kam izgrieztas serdes, un vēderu aizšuj ar diegu.
Šādā veidā zosi ieliek uz muguriņas pannā, pielej V2glāzes
ūdens un cep cepeškrāsnī. Cepšanas laikā zoss ir vairākas

reizes jāaplaista ar izkusušiem taukiem un cepeša sulu.

Zosi cep h/i—2 stundas.

Gatavai zosij izvelk diegus, izņem ar karoti ābolus,
saliek tos bļodā, bet zosi sacērt un saliek uz āboliem.

Šādā pašā veidā ar āboliem var pagatavot arī pīli. Zosi

un pīli, ja tās nepilda ar āboliem, cep tāpat. Piedevām var

pasniegt ceptus ābolus, sautētus kāpostus, griķu biezputru
(irdeno) vai kartupeļus.

Vienai zosij ņem 1 —IV2 kg antonovkas ābolu, 2 ēdam-

karotes sviesta; vienai pīlei — 750 g ābolu.

ĶIDU RAGŪ

Labi notīrītas un nomazgātas mājputnu ķidas apsāla un

pannā viegli apcep, pēc tam tās apkaisa ar miltiem un cep

vēl dažas minūtes. Tad apceptās ķidas saliek lēzenā kastrolī,

pārlej ar 2 glāzēm buljona vai ūdens, pievieno tomātu bie-

zeni, apsedz trauku ar vāciņu un sautē uz mazas uguns.

Pusstundu pēc sautēšanas sākuma pieliek notīrītus, no-

mazgātus un daiviņās sagrieztus kartupeļus un dārzājus
(burkānus, pētersīļus, sīpolus), piparus un lauru lapas.
Visu to uzmanīgi izmaisa un sautē vēl pusstundu.

Uz 500 g ķidu ņem 600 g kartupeļu, 2 burkānus, 1 pēter-
sīli un 1 sīpolu, V 2glāzes tomātu biezeņa, 1 ēdamkaroti

miltu, 2 ēdamkarotes sviesta.

POŽARSKA KOTLETES

Vistu apsvilina, izķido un nomazgā. Atdala no kauliem

mīkstumu kopā ar ādu, samaļ, pēc tam pievieno pienā
izmērcētu baltmaizi, otrreiz maļ gaļas mašinā, pieliek
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mazliet sasildīta sviesta, pieber sāli un rūpīgi izmaisa. No

gaļas mīklas izveido nelielas kotletes un apviļā rīvmaizē.

Sagatavotās kotletes apcep uz sakarsētas pannas sviestā no

abām pusēm (apmēram 4—5 minūtes), kamēr izveidojas
viegli brūngana garoziņa. Pēc tam pannu ar kotletēm patur
5 minūtes cepeškrāsnī vai apsedz ar vāciņu un atstāj kādu

laiku uz mazas uguns.

Pasniedzot gatavas kotletes saliek bļodā un pārlej ar

izkausētu sviestu. Piedevām var pasniegt dažādus dārzājus:
iepriekš izvārītus zaļos zirnīšus, pupiņas vai puķu kāpostus
ar sviestu, kā arī ceptus kartupeļus.

Pārpalikušos vistas kaulus un ķidas izmanto buljonam.
Uz vienu ap Ikg smagu vistu ņem 100 g baltmaizes,

V2 glāzes piena, 2 ēdamkarotes rīvmaizes, 4—5 ēdamkarotes

sviesta.

CEPTA MEŽA IRBE, LAUKU IRBE UN RUBENIS

Sagatavoto meža irbi, lauku irbi vai rubeni apsāla, ieliek

kastrolī sakarsētā sviestā un apcep no visām pusēm, kamēr

izveidojas brūna garoziņa. Pēc tam putnu apgriež uz mu-

guras un ieliek uz 15—25 minūtēm cepeškrāsnī (rubenis

cepas 35—45 minūtes). Cepšanas laikā putns ir jāaplaista
ar taukiem. Kad putns ir izcepis, to izņem ārā un sadala

gareniski divās daļās. Rubeņus sadala 4—6 daļās. Piede-

vām var dot ceptus kartupeļus vai dārzeņu sakopojumu,

zaļos salātus, sarkanos kāpostus, marinētus augļus un ogas.

1 rubenim, meža, lauku irbei ņem I—2 ēdamkarotes

sviesta.

CEPTA SLOKA, MĒRKAZIŅA, PRĪKŠĶE UN PAIPALA

Sagatavotu medījumu viegli apsāla, ieliek ar sviestu sa-

karsētā lēzenā kastrolī vai pannā un apcep no visām pusēm,
līdz izveidojas brūna garoziņa, pēc tam kastroli ieliek cepeš-
krāsnī un apsedz ar vāciņu un cep tālāk uz mazas uguns,

medījumu periodiski aplaistot ar sviestu, kurā tas cepas.

Sloka, mērkaziņa un prīkšķe cepas 20—25 minūtes, paipala
10—15 minūtes. Gatavo meža putnu izņem no kastroļa un

ieliek sasildītā bļodā uz sviestā apceptām maizes šķēlītēm

(maizes šķēlītes sagriež 1—IV2 cm biezos kvadrātiņos,

izveidojot vidū vieglu padziļinājumu). Medījumu apsedz ar

apcepta speķa šķēlītēm un pārlej ar izkāstu cepeša sulu un

ar izkausētu sviestu; malās to izrotā ar pētersīļu zariņiem.

Atsevišķi pasniedz zaļos salātus, augļu vai arī seleriju
salātus.

CEPTS TRUSIS

Trusi nomazgā, sacērt gabalos, apsāla un saliek lēzenā

kastrolī vai pannā, pievieno 2—3 ēdamkarotes taukvielu un

no visām pusēm viegli apcep. Pēc tam kastroli ieliek cepeš-

MĀJPUTNU KULINĀRIE

IZSTRĀDĀJUMI

Specializētos veikalos var atrast

bagātīeā izvēlē mājputnu kulināros

izstrādājumus.
Pārdošanā ir gatavi cepti cāļi,

ceptas vistas, zosis, piles, tītari, pil-
dītas vistas, pildīti pīļu un zosu kak-

liņi, filejs, vistas recekļi, gatavi
vistas siteņi.

TRUSIS

Ja ieraudzīsiet veikalā labi barotu

trusi — ieteicam nopirkt.
Truša gaļai ir laba uzturēs vēr-

tība, tai ir smalka, patīkama garša,
no tās var pagatavot lielisku cepeti,
teicamu galertu vai ragū. Labs ir arī

trusis baltajā mērcē.

No truša gaļas gatavo garšīgas
truša gaļas desas.

Pārdošanā ir arī cepti truši

gatavā veidā.

NO VECAM RECEPTĒM

KĀ SAGATAVO FAZĀNUS

Kad to izķido, tad izspeķo un

izcep uz iesma ar tā paša ķidām,
kuras sakapā ar tā paša vai ar cūku

taukiem; pieliec pētersīļus, sīpolus,
tomātus un lauru lapas, aptin to ar

speķi, apkaisi ar pipariem, ietin pa-
pīrā un izceptu pasniedz uz galda
ar mērci.

(«Pieredzējis pavārs, ekonoms, pagraba

pārzinis un konditors» 1829)

PILDĪTS ZAĶIS

Ncm kaut kāda medījuma gāju,
to smalki sakapā kopā ar šķiņķa tau-

kiem, pieliek piparus, sāli, garšsaknes,

šampinjonus, 4 olu dzeltenumus un

saldā krējumā samirkušu baltmaizi. Pēc

tam zaķim novelk ādu, nogriež pakaļ-
da|as mīksto galu un pieliek tās vietā

sagatavoto pildījumu, it kā tur at-

rastos gaļa. Nogriezto ga|u uzliek

virsū pildījumam un apkaisa ar sa-

berztu maizi. Pannā saliek šķēl'tēs
sagrieztus šķiņķa taukus, uz tiem

zaķi, kuru atkal aūsedz ar šķiņķa tau-

kiem, liek krāsnī un laiku pa laikam

anlaista ar etiķi. Kad zaķis gatavs, to

leliek bļodā un pārlej ar kaperu un

ķiploku mērci.

{«Pavāru grāmata», 1847)

Vārītu liellopu galu, šķiņķi,
vistu ņemiet no vārāmā ūdens

ārā pirms pašas ēšanas. Neļau-
jiet gaļai apiūt, jo tad tā nebūs

vairs tik garšīga.
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krāsnī vai krāsnī un cep trusi līdz pilnīgai
gatavībai, ik 10—15 minūtes to aplaistot ar

sulu un apgrozot no vienas puses uz otru.

Cepšanu turpina 30—40 minūtes. Kad trusis

ir gatavs, to sacērt porciju gabalos un saliek

bļodā, bet kastrolī ielej dažas karotes bul-

jona vai ūdens un uzvāra. legūto sulu izkāš

un pārlej pāri trusim. Piedevām pasniedz

ceptus kartupeļus, kartupeļu biezeni, vārītus

rīsus vai griķu biezputru.

TRUSIS BALTAJĀ MĒRCĒ

Trusi labi nomazgā, sacērt gabalos, ieliek

kastrolī, pārlej ar tik daudz karsta ūdens, lai

tas gaļu tikko sedz. Kad ūdens vārās, nosmeļ

putas, pieliek sāli un notīrītus, nomazgātus

burkānus, sīpolus, pētersīļus, s—B piparu

graudiņus (vai Vio pāksts), I—21 —2 lauru lapas
un Jauj 40—60 minūtes lēnām vārīties. Gatavo

trusi no kastroļa izņem, sadala porciju gaba-
los, saliek bļodā un pārlej ar balto mērci,
kuru pagatavo no tā buljona, kurā trusis

vārīts.

Piedevām pasniedz vārītus kartupeļus vai

kartupeļu biezeni, rīsus ar sviestu.

Vienam trusim ņem pa 1 burkānam,

pētersīlim un sīpolam.

SAUTĒTS ZAĶIS SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Zaķi sadala gabalos (nieru, šķiņķīšu, lāp-
stiņu), novelk plēves, nomazgā, saliek bļodā,
pārlej ar aukstu ūdeni, kuram pieliets etiķis
(glāze etiķa uz 1 1 ūdens), un atstāj tā

2—3 stundas iemarinēties. Pēc tam zaķa
gabalus izņem no marinādes, saliek pannā
vai cepešpannā, ieberzē ar sāli, pieliek notīrī-

tas sagrieztas garšsaknes un sīpolus, aplej
ar sviestu un cep karstā cepeškrāsnī, kamēr

izveidojas brūna garoziņa. Cepšanas laikā

zaķis ir periodiski jāaplaista ar cepešpannā
uzkrājušos sulu. Izcepto zaķi sadala porciju

gabalos, saliek lēzenā kastrolī, pārlej ar

mērci, kas pagatavota no skāba krējuma un

cepeša sulas, apsedz ar vāciņu un sautē

20—30 minūtes cepeškrāsnī.
Lieto arī citu paņēmienu. Notīrītā zaķa

daļas sacērt porciju gabalos un patur 1 — IV2

stundas marinādē; pēc tam gabalus apcep uz

pannas sviestā un tad saliek kastrolī.

Mērci pagatavo šādā veidā: skābu krē-

jumu un cepeša sulu ielej kastrolī, pieliek sāli,

uzvāra; pēc tam pievieno 2 ēdamkarotes

iepriekš sviestā apceptu un ar 1 glāzi buljona
vai ūdens atšķaidītu miltu un, nepārtraukti
maisot, 3—4 minūtes pavāra. Tad mērci iekāš

traukā ar zaķi. Zaķi pasniedz bļodā kopā ar

mērci, apkaisītu ar sīki sagrieztām pētersīļu
'lapiņām vai dillēm. Piedevām dod vārītus

vai ceptus kartupeļus.

Sevišķi garšīgs ir pirms cepšanas izspe-

ķots zaķis: cūkas speķi sagriež 4—5 cm garos

un 0,5 cm biezos gabaliņos, ar koka puļķīti
sadursta zaķa mīkstumus un iestumj tajos

speķa gabaliņus.
Vienam apmēram 3 kg smagam zaķim

ņem pa 2 burkāniem un pētersīļiem, 2 sīpolus,
1 glāzi etiķa, 2 glāzes skāba krējuma,
2 ēdamkarotes miltu un 3 ēdamkarotes

sviesta.
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DĀRZĀJI UN SĒNES

Dārzāji satur organismam nepieciešamas
uzturvielas: ogļhidrātus, olbaltumvielas, mi-

neralsāļus un vitaminus. Dārzājos gan nav

tik daudz olbaltumvielu kā dzīvnieku valsts

produktos un praktiski tie nesatur taukvielas,
tomēr tajos ir ievērojami vairāk minerāl-

vielu un vitaminu.

Bez tam, pateicoties organisko skābju un

ēterisko eļļu klātbūtnei, dārzājiem ir patī-
kama garša un tie dod iespēju ēdienu da-

žādot.

Dažus dārzājus, kā, piemēram, salātus,

redīsus, tomātus, gurķus, lieto uzturā zaļā

veidā, lielāko tiesu tomēr dārzājus vāra

(ūdenī vai tvaikos), sautē, cep vai sacep.

No dārzājiem var pagatavot lielu skaitu daž-

dažādu ēdienu ar augstu garšas kvalitāti un

lielu uzturēs vērtību.

Vispirms dārzāji ir rūpīgi jānomazgā, jo

parasti tie ir aptraipīti ar zemi; pec tam tos

notīra. Kartupeļus, burkānus, bietes un citus

sakņaugus tīra ar asu nazi, pēc iespējas no-

griežot tikai miziņu. Šajā nolūkā dārzājus
ieteicams tīrīt ar speciālu, gropainu sakņu
nazīti.

Dārzāji jātīra īsi pirms ēdiena sagatavo-

šanas, jo, agri notīrīti, tie zaudē aromātu un

savīst; notīrīti, bez ūdens atstāti kartupeli
ātri kļūst tumši.

Lai kartupeļi nekļūtu tumši, tie jāliek
aukstā ūdenī.

Notīrītie dārzāji ir par jaunu jānomazgā
aukstā ūdenī un pēc tam jāsagriež (šķēlītēs,
klucīšos, strēmelītēs, kubveida gabaliņos
v. tml.).

Dārzājus, sevišķi tad, ja tos sagatavo
vārītā veidā, ieteicams pasniegt ar kādu

mērci. Mērces piešķir dārzājiem patīkamu
garšu.



172

NOTĪRĪTUS KARTUPEĻUS UN DĀRZĀJUS VAR SAGRIEZT DAŽĀDI:

ripiņās

sīkās strēmelēs

klucīšos

šķēlītēs

rupjās strēmelēs

kubveida gabaliņos

Kartupeļu un dārzāju mizošanai ieteicams

lietot specialu gropainu sakņu nazi
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VĀRĪTI DĀRZĀJI

Dārzājus var vārīt ūdenī un tvaikos. Vārāmo ūdeni

lelej tādā daudzumā, lai tas dārzājus tikko segtu. Trauka

samēriem ir jāatbilst dārzāju daudzumam.

Tvaikošanai vispiemērotākais ir kastrolis ar sietveida

ieliekamo. Ja šāda kastroļa nav, var vārīt parastā, ar

vāciņu apsegtā kastrolī, ievietojot tajā caurduri. Kastroļa
dibenā ielej mazliet ūdens, kuru karsējot rodas tvaiki. Sa-

līdzinot ar vārīšanu ūdenī, dārzāju tvaikošanai ir savas

priekšrocības un savi trūkumi. Priekšrocība ir tā, ka no

dārzājiem tiek izskalots mazāk minerālvielu. Bez tam tvai-

kotu dārzāju garša un aromāts ir svaigiem dārzājiem
tuvāki nekā tad, ja dārzājus vāra ūdenī. Pie trūkumiem

vispirms ir jāpieskaita ilgāks vārīšanas laiks un tas, ka

vairāk šķeļas vitamini, kas atrodas dārzājos.

VĀRĪTI KARTUPEĻI

Kartupeļus nomizo, nomazgā, pārlej ar verdošu ūdeni

un vāra. Tikko ūdens sāk vārīties, piemet sāli un turpina
vārīt vēl 20 minūtes, kamēr kartupeļi mīksti.

Pie tam ir jāseko, lai kartupeļi nepārvārītos. Tiklīdz

kartupeļi ir gatavi, ūdeni nolej, kastroli apsedz ar vāciņu

un atstāj tādā veidā s—lo5—10 minūtes uz mazas uguns ap-

žūšanai. Gatavos kartupeļus saliek karstā bļodā.
Atsevišķi pasniedz sviestu.

VĀRĪTI KARTUPEĻI AR SVIESTU UN ZAĻUMIEM

Kartupeļus izvāra tāpat, kā iepriekš teikts. Kad kartu-

peļi ir apžuvuši, tiem pieliek kastrolī sviestu, pētersīļu
lapiņas vai dilles, izmaisa, kartupeļus sakratot, un sa-

liek šķīvī.

JAUNIE KARTUPEĻI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Notīrītus jaunos kartupeļus izvāra pasālītā ūdeni,
ūdeni nolej, pieliek skābu krējumu, sviestu un izmaisa,

kartupeļus sakratot; apkaisa ar sagrieztām dillēm vai

pētersīļu lapiņām.
Uz 1 kg kartupeļu ņem 1/2 glāzes skāba krējuma,

1 ēdamkaroti sviesta.

TVAIKOTI KARTUPEĻI

Kastrolī ar ieliekamo sietiņu ielej 3—4 glāzes ūdens,
saliek notīrītus, veselus vai 2—4 daļās sagrieztus kartu-

peļus un viegli apkaisa ar smalko sāli; kastroli cieši no-

slēdz ar vāciņu un vāra uz spēcīgas uguns. Tikko ūdens

AUGĻU UN DĀRZĀJU VEIKALĀ

Augļu un dārzāju, dārzāju un

augļu marināde un dažādu citu augļu

un ogu izstrādājumu cienītāji ar pa-
tiku ieiet specializētā augļu un dār-

zāju veikalā.

Cik liela ir svaigu, konservētu,
žāvētu augļu, dārzāju, dažādu garšas

piedevu, garšvielu, mērču dažādība

augļu un dārzāju veikalos vēlā rudenī

un ziemas sākumā, kad tajos ir sevišķi
plašs preču asortiments!

Lielos sietos, uz koka paplātēm un

vienkārši uz papīra paklājiem ir iz-

liktas visdažādākās ābolu šķirnes —

baltais dzidrais, Mičurina Ķīnas zel-

tainais (zeltainā kitaika), renete, aniss,

aports, slavenā antonovka, safrāns;

mazas un lielas mandarinu, apelsinu,
citronu, citronapelsinu piramidas zel-

taini oranžā krāsā; Krimas bumbieri,
labāki par labākiem, vīnogas «Iza-

bella», «Angurs», «Šašla», sieti ar Ere-

vanas persikiem, par kuriem gardāku,
maigāku, smaržīgāku, sulīgāku nav

nekur pasaulē.
Maigi smaržo salmu apsaitēs pa-

kārtās Cardžovas melones. Labi ir arī

Staļingradas apkārtnes arbūzi.

Bet plauktos ir cienīgi sarindo-

jušās figuralās un vienkāršās pudeles
ar rūgtiem un saldiem šņabjiem, kas

nostādināti uz zālaugiem — asins-

zāles, anisa, mārsmileām — uz augļu
kauliņiem, pomeranču miziņām, krust-

nagliņām, kardamona, Ņevežinas
pīlādžogām, kuras noņemtas tikai pēc
tam, kad tās jau ķērusi pirmā salna.

Lūk, burciņās marinētas baravici-

ņas, mazliet tālāk stāv apšu beku un

bērzu beku muciņa, bet tur — karājas
kaltētas sēnes.

Citā veikala nodalījumā ir skābēti

kāposti — veselu galviņu veidā, kapāti,
ar garšvielām un garšas piedevām un

bez tām, dažādas marinādes — Ņeži-
nas un Muromas jaunie gurķi burkās

un muciņās, marinētitomāti, marinēti sī-

poliņi, vēderainais, dzeltensārtaisķirbis,
sālīti tomāti, skābēti āboli un daudz

visādu citu dārzāju, augļu un ogu.
Un cik daudz augļu, dārzāju, uz-

kožamo, dabisko konservu stikla bur-

kās un skārda bundžās, cik daudz da-

žādu mērču, gatavu garšas piedevu,

sinepju, etiķa šķirņu, garšvielu bur-

ciņās, kastītēs, lielās un mazās stikla

pudelēs, vāzēs, mērču traukos, uz

svara un standarta iesaiņojumā!

Augļu un dārzāju veikalos ir visu

cauru gadu bagātīga augļu biezeņu,
džema un ievārījumu izvēle, kas gata-
voti no avenēm, dārza zemenēm, riek-

stiem, rožziedu lapiņām, ķiršiem, dzēr-

venēm, persikiem, ērkšķogām, plūmēm,
klintenēm.
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žiemā ir redzami zaļie, svaigie
lecekšu gurķi un lociņi. Jau maijā ir

no dienvidiem pienākuši dobēs izau-

dzētie gurķi, tad nāk saldie ķirši, apri-
kozi, dārza zemenes, ķirši, meža zeme-

nes, avenes.

Ir vēl divas konservu rūpniecības
nozares, kuru produkcija rotā augļu

un dārzāju, konservu un labākos gas-

tronomijas veikalus. Mēs šeit domājam

par dažādām dabiskām sulām, kas pel-
nīti gūst arvien lielāku popularitāti,
tāpat kā ar ātrās saldēšanas metodi

konservēti svaigie augļi un dārzāji.

sālīti baklažāni un zaļās

piparu pākstis

Baklažānus un zaļās piparu pāk-
stis sāla tāpat kā tomātus. Sālīšanai

ir jāņem ne gluži nogatavojušies
vēlīno šķirņu baklažāni ar spidīgu,
dažādu tumšvioletu toņu nokrāsas

miziņu un stingru, elastīgu mīkstumu.

Sālīšanai vislabāk noder saldās

piparu šķirnes, arī nenobriedušas.

GURĶI

Agrie Muromas šķirnes gurķi labi

der svaigā veidā.

Vjazņikovas šķirni lieto gan

svaigā veidā, gan skābētus.

Slavenie Ņežinas gurķi ir vēlīna

šķirne. Kā pēc sava nogatavošanās

laika, tā pēc savām īpašībām tie vis-

vairāk der marinēšanai un skābēšanai.

Sīkos gurķīšus — pipargurķisus
un pikuļus — izmanto tikai marinē-

šanai.

KONSERVĒTI GURĶI

Sie konservi ir nelieli, stingri gur-

ķīši sālījumā, kurā bez sāls un etiķ-
skābes ir arī vēl garšvielas un

garšaugi.
Pārdošanā ir arī marinēti gurķi

hermētiski aizvākotās konservu bun-

džās. Marinēto gurķu sālījums satur

vairāk etiķskābes, tādēļ tiem ir asāka

garša.

SKĀBĒTI GURĶI UN SKĀBĒTI

TOMĀTI

Auglu un dārzāju rūpniecības
uzņēmumi ražo pārdošanai teicami

ieskābētus gurķus un tomātus.

Gurķu skābēšanai lieto dažādas

garšvielas un garšas piedevas, piemē-
ram, estragonu, piparu pākstis, ķiplo-
kus, upeņu lapas, dilles, mārrutkus, bet

tomātu skābēšanai bez minētajām

sāk vārīties, karstumu samazina un tālāk ļauj ūdenim

lēnām vārīties. Kartupeli vārās tvaikā aptuveni 25—30 mi-

nūtes. Tvaikoti kartupeļi ir sevišķi labi kartupeļu biezeņa
un kotlešu pagatavošanai.

KARTUPEĻI PIENĀ

Notīrītus un nomazgātus kartupeļus sagriež kubveida

gabaliņos, pavāra 10 minūtes ūdenī, pēc tam ūdeni nolej,
kartupeļus pārlej ar karstu pienu un vāra vēl 20—30 minū-

tes. Jāseko, lai kartupeļi nepiedegtu, tādēļ jāvāra uz

mazas uguns.
Gataviem kartupeļiem pieliek sviestu, sakrata tos un

apkaisa ar sīki sagrieztām pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 1 kg kartupeļu ņem 2 glāzes piena un 2 ēdamkarotes

sviesta.

KARTUPEĻU BIEZENIS

Notīrītus un nomazgātus kartupeļus izvāra, ūdeni no-

lej, bet kastroli ar kartupeļiem vēl patur uz mazas uguns
vai cepeškrāsnī, lai ūdens atliekas izgarotu. Pēc tam, ne-

ļaujot kartupeļiem atdzist, tos izberž caur sietu vai

saspaida ar koka stampiņu, pieliek sviestu, sāli un, arvien

maisot, pakāpeniski lej klāt karstu pienu. Kartupeļu bie-

zeni pasniedz kā patstāvīgu ēdienu vai kā šķiņķa, mēles,

kotlešu, desiņu un citu gaļas ēdienu piedevu.
Uz 1 kg kartupeļu ņem 1 glāzi piena, 2 ēdamkarotes

sviesta.

DĀRZĀJI PIENA MĒRCĒ

Piena mērcē var sagatavot dažādus dārzājus: kartupe-

ļus, burkānus, zaļos zirnīšus, pupiņu pākstis, sparģe-

ļus v. c. Dārzāju ēdienu piena mērcē var gatavot no

viena vai dažādiem dārzājiem. Pēdējā gadījumā dārzājus
jauc kopā.

Dārzājus iepriekš notīra, nomazgā un sagriež kubveida

gabaliņos, daiviņās vai šķēlītēs, izvāra pasālītā ūdenī,
saber caurdurī vai sietā, lai notecētu ūdens. Pēc tam dār-

zājus pārliek kastrolī, aplej ar karstu piena mērci un

izjauc. Piena mērcei, kas paredzēta dārzāju pārliešanai,
ir jābūt skāba krējuma biezumā. Tās sagatavošanai pietiek

ar 1 ēdamkaroti kviešu miltu un 25 g sviesta uz 1 kg dār-

zāju. Miltus un sviestu viegli apcep, atšķaida ar ly4 glāzes
karsta piena, pieliek sāli un vāra 10—15 minūtes.

PUĶU KĀPOSTI

Kāpostiem nošķin lapas un tuvu galviņas sazarojumam
kacenu nogriež. Notīrīto kāpostgalviņu patur 30 minūtes

aukstā sālsūdenī. Pēc tam kāpostus aukstā ūdenī nomazgā,
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saliek kastrolī, pārlej ar verdošu ūdeni, pievieno sāli, ap-
sedz ar vāciņu un vāra. Atkarībā no galviņas lieluma puķu
kāposti izvārās 20—30 minušu laikā.

Kāpostu gatavību var noteikt šādā veidā: ja naža gals
brīvi ieduras kacenā, kāposti ir gatavi. Izvārītos kāpostus
izņem ar putu karoti un saliek sietā, ļauj ūdenim notecē-

ties; pēc tam tos saliek bļodā ar kaceniem uz leju.
Apkārt puķu kāpostu galviņai novieto pētersīļu zariņus.
Pie puķu ķāpostiem pasniedz atsevišķi mērces trauciņā

izkausētu sviestu vai mērci (rīvmaizes, olu-sviesta vai

olu-vīna).

VĀRĪTI BURKĀNI

Notīrītus burkānus sagriež daiviņās, ieliek kastrolī, pār-
lej ar nelielu daudzumu ūdens, lai tas burkānus tikai līdz

pusei segtu, pieliek sāli, cukuru, »/i ēdamkarotes sviesta,
uzliek vāciņu un 20—30 minūtes vāra. Pēc tam burkāniem

pieliek sviestu, saliek tos bļodā, apkaisa ar pētersīļu lapi-
ņām un apklāj ar baltmaizes grauzdiņiem.

Tādā pašā veidā var sagatavot kolrābjus, kāļus un

rāceņus, pie kam rāceņi ir iepriekš ar verdošu ūdeni jāap-

plaucē un šis ūdens jānolej.
Uz 1 kg dārzāju ņem V2ēdamkarotes cukura un 2 ēdam-

karotes sviesta.

BURKĀNI PIENA MĒRCĒ

Notīrītus burkānus sagriež daiviņās, saliek kastrolī,

pielej nedaudz buljona vai ūdens, pieliek V2ēdamkarotes

sviesta, sāli un cukuru, apsedz ar vāciņu un 20—30 minū-

tes sautē. Šādā veidā sagatavotus burkānus pārlej ar

karstu piena mērci un uzmanīgi izmaisa. Tāpat var saga-

tavot rāceņus, zaļos zirnīšus, pupiņu pākstis un sparģeļus.
Pie tam rāceņi jāsagriež daiviņās, jāapplaucē ar karstu

ūdeni un pēc tam jāvāra. Pupiņu pākstis sagriež romb-

veida gabaliņos, bet sparģeļus — stabiņos un izvāra.

Uz 500 g burkānu ņem y2 ēdamkarotes miltu, 2/3 glāzes

piena, 1 tējkaroti cukura un 1 ēdamkaroti sviesta.

ZAĻIE ZIRNĪŠI SVIESTĀ

Zaļos zirnīšus izloba un vāra sālsūdenī uz lielasuguns
10—15 minūtes. Izvārītos zirnīšus saber sietā, Jauj ūdenim

notecēt; pēc tam tos pārliek kastrolī, pieliek sviestu (gaba-
liņos), cukuru un sakratot izmaisa. Tad zirnīšus sakārto

uzkalniņa veidā sasildītā salātu traukā vai dziļākā bļo-

diņā un pasniedz.
Ja ņem konservētus zirnīšus, tos no burkas pārliek

kastrolī,' izkarsē, tad saber sietā un beidzot pieliek sviesta

aizdaru.

garšvielām — arī vēl majorānu, sa-

turējās, baziliku, koriandru.

Skābēšanai ņem gurķus, kas nav

pārgatavojušies, jo tad tie ir garšīgāki
un tajos ir vairāk C vitamina.

KĀPOSTI

Plaši izplatītajos baltajos galviņ-
kāpostos ir augsts C vitamina saturs.

Lai, boršču vai kāpostu zupu varot,
C vitaminu nesašķeltu, kāposti jāliek
ūdeni, kas jau vārās.

Vēlino šķirņu kāpostgalviņas svars

var sasniegt 15 kg.
Agrinās šķirnes izlieto tikai svaigā

veidā, vēlākās — skābēšanai; tās var

ari visu ziemu uzglabāt svaigas. Jā-

ievēro, ka kāposti ir jo garšīgāki, jo
kāpostgalva ir stingrāka.

Atšķirībā no baltajiem galviņ-
kāpostiem sarkanie kāposti ir samēros

mazāki un sarkanvioletā krāsā; tos

izmanto kā salātus — svaigus un

marinētus.

Loti garšīgi un labi ir puķu
kāposti, kurus organisms labi un viegli
izmanto. To baltās galviņas sastāv no

neattīstītām ziedkopām uz zicdkāti-

ņiem. Jo stingrāka ir galviņa, jo cie-

šāk ir tajā ziedkopas saaugušas, jo
labāks skaitās puķu kāposts.

Puķu kāpostus sagatavo, ceptus
rīvmaizē (tos iepriekš izvāra), tos liek

zupās un izmanto dārzāju marinādēm.

Ir vēl citi kāpostu veidi.

Uz augsta kāta (līdz 1 m un

augstāk), kas atgādina spēcīgu ka-

cenu, lapu padusēs, cita citai cieši pie-
spiedušās, ir Joti daudzas sīkas kāpostu
rozītes, katra krietna valrieksta lie-
lumā (2,5—5 cm diametrā) — lūk,
tādi ir Briseles rožu kāposti.

Šiem kāpostiem ir |oti maiga
garša, un tos izmanto tāpat kā puķu
kāpostus.

Saaojas kāposti līdzinās parasta-
jiem baltajiem galviņkāpostiem, bet to

galviņas nav tik stingras un sastāv

no krunkainām, maigām, it kā cirto-

tām lapām.
Ir vēl kāds kāpostu veids, ko

sauc par kolrābi. Tas ir kātauglis —

rācenim līdzīgs kāta sabiezējums, kas

izveidojies virs zemes.

Kolrābjos ir vēl vairāk C vitamina

nekā baltajos galviņkāpostos. Kolrāb-

jus liek zupās, tie labi garšo arī cepti
rīvmaizē.

KARTUPEĻI

Kartupeļus pamatoti sauc par
«otru maizi». Kartupeļu bumbuļi satur

daudz cietes (15% un vairāk), tajos
ir arī olbaltumvielas, minerālvielas,
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sevišķi dzelzs un fosfors, C un B vita-

mini. C vitamina saturs kartupeļos
samazinās tikai pēc vairāku mēnešu

uzglabāšanas.

Teicama garša ir galda kartupeļu
šķirnei «Agrā roze». Tie pieder pie
visagrīnākām šķirnēm ar sārtiem bum-

buļiem, tomēr, diemžēl, tie neder

uzglabāšanai. Laba garša ir galda
šķirnēm «Lorchs», «Epikūrs», «Eprons»
v. c, kuras var arī uzglabāt visu

ziemu.

Vēl pavisam nesen mūsu zemes

dienvidu rajonos neizdevās iegūt aug-

stas kartupeļu ražas. Pat ja iestādīja
no ziemeļiem atvestus kartupeļus, tie

dienvidos kjuva ar katru gadu sīkāki,

deģenerējās. Pirmais kartupeļu deģe-

nerācijas cēloņus dienvidos noskaid-

roja akadēmiķis Trofims Deņisovičs
Lisenko. Kartupeļu dzimtene ir kalnai-

nos rajonos, kur vasara vēsa. Ar to

rēķinoties, T. Lisenko ieteica stādīt

kartupeļus dienvidos nevis pava-
sarī, kā to dara ziemeļos, bet vasarā.

Vasarā stādītiem kartupeļiem bum-

buļi veidojas rudenī, kad laiks jau
vēss un tie var normāli attīstīties.

Tas dod iespēju arī dienvidos ievākt

tikpat augstas kartupeļu ražas kā

ziemeļos.

Padomju Savienībā izaudzē gan-
drīz pusi no tā kartupeļu daudzuma,
kādu ražo Amerikā, Anglijā un visās

citās zemēs kopā. Kartupeļus plaši
izmanto tādu produktu iegūšanai kā

ciete, spirts, glikoze v. c.

«ASA TOMĀTU MĒRCE»

«Asā tomātu mērce» ir pagatavota
no tomātu biezeņa, kas savārīts ar

garšvielām, cukuru, sāli, etiķi. Sī

mērce ir teicams gaļas, zivju ēdienu,

kartupeļu, makaronu aizdars.

Tāpat kā «Kubaņas» arī «Tomātu

mērci» var izmantot boršča aizdaram.

NO VECĀM RECEPTĒM

MARINĒTAS BIETES

Bietes nomazgā, izvāra un Jauj
tām vārāmā ūdenī atdzist; pēc tam

tās nomizo, sagriež nelielos kubveida

gabaliņos vai šķēlītēs, saliek burkās

un pārlej ar marinādi.

Marinādei ņem ik uz glāzi etiķa
1 glāzi ūdens, 1 ēdamkaroti cukura.

V« tējkarotes sāls, nedaudz piparu,
■krustnagliņu, lauru lapu, visu to iz-

maisa, ļauj uzvārīties un atdzesē.

Svaigā veidā saldētus zirnīšus liek verdošā ūdenī un

vāra 5—7 minūtes, pēc tam saber caurdurī; pirms pasnieg-
šanas pieliek sviestu.

Zaļos zirnīšus var sagatavot ar olu un grauzdiņiem.
Olas šajā gadījumā vāra pusmikstas, noloba un saliek virs

sagatavotiem zirnīšiem. Grauzdiņus pagatavo no trīsstūrīšu

veidā sagrieztas baltmaizes. Sos maizes gabaliņus izmērcē

pienā, pieliekot klāt olu, cukuru, un sviestā apcep.

Uz 500 g zirnīšu pākšu ņem 1 tējkaroti smalkā cukura,
2 ēdamkarotes sviesta.

PUPIŅU UN ZIRŅU PĀKSTIS SVIESTĀ

Zirņu pākstīm novelk dzīsliņas un vāra verdošā sāls-

ūdenī. Ja grib saglabāt zaļo krāsu, zirnīši jāvāra platā,
neapsegtā traukā, ļaujot tiem strauji vārīties. Izvārītās

pākstis saber sietā vai caurdurī, ļauj ūdenim notecēt, pēc
tam saliek kastrolī atpakaļ un pievieno sviestu un, ja vēlas,

arī cukuru.

Pupiņu pākstīm noplēš dzīsliņas, sagriež gareniski vai

rombiņu veidā, izvāra tāpat kā zirņu pākstis un pievieno

sviestu, sāli un piparus.

VĀRĪTI ĶIRBJI

Ķirbi nomizo, izņem sēklas, sagriež gabaliņos, pārlej

ar karstu sālsūdeni, apsedz kastroli ar vāciņu un vāra

15—20 minūtes. Izvārītos ķirbjus var pasniegt ar sviestu,
skābu krējumu vai ar sausiņu mērci.

VĀRĪTAS KUKURUZAS VĀLĪTES

Vārīšanai vālītēs der tikai jauna, tā saucamā pienainā
kukurūza. Kukurūzas vālītēm notīra seglapas un šķiedras
un vāra sālsūdenī. Gatavo kukurūzu ieliek bļodā. Atsevišķi

pasniedz sviestu.

Kukurūzas vālītes var vārīt arī ar visām lapām un tās

noņem tikai pirms pasniegšanas.

KONSERVĒTA KUKURUZA AR SVIESTU

Konservētu kukurūzu kopa ar sulu ieliek kastrolī un

labi izkarsē, kamēr sula sāk vārīties.

Pirms pasniegšanas kukurūzu saber caurdurī, pēc tam

pārliek sasildītā salātu traukā vai dziļākā bļodiņā.

Uz 1 bundžu konservētu kukurūzas graudiņu ņem

2 ēdamkarotes sviesta.



KONSERVĒTA KUKURUZA TOMATOS

Kukurūzu saber caurdurī, pēc tam pārliek pannā, pie-
vieno sīki sagrieztus un viegli apceptus sīpolus, tomātu

biezeni, sāli, cukuru, visu to izjauc un 5 minūtes pavāra.
Sagatavoto kukurūzu pasniedz saliktu šķīvī uzkalniņa

veidā, apkaisot to ar sīki sagrieztiem lociņiem, pētersīļu

lapiņām vai dillēm.

Uz bundžu konservētas kukurūzas ņem 1 sīpolu,
2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 1 tējkaroti cukura un

2 ēdamkarotes sviesta.

KONSERVĒTA KUKURUZA AR ĀBOLIEM

UN GRAUZDIŅIEM

Kukurūzu caurdurī notecina, pēc tam pārliek pannā,

pievieno sīki sagrieztus un viegli apceptus sīpolus, tomātu

biezeni, sāli, cukuru, izmaisa un 5 minūtes pavāra. Tajā

pašā laikā apmazgā ābolus, sagriež tos daiviņās, izņem
serdes un cepeškrāsnī izcep. No baltmaizes sagatavo

grauzdiņus.
Sagatavoto kukurūzu pasniedz uzkalniņa veidā bļodā

saliktu, novietojot apkārt ābolus pārmaiņus ar grauzdi-

ņiem; centrā iesprauž pētersīļu zariņu pušķīti.
Uz 1 bundžu konservētu kukurūzas graudu ņem 1 sī-

polu, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 2 ābolus, 1 tējkaroti

cukura, 10—12 baltmaizes grauzdiņus un 2 ēdamkarotes

sviesta.

SPINATI AR GRAUZDIŅIEM

Spinātu lapiņas pārlasa, nomazgā aukstā ūdenī,_ saliek

kastrolī, pielej nedaudz ūdens, uzliek vāku un vāra uz

spēcīgas uguns.
Izvārītos spinātus izberž caur sietu un tajā pašā laikā

gatavo piena mērci, kuru sajauc ar spinātiem, pievienojot
sāli, cukuru, mazliet muskatrieksta pulvera; pēc tam visu

labi izkarsē.

Grauzdiņiem baltmaizi sagriež nelielās šķēlītēs, izmērcē

ar olu un cukuru sajauktā pienā un apcep sviesta, kamēr

izveidojas brūna garoziņa.
Gatavos spinātus pasniedz apaļā bļodā vai dziļajā

šķīvī, apliekot apkārt rotājuma veidā grauzdiņus.
Uz spinātiem var arī uzlikt pusmīkstas izvārītas un

nolobītas olas.

Uz 1 kg spinātu ņem 1 ēdamkaroti miltu, l«/ 4 glāzes

piena (piena mērcei) un I—2 ēdamkarotes sviesta.

BRISELES KĀPOSTI AR SELERIJĀM PIENA MĒRCĒ

Nomazgātas Briseles kāpostu rozītes vāra sālsūdenī

uz lielas uguns 10 minūtes, kastroli neapsedzot. Atse-

višķā traukā sagatavo mērci: izkausē sviestu, pieber sīki

KARTUPEĻI «MUNDIERI»

Ja tik vienkāršam ēdienam, kāds

ir cepti vai vārīti kartupeli nemizotā

veidā, dod šādu parādes nosaukumu,

to var attaisnot ar izcilo priekšrocību,
ka nemizotā veidā vārīti kartupeli
zaudē ne vairāk kā V3sava C vita-

mina satura. Visu citu kartupeļu kuli-

nārās apstrādāšanas veidu rezultātā

C vitamins tajos saglabājas daudz

mazāk. Tādēļ agrā rudenī 200 g kar-

tupeļu «mundierī» sniedz jau gandrīz
visu C vitamina dienas normu.

RABARBERI, SPARĢEĻI, ARTIŠOKI

Sparģeli un artišoki ir deserta

tipa augi sakņu dārzā.

No sparģeļiem uzturā lieto jaunos
kātu dzinumus, kuriem neļauj izlauz-

ties zemes kārtai cauri. Augstas kvali-

tātes sparģeļi ir gandrīz pilnīgi baltā

krāsā. Tos ēd vārītus, ar sviestu un ar

mērci un liek zupās. Konservēti spar-

ģeļi pilnīgi aizvieto svaigus.

Uzturā ļoti derīgi ir rabarberi

dažādā veidā; tiem ir svariga priekš-
rocība, ka tie nogatavojas ātrāk par

citiem dārzājiem. Kulinārijā izmanto

rabarberu kātus dažādu mērču, boršču,

kompotu, ķīseļu pagatavošanai. Rabar-

berus lieto arī konditorejas preču rūp-

niecībā.

Konservu rūpniecība ražo tirdznie-

cībai konservētu rabarberu kompotu.

Uzturam lieto tikai artišoku zaļās

pamatnes (tos sauc arī par artišoku

groziņiem). Sīs pamatnes ir arMšoka

ziedgultne un neattīstījušās ziedkopas
zvīņām līdzībās galainās daļas (skat.

zīmējumu 179. lpp).
Artišokus ēd vārītus vai sautētus,

pievienojot dažādas mērces.

Lai no apsaluša stikla no-

tīrītu ledu, tas jānoberzē ar

stipru sālsūdeni. Jāberzē ir tik

ilgi, kamēr ledus izkūst, un pēc
tam stikls rūpīgi jānosusina.

Kastrolis dārzāju tvaikošanai
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DĀRZĀJI UN AUGĻI —

NEAIZVIETOJAMI UZTURLĪDZEKĻI

Cilvēks jau no seniem laikiem

plaši izmanto dārzājus un augļus kā

uzturlīdzekļus. Tomēr dārzāju un

augļu nozimi dažādos vēstures etapos

vērtēja dažādi. Senajā Romā tos uz-

skatīja pat par galveno līdzekli, kas

izārstē jebkuru slimību.

Protams, šāds uzskats par dārzāju
un augļu nozīmi ir noteikti pārspīlēts,
tas tikai atspoguļo tā laika medicinas

stāvokli.
Un otrādi: pagājušā gadsimta 50.—

70. gados dārzāju un augļu nozīmi

uzturā pilnīgi ignorēja. Tas izskaidro-

jams ar tajā laikā valdošo vācu un

angļu zinātnieku teoriju, ka jebkura
pārtikas produkta vērtību nosaka tikai

tā kaloriju saturs. Cilvēka organismu
salīdzināja ar krāsni, bet pašu pro-
duktu — ar degvielu. Par cik dārzājiem
un augļiem sakarā ar augsto ūdens

saturu ir maza kaloriska vērtība, tos

uzskatīja vienīgi par garšvielām.
Pateicoties akadēmiķa L Pavlova

un viņa skolnieku izcilajiem pētīju-
miem, mūsu gadsimta sākumā noskaid-

rojās dārzāju un augļu īstā nozīme

uzturā.

Dārzāji un augļi satur skābes,

cukuru, aromātiskās un miecvielas un

ir kuņģa dziedzeru darbības ierosinā-

tāji, kā arī regulē zarnu darbību. Jeb-

kurš ēdiens tiek organismā daudz

labāk izmantots, ja to uzņem kopā ar

dārzājiem vai augļiem.

Ārkārtīgi liela vērtība ir dārzājiem
un augļiem kā visai nepieciešamo mi-

nerālvielu — kālija, fosfora, kalcija,
dzelzs, magnija, nātrija —un vitaminu

bagātīgam avotam.

Tādēļ uzturā ir jālieto vairāk dār-

zāju un augļu kā patstāvīgi ēdieni un

kā citu ēdienu piedevas.
Pie tam ir jāievēro, ka dārzāji un

augļi cits no cita s'iori atšķiras garšas,
uzturvērtības un diētiskā ziņā. Kāpos-
tos ir, piemēram, daudz C vitamina, bet

burkānos A provitamina; kartupeļu bum-

buļos ir daudz cietes, bet bietēs — cu-

kura. Tādēļ uzturā lietojamo dārzāju un

augļu asortimentam ir jābūt dažādam.

Daudzus vērtīgus dārzājus, piemē-
ram, tomātus, puķu kāpostus, zaļās pipa-
ru pākstis, spinātus, zaļos zirnīšus, cu-

kuraino kukurūzu, kā arī visas ogas un

kauliņaugļus — plūmes, ķiršus, sald-

ķiršus, aprikozes, persikus, nevar svaigā
veidā visu gadu saglabāt, tādēļ senāk

tos lietoja uzturā tikai ļoti aprobežotu
laiku gadā. Turpretim tagad, pateico-
ties varenai konservu rūpniecības attīs-

tībai, visus šos dārzājus, augļus un

ogas konservē un piedāvā patērētājam
visu gadu.

sagrieztus seleriju kātus (bez zaļumiem) un viegli apcep

(2—3 minūtes); pēc tam pieber miltus, no jauna pacep un

pakāpeniski lej klāt karstu pienu un y2 glāzes dārzāju vā-

rāmā ūdens. legūto mērci dažas minūtes pavāra, pēc tam

tai pieliek klāt Briseles kāpostus un sāli.

Ja vēlas, kāpostus var apkaisīt ar rīvmaizi, apslacīt ar

sviestu un cepeškrāsnī apbrūnināt.
Uz 500 g Briseles kāpostu ņem 25 g seleriju, 1 ēdam-

karoti miltu, Vi glāzes piena un 2 ēdamkarotes sviesta.

VĀRĪTI ARTIŠOKI

Uzturam lieto tikai artišoku pamatnes un vīkallapu
pamatu, bet lapu augšējās daļas nav ēdamas. Artišokus

sagatavo šādi: nogriež pie paša pamata kātu un arī cietās

lapu daļas. Artišoka pamatni tajā vietā, kur nogriezts
kāts, ieberzē ar citronu, lai tas nekļūtu tumšs. Ar ēdam-

karotes rokturi artišokam izņem serdi. Sagatavotos arti-

šokus nomazgā, saliek kastrolī vienā rindā, pārlej ar tik

lielu daudzumu karsta ūdens, lai tas artišokus tikko segtu,

pieliek sāli un vāra slēgtā kastrolī 10—15 minūtes. Arti-

šoku gatavību var noteikt ar naža aso galu: ja nazis brīvi

ieduras artišoku mīkstumā, tie ir gatavi. Gatavos artišo-

kus saliek sietā ar pamatni uz augšu un ļauj ūdenim

notecēt; pēc tam tos saliek ar konverta veidā salocītu

servjeti izklātā bļodā.
Artišoki jāliek vienā rindā, izrotājot tos ar zaļumu

zariņiem.
Pie artišokiem pasniedz olu mērci ar vīnu vai olu un

sviesta mērci.

VĀRĪTI SPARĢEĻI

Izlasa pēc iespējas vienādus sparģeļus, ar asu nazi uz-

manīgi noņem tiem miziņu, cenšoties nenolauzt galviņu —

visgardāko sparģeļa daļu. Notīrītos sparģeļus nomazgā,
sasien saišķītī (8—10 gab.), līdzeni apgriež galus un vāra

sālsūdenī uz spēcīgas uguns 20—25 minūtes. Sparģeļi ir

labi tikai tad, ja tie nav pārvārīti, citādi tie zaudē aro-

mātu un kļūst ūdeņaini. Kad galviņas ir mīkstas, sparģeļi
ir gatavi. Gatavos sparģeļus saliek sietā un ļauj ūdenim

notecēt; pēc tam sparģeļus var salikt ar servjeti izklātā

bļodā. Sparģeļu saišķi atraisa, apsedz ar servjetes malām

un šādā veidā pasniedz. Atsevišķi dod olu mērci ar vīnu

vai olu un sviesta, vai rīvmaizes mērci.

CEPTI DĀRZĀJI

Dārzājus var cept divējādā veidā: uz parastās pannas

nelielā daudzumā taukvielu un dziļā traukā, dārzājus
iegremdējot sakarsētās taukvielās.

Lai ātri izveidotos garoziņa, dārzāji, īpaši kartupeļi,
pirms cepšanas servjetē labi jānosusina.
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CEPTI KARTUPEĻI

Kartupeļus var cept zajus vai iepriekš izvārītus. Sulī-

gāki un garšīgāki ir zaļā veidā cepti kartupeļi, bet tam

vajag mazliet vairāk laika nekā vārītu kartupeļu ap-

cepšanai.

Vārītos kartupeļus sagriež šķēlītēs, saliek ne visai biezā

kārtā ar taukvielām sakarsētā pannā, pieliek sāli un 5—

10 minūtes apcep uz spēcīgas uguns, arvien apmaisot.
Gatavos kartupeļus apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai

dillēm.

Zaļus kartupeļus cep tāpat kā vārītus, bet tos var arī

cept, iegremdētus sakarsētos taukos. Šādā gadījumā kar-

tupeļus sagriež šķēlītēs, klucīšos vai strēmelītēs. Pēc tam

kartupeļus nomazgā, servjetē nosusina un, iegremdētus
karstās taukvielās, cep 10—12 minūtes, arvien apmaisot,
kamēr izveidojas brūns apcepums. Gatavos kartupeļus ar

putu karoti izņem, saliek sietā vai caurdurī un apkaisa
ar sāli.

Sviestā vai eļļā ceptus kartupeļus var pasniegt brokastīs

vai vakariņās ar gurķiem, tomātiem vai arī izmantot kā

ceptas gaļas, kotlešu, ceptu zivju piedevu.

CEPTI KARTUPEĻI AR OLU

Notīrītus un izvārītus kartupeļus sagriež šķēlītēs un

taukvielās apcep. Kastrolī iesit olas, pievieno pienu, sāli

un labi izmaisa. Apceptos kartupeļus pārlej ar olām

un sacep.

Uz 1 kg kartupeļu ņem 3 olas, 1 glāzi piena un 2 ēdam-

karotes taukvielu.

KARTUPEĻU KOTLETES

Notīrītus kartupeļus izvāra, ūdeni nolej, bet kartupeļus

atstāj minūtes desmit apžūt. Nejaujot kartupeļiem atdzist,
tos ar koka stampiņu saspaida.

legūtajam biezenim pieliek ēdamkaroti sviesta, olu dzel-

tenumus, rūpīgi izmaisa un izveido kotletes. Kotletes ap-

viļā miltos vai rīvmaizē un pēc tam apcep no abām pusēm
sviestā. Atsevišķi pie kotletēm pasniedz sēņu mērci.

Uz 1 kg kartupeļu ņem 2 olas, pusglāzi miltu, 4 ēdam-

karotes sviesta.

KARTUPEĻU PĪRĀDZIŅI AR SĒNĒM

Kartupeļus sagatavo tāpat kā kartupeļu kotletēm. Saga-
tavo pildījumu: nomazgā kaltētas sēnes, izvāra, sīki sa-

kapā un taukvielās apcep, pēc tam pieliek sīki sakapātus,

apceptus sīpolus, sāli, piparus un izmaisa. No sagata-
votās kartupeļu masas veido nelielus plācenīšus, uzliek

NO VECAM RECEPTĒM

KĀĻU MĒRCE

300 g kāļu notīra, vāra, kamēr tie

gatavi, un izberž caur sietu. Pēc tam

tiem pieliek 1 ēdamkaroti cukura,
2 ēdamkarotes sviesta un vāra, kamēr

sabiezē. Tad kā'us atdzesē, pievieno
tiem olas baltumu, kuļ, kamēr tie kļūst
čaugani, pielej citrona sulu, pieliek
citrona miziņu un no jauna sakul.
Alērci pasniedz pie ceptas un vārītas

gaļas, meža un māju putniem.

Virtuvē jābūt nelielām šķē-
rēm. Kad jūs, ēdienus pagatavo-
jot, pieradīsiet tās lietot, jūs
ievērosiet, ka daudzi produkti
(artišoki v. c.) ir ērtāk un labāk,
un ātrāk apstrādājami ar šķē-
rēm nekā ar nazi.

Šajos zīmējumos ir parādīts, kā

artišoki jāsagatavo vārīšanai
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BAKLAŽĀNI

Spīdīgos, gaiši vai tumši violetos

baklažānus izmanto garšīgā baklažānu

kaviāra pagatavošanai, kas pieder pie
labākajiem dārzāju uzkožamiem.

Baklažānus arī pilda, vāra, sautē.

Kaviāram ieteicam Bulgārijas šķirni
(iegarenas formas), bet pildīšanai laba

ir šķirne «Delikatese» (vairāk ovāla).
Konservu rūpniecībā ražo konser-

vētus baklažānu uzkožamos gatavā
veidā, pildītus baklažānus, baklažānu

kaviāru, ripiņās sagrieztus baklažānus.

SKĀBĒTI DĀRZĀJI

Skābēšana ir viens no izplatītāka-
jiem un visai drošiem dārzāju konser-

vēšanas veidiem. Svaigus, attiecīgi
apstrādātus un sagatavotus dārzājus
raudzē ar pienskābo baktēriju palī-
dzību, kas to garšu un kvalitāti nevis

pasliktina, bet gan uzlabo, gandrīz pil.
nīgi un ilgu laiku saglabājot tajos
visas vērtīgās uzturvielas, to skaitā arī

vitaminus.

Skābētie baltie galviņkāposti ir

vislabākais skābēto dārzāju paraugs.
Skābētos baltos galviņkāpostus

var sagatavot 13 dažādos veidos, kas

atšķiras cits no cita ar dažādām pie-
devām un garšvielām (āboli, burkāni,
koriandrs, ķimenes, aniss, lauru lapas
v. c), bet galvenie veidi ir četri:

ieskābēti saēvelētā, kapātā, veselu gal-
viņu veidā un kāposti e'Jā.

lecienīti ir sīki saēvelēti (šaurās
strēmelītēs, ne platākās par 5 mm)
skābēti kāposti ar atspirdzinošu, skā-

beni iesālu garšu, sulīgi, elastīgi, kas

zobos patīkami kraukšķ. Pie tam jāie-
vēro, ka tajos ir gandrīz pilnīgi sagla-
bāts C vitamins, kura saturs ir svaigos
kāpostos tik ievērojams.

Kāpostus cļjā dārzāju un augļu
rūpniecības uzņēmumi gatavo no rupji
sagrieztiem skābētiem baltajiem galviņ-
kāpostiem (610 g), kuriem pielikta
augu ejļa (80 g), cukurs (70 g), si-

nepju pulveris (1 g), dzērvenes vai
brūklenes (50 g), marinētās plūmes
vai ķirši (50 g), marinētās vīnogas
(50 g), skābēti āboli (50 g) un mari-
nāde. No visa ta dabū 1 kg teicamu

kāpostu.
Ļoti labs un garšīgs produkts ir

skābētas galda bietes. Tās skābē no-

mizotas, veselas vai sagrieztas šķēlītēs.
Skābētiem burkāniem ir patīkama

skābeni salda garša; tāpat kā galda bie-

tes, tos skābē veselus vai sagrieztus.
Saldo piparu pākšu vēlīnās šķir-

nes skābē pildītas (pildījums sastāv

no baltajām garšsaknēm un garšvie-
lām) vai bez pildījuma.

katram vidū sēņu pildījumu un plācenīšu malas savieno,

piešķirot pīrādziņam pusmēnestiņa formu. Pīrādziņus

apmērcē olā, apviļā rīvmaizē un uz sakarsētas pannas

apcep sviestā. Atsevišķi pasniedz sēņu mērci. Mērci paga-

tavo no sēņu vārāmā ūdens, pievienojot skābu krējumu vai

tomātu biezeni. Šādus pīrādziņus var arī pagatavot ar

dārzāju pildījumu.
Uz 1 kg kartupeļu ņem 100 g kaltētu sēņu, 2 sīpolus,

2 olas, V 2 glāzes rīvmaizes, 4 ēdamkarotes sviesta.

KARTUPEĻU RAUSĪŠI

Notīrītus zaļus kartupeļus uz rīves ātri (lai nepaliek
tumši) sarīvē, ieliek kastrolī vai bļodiņā, pievieno 1/4 glā-
zē silta ūdens iejauktu raugu, sāli, miltus (var pielikt
1 olu). Visu to labi izmaisa un noliek siltā vietā uzrūgt.

Rausīšus cep stipri sakarsētā pannā ar sviestu. Tos pasniedz
karstus ar skābu krējumu vai sviestu.

Uz 500 g kartupeļu ņem V2glāzes miltu, 25 g rauga,

2 ēdamkarotes sviesta.

CEPTI PUĶU KĀPOSTI RĪVMAIZĒ

Izvāra puķu kāpostus, sadala nelielās rozītēs un uz

pannas apcep sviestā. Pirms pasniegšanas kāpostus ap-
kaisa ar apceptu rīvmaizi, sakrata un saliek bļodā.

KĀPOSTU KOTLETES

Kāpostus notīra, sīki saēvelē un saliek kastrolī. Pielej
karstu pienu, apsedz kastroli ar vāciņu un sautē kāpostus
uz plīts gatavus, aptuveni 30—40 minūtes. Gataviem kāpos-
tiem ber pamazām klāt mannas putraimus, bez apstājas
maisot, lai neizveidotos kunkuļi, un turpina vēl sautēt

s—lo5 —10 minūtes. Pēc tam kastroli no uguns noņem, kāpos-
tiem pievieno olu dzeltenumus, sāli, labi izmaisa un

atdzesē. No atdzesētās masas izveido kotletes, apmērcē
tās olas baltumā, apviļā rīvmaizē un no abām pusēm
apcep. Kotletes pasniedz ar piena vai skāba krējuma
mērci.

Uz 1 kg kāpostu ņem V 2glāzes mannas putraimu,

1/2 glāzes piena, 3 olas, V 2glāzes rīvmaizes un 3 ēdam-

karotes sviesta.

BURKĀNU KOTLETES

Notīrītus un nomazgātus burkānus sagriež plānās šķē-

lītēs vai strēmelītēs, saliek kastrolī, pārlej ar karstu pienu,

pievieno ēdamkaroti sviesta, cukuru, sāli, apsedz ar vāciņu

un sautē uz mērenas uguns līdz gatavībai, arvien apmai-
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sot, lai burkāni nepiedegtu. Kad burkāni ir gatavi, tos ap-

kaisa ar mannas putraimiem un apmaisot vāra uz mazas

uguns B—lo8—10 minūtes. Pēc tam burkānus noņem no uguns,

pieliek tiem olu dzeltenumus, labi izmaisa un atdzesē.

No atdzesētās masas izveido kotletes, apmērcē tās olas

baltumā, apviļā rīvmaizē un no abām pusēm apcep. Gatavās

kotletes pasniedz ar skāba krējuma vai piena mērci.

Uz 1 kg burkānu ņem 1/2 glāzes mannas putraimu,

'/2 glāzes piena, 3 olas, V 2 glāzes rīvmaizes, 1 tējkaroti
cukura un 3 ēdamkarotes sviesta.

DĀRZĀJU KOTLETES

Notīrītus un nomazgātus burkānus un kāļus sīki sa-

ēvelē, saliek kastrolī, pielej karstu pienu un pievieno ēdam-

karoti sviesta, cukuru un sāli, apsedz ar vāciņu un uz plīts
sautē. Pēc 15 minūtēm šajā pašā kastrolī ieliek saēvelētus

kāpostus un pēc tam notīrītus un sagrieztus ķirbjus vai

kabačus un visu to sautē līdz gatavībai, aptuveni 15—20

minūtes. Kad dārzāji ir gatavi, kastrolī ieber mannas put-
raimus un vāra B—lo minūtes, visu laiku maisot, lai ne-

būtu kunkuļu. Pēc tam kastroli uzliek uz galda, pieliek
olas un sāli, labi izmaisa un atdzesē. Tālāk dara tāpat, kā

sagatavojot burkānu kotletes.

Uz 1 kg dārzāju (200 g burkānu, 200 g kāļu, 300 g

ķirbju vai kabaču, 300 g kāpostu) ņem ly2 glāzes piena,

1/2 glāzes mannas putraimu, 3 olas, y2 glāzes rīvmaizes,

1 tējkaroti cukura un 3 ēdamkarotes sviesta.

KĀPOSTU ŠNICELE

Kāpostus notīra, izgriež kacenu un vāra sālsūdenī,
kamēr tie gatavi. Pēc tam kāpostus saliek sietā, ļauj ūde-

nim notecēt, sadala atsevišķās lapās, resnos kātus padara
mīkstākus, izdauzot ar gaļas āmuru, vai nogriež. Katru

lapu saliek aploksnes veidā, apviļā miltos, apmērcē olā,

apviļā rīvmaizē un no abām pusēm sviestā apcep. Pasnie-

dzot šniceles sakārto bļodā; atsevišķi pasniedz skābu krē-

jumu vai skāba krējuma mērci.

Uz 1 kg kāpostu ņem 1/2 glāzes miltu, 2 olas, 1/2 glāzes
rīvmaizes un 3 ēdamkarotes sviesta.

CEPTI TOMATI

Atlasa nebojātus, nogatavojušos tomātus, nomazgā
aukstā ūdenī, pārgriež šķērsām divās daļās, apkaisa ar

sāli un pipariem. Apcepšanai tomātus saliek ar griezuma

pusi uz augšu sviestā uz sakarsētas pannas. Tiklīdz ārējā

puse ir apcepusies, tomātus apgriež otrādi un viegli apcep

griezuma pusi.

Tāpat kā piparu pākstis ieskābē

nogatavojušos melni violetos vēlīno

šķirņu baklažānus.

Dārzāju un augļu rūpniecības uz-

ņēmumi skābē ne tikai atsevišķus dār-

zājus, bet arī speciālus dārzāju maisī-

jumus (salātus). Šādu maisījumu sa-

stāvā ir baltie galviņkāposti, galda

bietes, burkāni, pētersīli, pastinaki,

selerijas, sāls, pipari, lauru lapas.

SĪPOLI

Senajai krievu parunai: «Sīpoli —

pret septiņām kaitēm,» — ir zināms

pamats. Jaunākos pētījumos ir no-

skaidrots, ka sīpolos ir ne tikai cukurs,
olbaltumvielas, mineralsāļi. bet arī

īpašas vielas — fitoncidi, kas nonāvē

slimību dīgļus.
Sīpoli ir neaizvietojams garšas

produkts. Tie piešķir ēdienam tīkami

pikantu garšu un ar to sekmē tā

labāku uzņemšanu organismā. Tomēr

kuņ&a-zarnu trakta slimnieki no pār-
mērīgas sīpolu lietošanas ir jābrīdina.

Cukura satura ziņā sīpolus var

pat pielīdzināt arbūzam. Bet sīpolu
pikanto garšu nosaka augstais sīvo

vielu (glikozidu) un ēterisko eļļu sa-

turs tajos. Pēc salduma izšķir saldās,

mēreni sīvās un sīvās sīpolu šķirnes.

Sīvajās sīpolu šķirnēs ir pat vairāk cu-

kura nekā saldajās, bet tajās ir vairāk

glikozidu.
Saldie sīpoli loti labi der salātu,

ēdienu piedevu pagatavošanai. Tā -kā

saldās sīpolu šķirnes nogatavojas vēlu,
tās galvenokārt audzē dienvidos:

tālam transportam un uzglabāšanai

svaigā veidā tās neder. Tomēr visa

gada vajadzībām ir konservēti saldie

sīpoli (marinētie sīpoliņi), kurus ražo

dienvidu rajonu konservu rūnnīcas.

Mēreni sīvās un ļoti sīvās sīpolu
šķirnes var sausā vietā labi uzglabāt
visu ziemu.

vislabākās sīvo sīpolu
šķirnes kultivē mūsu zemē. angabalos,
kuru vārdā sīpoli nosaukti: Rostovas,
Penzas. ("Moras, Stn-runu v. c.

Starp mēreni sīvām sīnolu šķirnēm
labas ir Miačkovas, Daņilovas, Kaba.

Pēdējās šķirnes sīpoliem ir lieli ap-
mēri.

Ziemas un pavasara periodā, kad

svaigu zaļumu maz, lielu nozīmi iegūst
sīpolu lociņi, kas ziemā izaudzēti sil-

tumnīcās, bet agrā pavasarī — lecek-

tīs un dobēs.

ĶIRBJI

Ķirbji un to paveidi (kabači, pati-

soni) ir ļoti derigi un garšīgi dārzāji.

Ķirbji satur 7—B°/o cukura, un

tiem ir maigs, iedzelienbalts mīkstums,
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no kura kopā ar prosu vai rīsiem var

pagatavot iabu, saldu biezputru. Bez

tam ķirbjus cep un no tiem pagatavo
garšīgu biezeni.

No galda šķirnēm labākie ir me-

dainie ķirbji, tajos ir visaugstākais
cukura procents.

Visiem pazīstamie kabači arī ir

ķirbju paveids. Tomēr ķirbjus var uz-

glabāt līdz pavasara beigām, turpretim
kabači neiztur uzglabāšanu.

Kabačus cep un pilda, un no tiem

gatavo arī garšīgus konservus.

Mazie, it kā plakani saspiestie,
gaišdzeltenie ķirbīši — patisoni mari-

nādē ir ļoti laba gaļas un zivju ēdienu

piedeva.
Patisonus (ne gluži nogatavoju-

šos) var sagatavot tāpat kā puķu kā-

postus. Konservu rūpniecībā ražo bur-

kās marinētus patisonus.

ĶIPLOKI UN LAKŠT (KAZU, LACU

ĶIPLOKI)

Ķiplokus — vienu no labākām

garšas piedevām — izmanto gan at-

sevišķi, gan ari reizēm kopā ar ķime-
nēm un majorānu. Ķiploku galviņas
ietilpst daudzu marinadu un sālījumu
receptūrā.

Ir diezgan daudz cilvēku, kuriem

patīk apēst ķiploka galviņu vai dažas

Ķiploka daiviņas zaļā veidā, ieberzējot
ar ķiploku baltmaizes garoziņu vai arī

iedrupinot to borščā. Tomēr ir jāievēro,
ka stiprā ķiploku smaka ir apkārtējiem
cilvēkiem nepatīkama.

Kazachstanā un Sibīrijā ir pazīs-
tami savvaļas ķiploki, kurus sauc par
lakšiem.

Lakšiem, tāpat kā ķiplokiem, ir ne

tikai garšas un uzturēs, bet arī ārst-

nieciska vērtība. Tāpat kā ķiploki, tie

satur īpašas baktericidas vielas —

fitoncidus, kas iznīcina dažādus sli-

mību dīgļus. Jau senajā Ēģiptē un vēl

līdz mūsu dienām medicina izmanto

ķiplokus kā zāles daudzās slimībās.

Tomēr slimniekiem nav pašiem sev

jāindicē ārstēšanās ar ķiplokiem un

vispār dieta; dietu nosaka ārsts un

neviens cits.

Dēlītis kāpostu ēvelēšanai

CEPTI KABAČI

Cepšanai jāizvēlas nelieli kabači ar sīkām sēklām. Ka-

bačus notīra, sagriež apmēram 1 cm biezās šķēlītēs, apsāla,
apviļā miltos un apcep no abām pusēm eļļā vai sviestā,
kamēr izveidojas brūna garoziņa.

Ja apceptie kabači ir vēl pacieti, tos apsedz ar vāciņu un

atstāj tā uz mazas uguns vēl s—lo5 —10 minūtes.

Gatavos kabačus var pārliet ar skābu krējumu un ļaut
ar to kopā uzvārīties vai arī skābu krējumu pasniegt at-

sevišķi.

CEPTI ĶIRBJI

Nomizotu ķirbi sagriež šķēlītēs, apkaisa ar sāli, apviļā
miltos un apcep pannā ar eļļu vai sviestu līdz gatavībai.
Pie ķirbjiem var pasniegt skābu krējumu un sviestu.

ĶIRBJI PIENA MĒRCĒ

Sagriezta ķirbja šķēlītes apcep, pannā sakārto, pārlej
ar vidēji biezu piena mērci, apkaisa ar rīvmaizi, apziež ar

sviestu un ieliek cepeškrāsnī.
Uz 1 kg ķirbju ņem 1 glāzi piena, 1 ēdamkaroti miltu,

2 tējkarotes rīvmaizes, 2 ēdamkarotes sviesta.

CEPTI BAKLAŽANI AR SĪPOLIEM

Baklažānus nomazgā, nogriež galus, applaucē, sagriež

plānās šķēlītēs, apkaisa ar sāli, apviļā no abām pusēm
miltos un apcep sviestā vai eļļā. Arī gredzentiņos sagriez-
tus sīpolus apcep eļļā vai sviestā. Gatavos baklažānus

saliek bļodā pārmaiņus ar ceptiem sīpoliem, bet pannā,
kur baklažāni cepušies, ieliek skābu krējumu, tomātu

biezeni, izmaisa, uzvāra un pēc tam pārlej ar šo mērci

baklažānus.

Uz 2 baklažāniem ņem 2 sīpolus, 3 ēdamkarotes miltu,

1/2 glāzes skāba krējuma, 1 ēdamkaroti tomātu biezeņa un

3 ēdamkarotes eļļas vai sviesta.

CEPTI SĪPOLI

Sīpolus sagriež plānās šķēlītēs, kuras pēc tam sadala

gredzenos, un cep pannā ar taukvielām, visu laiku mai-

sot, kamēr sīpoli iegūst zeltainu nokrāsu. Gatavos sīpolus
saliek ar putu karoti sietā vai caurdurī un apkaisa ar sāli.

Šādā veidā sagatavotus sīpolus pasniedz kā ceptas gajas
piedevu.
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SACEPTI DĀRZĀJI

KARTUPEĻU SACEPUMS

Karstiem, vārītiem, saberztiem kartupeļiem pievieno
karstu pienu, jēlas olas, sāli, izkausētu sviestu un visu labi

izmaisa. Pusi masas saliek ar sviestu izziestā pannā, no-

līdzina, uzliek virsū saceptu sīpolu kārtu, apsedz ar atli-

kušo kartupeļu masu, no jauna nolīdzina, apziež ar skābu

krējumu vai apslaka ar sviestu, ieliek karstā cepeškrāsnī
un 20—25 minūtes cep. Pie sacepuma var pasniegt piena,
skāba krējuma vai sēņu mērci.

Uz 1 kg kartupeļu ņem 2 olas, 3 sīpolus, 1 glāzi piena,
3 ēdamkarotes sviesta.

KARTUPEĻU SACEPUMS AR GAĻU

Kartupeļu biezeni sagatavo tāpat kā sacepumam bez

gaļas. Atdala pusi kartupeļu biezeņa un saliek to līdzenā

kārtā ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā pannā.
Šai kārtai uzliek virsū gaļas pildījumu, virs tā — atlikušo

biezeni, nolīdzina, apziež ar olu un sacep 20—30 minūtes

cepeškrāsnī. Pildījumam var izmantot jebkuru gaļu: liel-

lopu, teļa, cūkas, mājputnu, kā arī aknas, plaušas un sirdi.

Vārīto vai sautēto gaļu samaļ vai sīki sakapā, pieliek sa-

ceptus sīpolus, sāli, maltus piparus un visu izmaisa. Ar

sautētas vai vārītas gaļas buljonu vai sulu var pagatavot
sarkano mērci, ar kuru sacepumu pirms pasniegšanas pār-

lej; to var pasniegt arī atsevišķi.

KARTUPEĻU ROLADE AR DĀRZĀJIEM

Kartupeļus sagatavo tāpat kā sacepumam. Pildījumam

paredzētos dārzājus sagriež strēmelītēs un izsautē mīkstus.

Tad tos noņem no uguns, pieliek sāli, jēlas olas un izmaisa.

Sagatavoto kartupeļu biezeni uzliek plānā kārtā (apmēram
2 cm) uz mitras servjetes un tās vidū novieto pildījumu.

Kartupeju kārtas malas cieši savieno kopā (ar servjetes

palīdzību), izveidojot roladi, kuru ieliek ar šuvi uz leju ar

sviestu izziestā cepešpannā. Roladi apziež ar olu un skābu

krējumu, apkaisa ar rīvmaizi, apslaka ar sviestu un uz

25—30 minūtēm ieliek karstā cepeškrāsnī, lai tā apbrūni-
nātos.

Gatavo roladi sagriež porcijās, saliek bļodā un aplej ar

izkausētu sviestu. Pie rolades var pasniegt skāba krējuma
vai piena mērci.

So pašu roladi var pildīt ar gaļu un sīpoliem vai olām,

kā arī ar rīsiem, sēnēm un sīpoliem.

PUĶU KĀPOSTI PIENA MĒRCĒ

Notīrītus puķu kāpostus vāra, kamēr tie gatavi, — ap-

mēram 20—30 minūtes, pēc tam saliek sieta un ļauj ūdenim

notecēt. Kāpostus pārliek pannā ar kaceniem uz leju, aplej

PIENGATAVIBA

Laukkopju, sakņkopju, agronomu
un konservu rūpniecības darbinieku
sarunās var bieži dzirdēt apzīmējumu
«piengatavība» vai «piengatavības sta-

dija», šis termins apzīmē graudaugu,
pākšaugu un citu augu pirmo gatavī-
bas stadiju, kad no graudiem vai

sēklām jau niecīga spiediena rezultātā

izdalās daži pilieni pienaina šķidruma.
Daudzu kultūru graudi un sēklas tieši

šajā pirmajā — piengatavības stadijā
satur visvairāk vitaminu. ir visgaršī-
gāki. visderīgāki, ar vislielāko uzturēs

vērtību. Starp citu, zaļos zirnīšus,

zaļās pupiņu pākstis, cukuraino kuku-

rūzu konservē tieši piengatavības
stadijā: tā arī izskaidrojama šo teicamo

konservu augstā uzturēs un garšas
vērtība. Šaiā sakarībā piezīmēsim, ka,
novācot zaļos zirnīšus kaut vienu dienu

vēlāk, ievērojama dala to cukura ir jau

pārvērtusies cietē un šādi zirnīši kļūst
rupii, negaršīgi un uzturā mazāk

vērtīgi.

DĀRZĀJU MARINĀDES

Pārtikas rūpniecība ražo un laiž

pārdošanā dažādas ieskābas, skābas

un pikantas svaigu vai iepriekš iesā-

lītu dārzāju, kā, piemēram, pipargur-
ķīšu, tomātu, sīpoliņu, biešu, burkānu

v. c. marinādes.

Pārdod ari atsevišķi marinētus

pipargurķīšus, marinētus tomātus,
sīpoliņus, kā arī marinētu dārzāju
maisījumus («asorti»).

Marinēto dārzāju «asortī» sastāvā

ir 58% nipargurķīšu, 20%) puķu kā-

postu, 15°/o sīpolu, 4% burkānu, 3°/o

pupiņu pākšu: gatavo arī vienkāršāka

sastāva dārzāju «asorti»: 70% tomātu

un 30% gurķu.
Dārzāiu un pārlietā šķidruma

attiecība šajās marinādēs ir apmēram
60% dārzāiu un 40% šķidruma.

VāM skābām, pasterizētām dārzāju
marinādēm pārlejamo šķidrumu gatavo
pēc šādas receDtes (% nret gatavā
produkta svaru): 0,6—0,8% etiķ-
skābes, 2—50/0 cukura, 2—-3% sāls,

0.030/„ krustnagliņu, pa 0,02% sīvo

piparu un badiana.

Skābo, pasterizēto marinadu šķid-

rums satur vairāk etiķskābes (l'dz

1.2%), bet aso. neoasterizēto marinadu

šķidrums — līdz 1,8% šīs skābes.

AUGĻU UN OGU MARINĀDES

Pārtika*; runniecība cra favo au<*lu
un ogu marinādes no plūmēm, bumbie-

riem, ķiršiem, vīnogām, unenēm, klin-

tenēm, paradizes ābolīšiem un citiem

augļiem un ogām.
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Sīs marinādes ir teicama sald-

skāba un pikanta garšas piedeva, bet

daudzas no tām var ēst arī kā patstā-

vīgu uzkožamo.

Marinēto augļu un ogu krāsa un

forma ir tuvas dabiskajai, tiem ir

garšvielu aromāts, stingra konsistence,
mīkstums neizplūst, pārlietais šķidrums

gandrīz dzidrs.

Ķiršus, plūmes, klintenes marinē

veselas, bumbierus, paradizes ābolī-

šus — veselus vai uz pusēm pārgriez-

tus, mizotus un nemizotus. Mucās

vīnogas marinē ar kātiņiem un bez

kātiņiem, burkās un pudelēs — tikai

bez kātiņiem.

Marinādēs augļu un ogu ir 60—

70°/o. bet pārlietā šķidrumā — 30—40%.

Rūpniecība apgādā tirgu arī ar

augļu un ogu marinādēm «asortī», t. i.,
dažādu marinētu augļu un ogu mai-

sījumu. Tā. piemēram, ir augļu un

ogu marināde «asortī», kas sastāv no

nomizotiem bumbieriem (35%), plū-
mēm vai ķiršiem (35%), klintenēm vai

vīnogām (30%). Ir marināde «asortī»

no plūmēm (35%), ķiršiem vai klinte-

nēm (35%), vīnogām vai upenēm
(30%).

Skābeni saldo, pasterizēto augļu
un ogu marinadu uzlējumi sastāv no

etiķskābes (0,6—0,8%), cukura (10%),
kanēļa (0.03%). krustnagliņām
(0,02%), smaržīgiem pipariem (0,02%),
lauru lapām (0,04%), badjana (0,02%).
Pikantās nepasterizētās augļu un ogu
marinādes pārlej ar šķidrumu, kurā ir

ievērojami vairāk etiķa (1,2—1,5%)
un vairāk cukura (15%).

Kā augļu un ogu, tā arī dārzāju
marinādēm, ļauj nogulēties līdz to pil-
nīgai gatavībai, parasti 1,5—2 mēne-

šus.

KUBAŅAS MĒRCE

Kubaņas mērci konservu rūpnīcās
gatavo no nobriedušiem, sarkaniem,
nomizotiem tomātiem, savārot tos ar

cukuru, sīpoliem, ķiplokiem, etiķi, garš-
vielām.

Kubaņas mērci lieto kā otro ēdienu

mērci, bez tam to izmanto pie zupām,
boršča un uzkožamiem.

SVAIGU DĀRZĀJU UZGLABĀŠANA

Ja mājas apstākļos ir nelielas

glabātuves, var uzglabāt kartupeļus,
sakņaugus (bietes, kājus, burkānus)
un sīpolus līdz pavasarim.

Pirms dārzājus novieto glabātuvēs,
tie gaisā rūpigi jāapžāvē, atlasot nost

bojātos un negatavos eksemplārus.

ar vidēji biezu piena mērci, apkaisa ar saberztu sieru, ap-

slaka ar sviestu un ieliek karstā cepeškrāsnī 10—15 minū-

tes sacepties.
Uz vienu galviņu puķu kāpostu ņem 1 glāzi piena,

1 ēdamkaroti miltu, 1 ēdamkaroti saberzta siera un I—21 —2

ēdamkarotes sviesta.

BALTIE GALVIŅKĀPOSTI PIENA MĒRCĒ

Kāpostu galviņu sadala atsevišķās lapās un vāra sāls-

ūdenī 30 minūtes. Pēc tam kāpostus saliek sietā, nospiež
ūdeni un katru lapu saloka aploksnes veidā. Sagatavotos

kāpostus apcep sviestā, pārlej ar piena mērci, apkaisa ar

saberztu sieru, apslaka ar sviestu un cepeškrāsnī sacep

(10—15 minūtes).
Uz 1 kg kāpostu ņem 1 glāzi piena, 1 ēdamkaroti miltu

un tikpat daudz saberzta siera, 3 ēdamkarotes sviesta.

SPINATU UN OLU SACEPUMS

Pārlasītus un nomazgātus spinātus sasmalcina un iz-

vāra sālsūdenī; pēc tam izvārītos spinātus saliek sietā vai

caurdurī, lai notek ūdens, un tad ieliek pannā ar sakarsētu

sviestu, viegli apcep, nolīdzina, pārlej ar pienā iekultām

olām un cepeškrāsnī sacep. Pasniedzot sacepumu apkaisa

ar pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz Vi kg svaigu spinātu ņem 7a glāzes piena, 3—4 olas,
2 ēdamkarotes sviesta.

SAUTĒTI DĀRZĀJI

SAUTĒTI KARTUPEĻI AR SVAIGĀM SĒNĒM

Notīrītas un nomazgātas svaigas sēnes applaucē ar

verdošu irdeni, sagriež un apcep pannā kopā ar sasmalci-

nātiem sīpoliem. Nomizotus kartupeļus sagriež daiviņās,

apcep un saliek kopā ar apceptām sēnēm kastrolī, pārlej
ar ūdeni līdz virsējās kārtas līmenim, pievieno sāli, lauru

lapas, piparus, I—2 pētersīļu zariņus, apsedz kastroli ar

vāciņu un sautē 25—30 minūtes. Kartupeļiem var pielikt
I—2 ēdamkarotes skāba krējuma. Pētersīļu lapiņas un

lauru lapas pirms pasniegšanas izņem ārā, bet kartupeļus
apkaisa ar sakapātiem zaļumiem.

Kartupeļus var arī sagatavot ar kaltētām sēnēm. Šādā

gadījumā sēnes iepriekš izvāra, sagriež un pēc tam apcep

kopā ar sīpoliem. Daļu sēņu vārāmā ūdens var izlietot kar-

tupeļu sautēšanai, bet pārējo — zupai.
":; Uz 750 g kartupeļu ņem SCO g svaigu sēņu, I—21 —2 sīpo-

lus, i/jļ glāzes skāba krējuma, 3 ēdamkarotes sviesta vai

eļļas.
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SAUTĒTI KARTUPEĻI AR ŽĀVĒTU CŪKAS KRŪTI

Nomizotus kartupeļus sagriež prāvos kubveida gabali-
ņos vai daiviņās. Sīpolus sasmalcina un taukvielās apcep.
Žāvētu cūkas krūti sagriež nelielās šķēlītēs. Visus šos pro-

duktus saliek kastrolī, pārlej tik daudz ūdens, lai tas tos

pārklātu, pievieno tomātu biezeni, sāli, piparus, lauru

lapas, apsedz ar vāciņu un 40—50 minūtes sautē.

Uz 500 g kartupeļu ņem 100 g žāvētas cūkas krūts,

sīpolu, 1 ēdamkaroti tomātu biezeņa un tikpat daudz tauk-

vielu.

SAUTĒTI KĀPOSTI

Notīrītus kāpostus sagriež, ieliek kastrolī, pievieno
ēdamkaroti sviesta vai eļļas, 1/2 glāzes ūdens vai gaļas bul-

jona, apsedz kastroli ar vāciņu un sautē 40 minūtes. Pēc

tam pieliek apceptus sīpolus, tomātu biezeni, etiķi, cukuru,

sāli, lauru lapas, piparus un sautē, kamēr gatavi, apmēram
10 minūtes. Kad kāposti ir gatavi, kastrolī pieliek klāt ar

taukvielām apceptus miltus, izmaisa un uzvāra.

Svaigu kāpostu vietā var ņemt skābētus, bet tad nelej
klāt etiķi.

Uz 1 kg kāpostu ņem 2 sīpolus, 2 ēdamkarotes tomātu

biezeņa, 1 ēdamkaroti etiķa, 1 ēdamkaroti cukura, tikpat
daudz miltu un 3 ēdamkarotes taukvielu.

SAUTĒTAS BIETES SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Nomizotas un nomazgātas bietes, kā arī burkānus,

pētersīļus vai selerijas sagriež strēmelītēs, ieliek kastrolī,

pievieno sviestu, pielej etiķi un nedaudz ūdens, izmaisa,

apsedz ar vāciņu un sautē, kamēr gatavi, uzmanot, laļ dār-

zāji nepiedeg. Kad dārzāji ir gatavi (parasti sautēšaua

ilgst 45—60 minūtes), pieber miltus, labi izmaisa, pieliek

skābu krējumu, sāli, cukuru, lauru lapas, par jaunu iz-

maisa un vāra vēl 10 minūtes.

Uz 500 g biešu ņem pa 1 burkānam, pētersīlim vai sele-

rijai, pa 1 tējkarotei etiķa un cukura, 1 glāzi skāba krē-

juma, 1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes sviesta.

SAUTĒTI BURKĀNI

Notīrītus burkānus sagriež ripiņās vai daiviņās, ieliek

kastrolī, pārlej līdz pusei ar ūdeni, piemet sāli, pievieno

1 ēdamkaroti sviesta, apsedz ar vāciņu un sautē 20—30

minūtes. Tad burkāniem pieliek ar pārējo sviestu sajauktus
miltus un sautē vēl s—lo minūtes.

Uz 1 kg burkānu ņem 2 tējkarotes miltu, 2 ēdamkarotes

sviesta.

Dārzāji jāuzglabā sausās, tumšās,
vēsās telpās, parūpējoties par labu

ventilāciju dārzāju dziļākos slāņos.
Sajā nolūkā kartupeļus, bietes, kāļus
saber uzglabāšanai neblīvi sasistu dē-

līšu kastēs vai grozos. Ja ir pagrabs
vai pagrīde, dārzājus uzglabā tajos,
saberot kaudzēs, kas nav augstākas

par IV2 m. Kaudzes neber tieši uz

grīdas, bet uz koka režģiem.

Burkānus der labāk uzglabāt
smilšu kastēs, novietojot saknes tā, lai

tās cita ar citu nesaskartos.

Jo zemāka ir dārzāju uzglabāša-
nas telpas temperatūra, jo labāk. Vie-

nīgi nedrīkst pieļaut, ka temperatūra
nokrīt zem o°, jo tad dārzāji var

sasalt un, vēlāk atlaižoties, sāks ātri

bojāties.

Sīpoli labi uzglabājas sausā telpā,
pīnēs pakārti.

ŽĀVĒTI KARTUPEĻI

Kartupeļus notīra, izvāra, saber

sietā, sagriež gabaliņos, saber uz

maizes plātes un ieliek siltā cepeš-

krāsnī, atstājot cepeškrāsns durtiņas

10—15 minūtes pusvirus (garaiņu
aizplūšanai). Pēc 10—15 minūtēm kar-

tupeļus apgriež otrādi un žāvē līdz

galam. Var arī žāvēt vārītus, gaļas
mašinā samaltus kartupeļus, saliekot

tos uz plātēm plānā kārtā.

ŽĀVĒTI BURKĀNI, PĒTERSĪĻI, SE-

LERIJAS, KĀĻI, RĀCEŅI

Dārzājus nomazgā, saēvelē (lai
rāceņi nebūtu rūgti, tos iepriekš ap-
vāra), saber plānā kārtā uz audekla

vai finiera un gaisā apžāvē, vairākas

reizes izmaisot Apžāvētos dārzājus
saliek uz plātēm I—21 —2 cm biezā kārtā

un ieliek uz 5—6 stundām cepeškrāsnī
vai krāsnī 50—60° temperatūrā; vai-

rākas reizes izmaisa. Žāvēšanas sā-

kumā durtiņām jābūt 10—15 minūtes

atvērtām.

ŽĀVĒTAS BIETES

Nomizotas bietes nomazgā, blīvi

saliek kastrolī, pārlej ar verdošu ūdeni

un izvāra mīkstas. Bietes nomizo, sa-

ēvelē plānās strēmelītēs, saber uz plā-
tēm, kas apklātas ar papīru, un ieliek

uz 10—15 minūtēm cepeškrāsnī vai

krāsnī, 50—60° temperatūrā; pēc tam

bietes apgriež otrādi un atstāj vēl vienu

stundu. Galīgā veidā bietes var izkal-

tēt siltā vietā istabā.
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ZAVETI ZAĻUMI

2āvēšanai vispiemērotākie ir pēter-
sīļi, dilles un selerijas. Zaļumus pirms
žāvēšanas nomazgā, nopurina ūdeni

un saliek sietā apžūšanai, kātus un

lapas katrus par sevi. Zaļumus žāvē

cepeškrāsnī vismaz 40° temperatūrā
3—4 stundas. Izžāvētos zaļumus saliek

nelielās papīra turziņās un uzglabā
sausā vietā.

Žāvēto zaļumu lapas liek pie
zupām, gaļas un zivju mērcēm, bet

kātus — buljoniem.

SKĀBĒTI ĀBOLI

Lai sagatavotu šo teicamo pro-
duktu, augļu un dārzāju rūpniecības
uzņēmumi atlasa labākos, svaigākos
un gludākos speciālu šķirņu ābolus un

pārlej tos ar cukura un sāls šķīdumu,
radot tādā veidā pienskābo un spirta
rūgšanu.

Skābētiem āboliem ir loti patīkama
skāba, mazliet pikanta garša.

NO VECAM RECEPTĒM

BURKĀNU PUDIŅŠ AR RĪVMAIZI

V* kg burkānu nomazgā, izvāra

mīkstus, nomizo un izberž caur sietu.

Burkānu biezenim pieber izsijātu rīv-

maizi (100 g); reizē sakuļ (V2stundas

laikā) 6 olu dzeltenumus, 1/2 glāzes
cukura un sasildītu sviestu (100 g)
līdz putainai masai. Pēc tam sakul-

tiem olu dzeltenumiem pieliek burkānu

biezeni, sagrieztu sukātu vai rozines,

izmaisa, pieliek sāli un saputotus olu

baltumus un izmaisa; uzmanīgi pār-
liek ar sviestu izziestā veidnē un cep
IV2 stundas.

KĀĻI AR BARAVIKU

PILDĪJUMU

1 kg kāļu izcep, nomizo, izņem no

viduča mīkstumu un to sakapā. Mari-

nētas baravikas (300 g) nomazgā,
sakapā un apcep taukvielās kopā ar

diviem sīki sagrieztiem sīpoliem. Ap-
ceptās sēnes samaisa ar sakapāto kāļu
mīkstumu un piepilda ar to kāļus.
Pildītos kāļus pārlej ar sviestu, apsedz
ar vāciņu un patur pusstundu karstā

krāsnī. Pēc tam pielej glāzi bieza,
skāba krējuma un no virsas apbrūnina.

SAUTĒTI BURKĀNI AR RĪSIEM

Ripiņās sagrieztus burkānus saliek kastrolī, pieliek no-

mazgātus rīsus, 1 ēdamkaroti sviesta, pārlej ar ūdeni vai

pienu, apsedz ar vāciņu un sautē mīkstus. Pasniedzot bur-

kānus apkaisa ar pētersīļu lapiņām.
Uz 1 kg burkānu ņem IV2—2 ēdamkarotes rīsu, 2 ēdam-

karotes sviesta.

DĀRZĀJU RAGŪ

Ragū var gatavot, atkarībā no sezonas, no dažādiem

dārzājiem — burkāniem, rāceņiem, kāļiem, kāpostiem
(puķu un baltajiem galviņkāpostiem), pupiņu pākstīm, sī-

poliem un kartupeļiem. Notīrītus, nomazgātus dārzājus
sagriež prāvos kubveida gabaliņos vai daiviņās, sīkos sīpo-
lus atstāj veselus. Burkānus, rāceņus, kāļus sautē, kāpos-
tus un pupiņas izvāra ūdenī, kartupeļus un sīpolus apcep

uz pannas sviestā. Atsevišķi pannā apcep miltus, atšķaida
ar sautēto vai vārīto dārzāju ūdeni, pieliek sīki sagrieztus
tomātus vai tomātu biezeni un pavāra. Ar sagatavoto
mērci pārlej kopā vienā kastrolī saliktos dārzājus, pieliek
sāli, piparus, 3—4 krustnagliņas, gabaliņu kanēļa, apsedz
kastroli ar vāciņu un sautē 15—20 minūtes. Pasniedzot

dārzājus apkaisa ar pētersīļu lapiņām.
Uz 500 g kartupeļu ņem 3 burkānus, 2 rāceņus, 2 sīpo-

lus, 2 tomātus vai 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 3 ēdam-

karotes sviesta, 1 ēdamkaroti miltu un 2 glāzes gaļas
buljona.

DĀRZĀJU RAGŪ AR PUPIŅĀM

Gatavo tāpat kā ragū no dārzājiem vieniem pašiem,
pievienojot izvārītas pupiņas.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 800 g dārzāju un kartupeju,
1 ēdamkaroti miltu, 2 ēdamkarotes sviesta.

SAUTĒTI KOLRABJI

Kolrābjus notīra, sagriež nelielās šķēlītēs, uzkaisa sāli,

apviļā miltos un sviestā viegli apcep. Pēc tam tos saliek

kastrolī, pievieno nedaudz piparu, kanēļa un pielej ar to-

mātu biezeni sajauktu skābu krējumu. Kolrābjus sautē uz

mazas uguns, apsegtus ar vāciņu, 40 minūtes; tos pa-

sniedz, apkaisot ar pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g kolrābju ņem 1 ēdamkaroti miltu, 1 glāzi
skāba krējuma un pa 2 ēdamkarotēm tomātu biezeņa un

sviesta.

SAUTĒTI BAKLAŽANI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Baklažānus notīra, apmazgā, sagriež šķēlītēs un ieliek

uz 5 minūtēm karstā sālsūdeni, pēc tam saber sietā vai

caurdurī, lai notek ūdens, apviļā miltos un apcep. Tad bak-
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lažanus saliek kastrolī, pārlej ar skābu krējumu un 30—40

minūtes sautē. Pasniedzot baklažānus apkaisa ar pētersīju
lapiņām vai dillēm.

Uz 2 baklažāniem ņem 1 ēdamkaroti miltu, 1 glāzi
skāba krējuma, 2 ēdamkarotes sviesta.

PILDĪTI DĀRZĀJI

Pildīšanai var izlietot dažādus dārzājus: kabačus, bak-

lažānus, tomātus, rāceņus, piparu pākstis un citus. Saga-
tavotus dārzājus var pildīt ar dažādu pildījumu: gaļu, put-
raimiem, sēnēm vai dārzājiem. Sapildītos dārzājus saliek

pannā un sautē vai arī apcep cepeškrāsnī. Pasniedzot gata-
vos dārzājus var apliet ar sviestu, skābu krējumu vai

mērci (piena, skāba krējuma vai tomātu).

PILDĪJUMU SAGATAVOŠANA

(Produktu daudzums ir paredzēts apmēram 1 kg dārzāju

pildīšanai)

Gaļas pildījums. Apmazgāto gaļu sagriež, samal, apcep

pannā taukvielās, pēc tam otrreiz samal, pieliek sīki sa-

grieztus, apceptus sīpolus un sulu, kas izdalījusies, gaļu
cepot, kā arī sāli, piparus, pētersīļu lapiņas vai dilles un

visu to sajauc. Gaļas pildījumam var arī izmantot vārītu

gaļu, kuru tāpat samaļ. Šajā gadījumā sīpolus apcep atse-

višķi, pieliek tiem tējkaroti miltu, vēlreiz apcep, atšķaida

ar 2—3 karotēm buljona, uzvāra, sajauc ar gaļu, pieliek
sāli, piparus, pētersīļu lapiņas vai dilles.

Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem I—2 sīpolus un

3 ēdamkarotes taukvielu.

Gaļas un risu pildījums. Apmazgāto gaļu sagriež,

samaļ, sajauc ar vārītiem, drupaniem rīsiem un sīki sa-

grieztiem apceptiem sīpoliem, pieliek sāli un piparus.
Uz 500 g gaļas (mīkstuma) ņem y2 glāzes rīsu, 1 sīpolu

un 3 ēdamkarotes taukvielu.

Risu un sēņu pildījums. Rīsus nomazgā, izvāra un saber

caurdurī vai sietā. Notīrītas un nomazgātas svaigas sēnes

patur 5 minūtes verdošā ūdenī, pēc tam saliek sietā, no-

mazgā, sīki sakapā un taukvielās izcep. Ja svaigu sēņu

vietā ņemtu kaltētas, tās ir iepriekš jāizvāra, pēc tam jā-
sakapā un arī sviestā jāapcep. Izvārītos rīsus sajauc ar

sēnēm, pieliek klāt saceptus sīpolus, sāli un piparus.

Uz glāzi rīsu ņem 2 sīpolus, 500 g svaigu sēņu (vai

50 g kaltētu) un 3 ēdamkarotes taukvielu.

Sēņu pildījums. Sēnes notīra, nomazgā, aplej ar ver-

došu ūdeni, kurā tās atstāj 5 minūtes, pēc tam saliek sietā

un nomazgā. Tad sēnes sakapā, apcep sviestā, pieliek to-

mātus, uzvāra un sajauc ar sīki sakapātiem, apceptiem

sīpoliem, sāli un pipariem.
Uz 500 g svaigu sēņu ņem 2 sīpolus, 2 ēdamkarotes

tomātu biezeņa un 3 ēdamkarotes taukvielu.

SKĀBĒŠANA

Skābēti kāposti un gurķi ir pie
mums jau no seniem laikiem visai

izplatīti pārtikas produkti. Tas ir iz-

skaidrojams ar to, ka skābējot dār-

zāju krājumus ir ne tikai vieglāk

sagatavot, bet tiem ir ari augsta

garšas vērtība. Skābēšanas procesā
rodas pienskābe, kuras svaigos dār-

zājos nav. Pienskābe pasargā dārzā-

jus no bojāšanās, un tajā pašā laikā

tai ir visai svarīga uzturēs un garšas
nozīme. Pateicoties savam pienskābes
saturam, skābēti kāposti un gurķi pie-
der pie visspēcīgākajiem gremošanas
dziedzeru darbības ierosinātājiem; šajā
ziņā tie pārspēj gandrīz visus citus

dārzāju veidus.

Bez tam skābēti kāposti ir svarīgs
C vitamina avots, jo ar mūsdienu

skābēšanas metodēm izdodas saglabāt
ap 90n/0 svaigo kāpostu C vitamina.

Garšas ziņā liela nozīme ir ari dažā-

diem skābējot klātpieliktiem garš-

augiem: dillēm, estragonam, saturē-

jām v. c.

REDĪSI UN RUTKI

Sarīvēti rutki labi garšo ar skābu

krējumu vai ar augu e]]u. Rutkiem ir

sīvi saldena, pikanta garša.
Jaunus svaigus redīsus ēd ar

sviestu, pievienojot skābu krējumu un

lociņus; no tiem var sagatavot salātus.

Kā rutkiem, tā redīsiem ir vairāk

garšas nekā uzturēs vērtība. Jau sen

un pamatoti tos uzskata par ēstgribas
ierosinātāiiem. Mitrās smiltīs rutkus

var uzglabāt visu ziemu. Turpretim
redīsi ir labi tikai svaigi.

ETIĶA ŠĶIRNES

Etiķis — vājš etiķskābes šķīdums —

ir nepieciešams marinādēm un kā

daudzu ēdienu, īpaši uzkožamo garšas
piedeva.

Pārdošanā ir etiķa esence, ko

pirms lietošanas atšķaida pēc garšas
ar ūdeni, parastais spirta etiķis (bez-
krāsains), vinogu etiķis (iesarkanā
vai iedzeltenā krāsā) un galda etiķis,

aromātisks, nostādināts uz kauliņaug-
liem, garšaugiem, garšvielām (bazi-
lika, mazajām Kaukāza plūmītēm, ce-

beripiem, citronmētrām, estragona,
selerijām v. c).

KONSERVI «KABAČU KAVIĀRS»

Siem konserviem izmanto tikai

atlasītus, augsta labuma kabačus.

Kabačus apcep, sasmalcina, pēc tam

pievieno apceptas baltās garšsaknes,
burkānus un sīpolus, kā ari tomātu

biezeni, cukuru, sāli. garšvielas; visu

to rūnīgi izmaisa, pēc tam hermētiski

aizvāko konservu bundžās.
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OLIVAS

Visiem pazīstamo olivu ejļu iegūst

no olivkoka augļiem. Šajos augļos
(olivas) ir augsts augu eļļas saturs.

Labāko olivu šķirņu augļu mīkstums

satur 70% taukvielu; olbaltumvielu

tajās ir 6% un cukura līdz 7%. Viss

tas liecina par olivu izcilo uzturvērtību.

Mūsu konservu rūpniecība ražo

konservētās zaļās olivas un sālītās

melnās olivas.

Konservētās, kā arī sālītās olivas,

garšas un uzturēs vērtibas ziņā ir

lieliski produkti, kurus var izmantot kā

zivju un citu ēdienu piedevu.
Dienvidos sālītās olivas ēd kā pat-

stāvīgu uzkožamo.

Olivkoki sāk vēlu dot augļus (pēc
10—12 gadiem), bet toties tiem ir

ilgs mūžs (līdz 100 gadu un vairāk).
Tie aug Krimā, Azerbaidžanā, Kaukāzā
Melnās jūras piekrastē un Turkmenijā.

NO VECAM RECEPTĒM

pildītas olīvas

•/« mārciņu teļa gaļas vai »/< mār-

ciņas vistas fileja sīki sakapā, pieliek
sasmalcinātu baltmaizes mīkstumu, Vs

karotes sviesta, muskatriekstu, 1 olu,

piestā saberž, pieliek sāli, iepilda
olivās, izvāra buljonā.

(«Pavāru grāmata», 1847)

ĶIRBJI AR RĪSIEM UN OLĀM

1 kg ķirbju sīki sagriež, aplej ar

ūdeni (1/2 glāzes) un vāra, kamēr

mīksti; pēc tam ķirbjiem pielej litru

piena, pieliek nomazgātus rīsus (V2
glāzes) un vāra vēl 30 minūtes. Tad

ķirbjus ar rīsiem atdzesē, piesit 4 olas,
pielej 3—4 ēdamkarotes sasildīta

sviesta, pieber V2glāzes cukura, saliek

ar sviestu izziestā veidnē un sacep.

ĶIRBJU SACEPUMS AR NŪDELĒM

200 g nūdeļu izvāra, ļauj ūdenim

notecēt. Ķirbjus (1 kg) sagriež strēme-

lītēs, apkaisa ar sāli un apcep izkau-

sētā sviestā (cep, vāciņu neuzliekot);

pēc tam sajauc ar nūdelēm, iesit 4

olas, pieber 1/4 glāzes cukura, kanēli,
izmaisa un sacep.

KARTUPEĻU PĀRSLAS

Sakarā ar mājsaimnieču vēlēšanos

un vajadzību noorganizēta kāda jauna
gatava produkta ražošana, kas no-

saukts par kartupeļu pārslām.
Kartupeļu pārslas izstrādā no

rūpīgi notīrītiem, atlasītiem, pirmšķirī-
giem kartupeļiem, kas izvārīti mīksti

un pārstrādāti ļoti plānās pārslās.

Dārzāju pildījums. Notīrītus un nomazgātus dārzājus
sagriež strēmelēs un taukvielās apcep, pievieno daiviņās

sagrieztus tomātus un vēlreiz cep apmēram 5 minūtes. Pēc

tam pieliek sāli, piparus, sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas.
Uz 5 burkāniem ņem 3 sīpolus, 1 pētersīli vai seleriju,

2 tomātus un 3 ēdamkarotes taukvielu.

PILDĪTI KĀPOSTI

Pildīšanai ņem nelielu, nebojātu kāpostgalviņu, nolauž

virsējās lapas, izgriež kacenu un ieliek verdošā sālsūdeni.

Kad kāpostgalviņa ir tiktāl izvārījusies, ka lapas vairs

nelūst, to izņem no ūdens, ieliek sietā, lai ūdens notek. Pil-

dījumam gaļu apmazgā, samaļ, sajauc ar pienā izmērcētu

baltmaizi un vēlreiz maļ. legūtai masai pieliek taukvielas,

sāli un visu labi izjauc. Kad kāposti ir atdzisuši, lapas at-

dala, viegli apsāla un pāniek ar pildījumu, pēc tam no

jauna saliek kopā kāpostgalviņas veidā, ieliek panna, ap-

lej ar eļļu, pielej klāt buljonu vai ūdeni un sautē 1 stundu

cepeškrāsnī.
15—20 minūtes pirms sacepšanas beigām kāpostgalviņu

pārlej ar skābu krējumu. Gatavo kāpostgalviņu ieliek

bļodā, sagriež gabalos un aplej ar izkāsto mērci, kurā

kāposti sautējušies.
Ja vēlas, gaļas pildījumu var aizvietot ar rīsu, sēņu un

sīpolu pildījumu; šajā gadījumā pieliek klāt 2—3 jēlas olas.

Uz 1 vidēja lieluma kāpostgalviņu ņem 500 g gaļas

(mīkstuma), 125 g baltmaizes, 3/4 glāzes piena, 1 glāzi
skāba krējuma un 3 ēdamkarotes taukvielu.

PILDĪTI PIPARI

Zaļo, saldo piparu pākstis nomazgā, nogriež galiņus
kopā ar kātiņiem un izņem sēklas. Šādā veidā sagatavotus
piparus patur 2—3 minūtes verdošā sālsūdenī, pēc tam

saliek sietā un ļauj ūdenim notecēt. Tad piparus piepilda
ar iepriekš sagatavotu pildījumu (gaļas, rīsu un dārzāju),
saliek kastrolī I—2 rindās, pārlej ar buljonu, pieliek sviestu

un tomātus un sautē, ar vāciņu apsegtus, 30—40 minūtes

cepeškrāsnī vai uz uguns; pasniedzot pārlej ar skābu krē-

jumu.
Piparu pākstis var pasniegt kā siltā, tā aukstā veidā.

Pēdējā gadījumā piparus sagatavo augu eļļā.

PILDĪTAS BIETES

Bietes nomazgā, izcep, pēc tam nomizo un izņem ar tēj-
karoti vidučus. Šādā veidā sagatavotas bietes piepilda ar

gaļas un rīsu pildījumu, ieliek ar sviestu izziestā pannā un

cep 15—20 minūtes cepeškrāsnī. Bietes pirms pasniegšanas

pārlej ar skābu krējumu, ieliek no jauna uz dažām minū-

tēm cepeškrāsnī un tad saliek bļodā un aplej ar radušos

mērci.
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PILDĪTIKABAČI

Vislabāk ir pildīšanai ņemt nelielus kabačus. Tos no-

mizo, nogriež galus, izņem ar karoti sēklas. Pēc tam kaba-

čus nomazgā, piepilda ar pildījumu (gaļas, putraimu, zivju
vai dārzāju) un no visām pusēm sviestā vai eļļā apcep.

Tad kabačus saliek dziļā traukā, pielej buljonu vai skābu

krējumu, apsedz ar vāciņu un sautē 30—40 minūtes. Kaba-

čus pasniedz saliktus bļodā, sagrieztus un pārlietus ar sau-

tēšanā iegūto mērci.

KĀPOSTU TĪTEŅI AR DĀRZĀJU PILDĪJUMU

Kāpostgalviņu notīra, izgriež kacenu, ieliek galviņu
verdošā sālsūdenī un vāra 10—20 minūtes. Pēc tam

kāpostgalviņu ieliek sietā, ļauj ūdenim notecēt un sadala

to atsevišķās lapās, kuras izklāj uz galda. Lapu kātiņus ar

gaļas āmuru izdauza, lai tie kļūtu mīkstāki, vai ar nazi

nogriež. Uz šādā veidā sagatavotām kāpostu lapām uz-

liek dārzāju pildījumu, ietinot to lapā un izveidojot iegare-
nas formas tīteni. Tīteņus apcep pannā ar sviestu vai eļļu,
saliek lēzenā kastrolī, pievieno skābu krējumu, tomātu

biezeni, apsedz kastroli ar vāciņu un sautē uz mazas

uguns vai karstā cepeškrāsnī 30—40 minūtes. Sautē-

šanas laikā tīteņus vairākas reizes aplaista ar mērci.

Gatavos tīteņus saliek bļodā un pārlej ar mērci, kurā tie

sautējušies.
Uz 1 kg kāpostu ņem 3—4 burkānus, 2—3 sīpolus,

pa 1 pētersīlim un selerijai, 2 tomātus, 1 glāzi skāba krē-

juma un pa 2 ēdamkarotēm tomātu biezeņa un sviesta

vai eļļas.

PILDĪTI BAKLAŽANI

Baklažānus nomazgā, apgriež galiņus un izdara nelielu

garenisku griezienu, caur kuru ar tējkaroti izņem sēklas.

Pēc tam baklažānus patur 5 minūtes verdošā sālsūdenī,

piepilda ar sagatavoto dārzāju vai sēņu pildījumu, saliek

ar taukvielām izziestā pannā vai cepešpannā, pārlej ar

skābu krējumu un cep cepeškrāsnī apmēram 1 stundu.

RĀCEŅI AR MANNAS BIEZPUTRAS PILDĪJUMU

Rāceņus nomizo, nomazgā, pārlej ar karstu ūdeni un

izvāra pusmīkstus. Sagatavotiem rāceņiem izņem vidučus

un izvāra, pēc tam tos izberž caur sietu, sajauc ar pienā

iepriekš izvārītu mannas biezputru, pievieno cukuru un

sviestu. Rāceņos iepilda sagatavoto pildījumu, saliek tos

ar sviestu izziestā pannā, apkaisa ar saberztu sieru, apziež

ar sviestu un cep 20—25 minūtes cepeškrāsnī.

Sim produktam sagatavošanas

procesā rokas nepieskaras; kopā ar

rūpīgu laboratorijas kontroli tas nodro-

šina kartupeļu pārslām neapšaubāmi
labu kvalitāti.

Ļoti plāno kartupeļu pārslu pār-
vēršana gatavā biezenī ir ļoti vien-

kārša: pielejiet jums vajadzīgam pārslu
daudzumam mazliet karsta ūdens

(1:4,5 attiecībā pret svaru), izmai-

siet — un biezenis ir gatavs.

Tātad, lai pagatavotu no pārslām
kartupeļu biezeni, jāuzvāra tikai maz-

liet ūdens.

So jauno produktu var sekmīgi
izmantot visiem kartupeļu biezeņa
ēdieniem (kartupeļu kotletēm, sacepu-
mam, pīrādziņiem, kartupeļu biezeņa
zupai, roladēm v. tml.).

KONSERVĒTAS SĒNES BURCIŅĀS

Mazas baraviku, apšu vai bērzu

beciņu cepurītes blanšē (patur tvaikā

vai strauji apvāra) ar 2% sāls šķī-
dumu un 0,4°/o citronskābi, pēc tam

saliek atdzesētās stikla burciņās, pār-
lej ar sāls (2%) un citronskābes

(0,2%) šķīdumu, burciņas hermētiski

noslēdz (aizvāko) un pasterizē. Tā

dabū teicamu konservētu sēņu uzko-

žamo.

#0 VECĀM RECEPTĒM

SĒŅU PUDIŅŠ

Vajadzīgo daudzumu sēņu izvāra,

nospiež un sīki sakapā, pieliek dažus

sviestā apceptus sīpolus, mazliet

piparu, pēc garšas sāli, »/j mārciņas
riekstu vai magoņu eļļas, mazliet sēņu
vai zivju buljona un tādu daudzumu

saberztas baltmaizes, lai dabūtu biezu

mīklu. To saliek ar sviestu izziestā

kastroli, novieto krāsnī un cep, kamēr

gatavs; pasniedz ar balto vai sar-

kano mērci.

(«Pavāru grāmata», 1847)

SĒNES

Mūsu mežos ir ļoti daudz sēņu.
Labākā no tām ir baravika.

Tā irvienīgā sēne, kas paliek balta

ari izžāvēta, kamēr visas citas sēnes

žāvēšanas procesā kļūst tumšas.

Sēnes ir loti barojošas, jo tajās
ir daudz olbaltumvielu (žāvētās sēnēs

ap 30%).
Kvalitātes ziņā pēc baravikām

otrā vietā ir apšu bekas, bērzu bekas,
krimildes, sviestenes, rudmieses, cel-

menes.

Svaigas sēnes nevar ilgāk par
diennakti uzglabāt, jo tajās var rasties

veselībai kaitīgas vielas: tādē] sala-

sītas sēnes tiek 3—4 stundu laikā kon-

servētas — žāvētas, sālītas, marinētas.

Žāvēt var visas sēnes, izņemot
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lapiņu sēnes (celmenes, gailenes,
krimildes un citas).

Sālītā veidā labas ir krimildes

un rudmieses. Marinādē teicama

garša ir jaunām baraviciņām, kā arī

jaunām bērzu un apšu beciņām.
Augļu un dārzāju veikalos visu

cauru gadu pārdošanā ir kaltētas,
marinētas un sālītas sēnes.

Sēņu ēdieni un it sevišķi sēņu

zupa ir ne tikai derīgi, vērtīgi, bet

arī ļoti garšīgi ēdieni.

Atzīmēsim, ka žāvētas sēnes mūsu

organisms izmanto labāk, ja tās ir

pulverveidā sasmalcinātas.

Papētiet mūsu grāmatā ievietoto

sēņu tabulu. Sī tabula palīdzēs jums
atšķirt ēdamās sēnes no uzturam ne-

derīgām.
Lasot sēnes, ieteicam arī izmantot

vietējo iedzīvotāju pieredzi, kuri labi

zina, kādas no šī rajona sēnēm ir labas

un kādas — indīgas, uzturam nederīgas.

SĒŅU KAVIĀRS

Sēņu kaviāru pagatavo no sa-

vārītām un sasmalcinātām žāvētām

sēnēm, kas sajauktas ar mērci, kura

pagatavota no tomātu biezeņa, augu

eļļas, miltiem, sāls, garšvielām.

Ilgstošai uzglabāšanai sēņu ka-

viāru iesver stikla burciņās, noslēdz

un sterilizē.

BARAVIKAS

Sēņu cienītāji un lietpratēji loti

augsti vērtē jaunās baraviciņas, kas

aug zem egļu skujām.
Un tiešām, tās ir labākās starp

baravikām. Tās ir loti garšīgas gan

marinādē, gan ceptas, gan sēņu mēr-

cē, gan sēnu zupā.

Jaunajām baraviciņām ir ne tikai

loti laba garša, bet arī ļoti tīkams

izskats.

Vispār jāsaka, ka jebkuras bara-

vikas, izņemot vecas un oārbriedušas,
ir loti garšīoras un palīdz patīkamā
veidā dažādot uzturu.

Ir arī indīgas sēnes, visai līdzī-

gas baravikām — raganu bekas. Sīm

sēnēm lūzuma vieta ātri klust zila vai

sarkanīga, kas pie baravikām nekad nav

novērojams. Raganu beku šūnainā

(stobriņu) kārta ir sārta, sarkana

vai brūra. bet baravikām tā sākumā

balta, vēlāk dzelteni-za]ganā nokrāsā.

Baravikas mūsu mežos aug gan-
drīz visur.

Sevišķi iecienītas ir Jaroslavas

un Ziemelkaukaza mežu baravikas.

Aug]u un dārzāju uzņēmumi ražo

pārdošanai kaltētas un marinētas ba-

ravikas. Marinētās baraviciņas nelie-

lās burciņās ir sevišķi garšīgs uzko-

žamais.

Rāceņus var pildīt ne tikai ar mannas biezputru, bet

arī ar gaļu.
Uz 10 vidēja lieluma rāceņiem ņem y4 glāzes mannas

putraimu, 1 glāzi piena, 1 ēdamkaroti cukura, 25 g siera

un 3 ēdamkarotes sviesta.

TOMATI AR GAĻAS PILDĪJUMU

Piļdīšanai ņem vidēja lieluma tomātus. Tos apmazgā
auksta ūdenī, nogriež virsiņas un uzmanīgi izņem serdi ar

seklam, tomātus neiebojājot. Sagatavotos tomātus apkaisa
ar sāli, pipariem un piepilda ar pildījumu.

Pildījumam galu sīki sakapā vai samal gaJas mašinā,
pievieno vārītus, drupanus rīsus, sīki sagrieztus apceptus
sīpolus, sāli un piparus.

Piepildītos tomātus saliek ar sviestu vai ejļu izziestā

panna; tos var apkaisīt ar saberztu sieru. Pēc tam tomātus

apslaka ar sviestu vai eļļu un cepeškrāsnī cep (15—20 mi-

nūtes). Gatavos tomātus saliek bļodā, aplej ar skābu krē-

juma mērci un apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai dillēm.
Uz 8 tomātiem ņem 200 g gaļas (mīkstumu), y4 glāzes

rīsu, 1 sīpolu, 2—3 ēdamkarotes sviesta vai eļļas.

DĀRZĀJU ĒDIENU MĒRCES

PIENA MĒRCE

(kāpostu vai burkānu kotletēm un citiem ēdieniem)

Ēdamkaroti miltu viegli sacep ar tādu pašu daudzumu
sviesta un atšķaida ar karstu pienu, lejot to pakāpeniski
klat. legūto mērci vāra 10 minūtes, pastāvīgi maisot un

pieliekot pēc garšas sāli.

Uz 1 ēdamkaroti miltu ņem ly2 glāzes piena, 1 ēdam-

karoti sviesta.

SKĀBA KRĒJUMA MĒRCE

(kartupeļu, kāpostu, burkānu kotletēm un sacepumiem)

Ēdamkaroti miltu viegli sacep ar tādu pašu daudzumu

sviesta un atšķaida ar y2 glāzes dārzāju buljona un 1 glāzi
skāba krējuma. Pavāra 5 minūtes, pieliek pēc garšas sāli

un izkāš.

Uz 1 glāzi skāba krējuma ņem pa 1 ēdamkarotei miltu

un sviesta.

SĒŅU MĒRCE

(kartupeļu kotletēm un sacepumiem)

Siltā ūdenī nomazgātas žāvētas sēnes mērcē 2—3 stundas

3 glāzēs auksta ūdens, pēc tam izvāra šajā pašā ūdenī,

nepieliekot sāli.
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.Ēdamkaroti miltu sacep ar tādu pašu daudzumu sviesta

līdz gaišbrūnai krāsai un atšķaida ar 2 glāzēm karsta,
izkāsta sēņu buljona. legūtajai mērcei ļauj lēnām virt

15—20 minūtes. Sīki sagrieztus sīpolus sacep sviestā (vai

eļļā), pieliek izvārītas, sagrieztas sēnes un visu kopā vēlreiz

sacep, pēc tam pieliek mērcei pēc garšas sāli un uzvāra.

Uz 50 g žāvētu sēņu ņem 1 ēdamkaroti miltu, 1 sīpolu
un 2 ēdamkarotes sviesta.

TOMATU MĒRCE

(kartupeļu pīrādziņiem, pildītiem dārzāju un citiem

ēdieniem)

Garšsaknes un sīpolus notīra, sīki sagriež un tauk-

vielās apcep, pievienojot cepšanas laikā miltus. Pēc tam

pieliek tomātu biezeni, izjauc, atšķaida ar glāzi ūdens (vai
gaļas buljona), pavāra uz mazas uguns s—lo5 —10 minūtes.

Pēc pabeigtas vārīšanas mērci izberž caur sietiņu, pieliek
pēc garšas sāli, gabaliņu sviesta un izmaisa.

Uz 1/2 glāzes tomātu biezeņa ņem V2ēdamkarotes miltu,
pa V2burkāna, pētersīļa un sīpola un 1 ēdamkaroti sviesta.

MĒRCE AR OLU

(kartupeļu roladei un kāpostu kotletēm)

Miltus sviestā viegli apcep, atšķaida ar buljonu un Jauj
mērcei 10—15 minūtes pavārīties; pēc tam olas dzeltenumu

atšķaida ar 1/4 glāzes buljona vai piena, pielej mērcei un

izmaisa.

Olas dzeltenuma vietā mērcei var pievienot sakapātu
vārītu olu.

Uz 1 ēdamkaroti miltu ņem 1 olu un 1 ēdamkaroti

sviesta.

OLU UN SVIESTA MĒRCE

(puķu kāpostiem, sparģeļiem, artišokiem)

Kastrolī ielej 2 ēdamkarotes auksta ūdens, iesit 2 olu

dzeltenumus, kas rūpīgi atdalīti no baltumiem, pievieno
sāli un ar putu slotiņu saputo; kastroli novieto uz uguns

vai ūdens peldē un pamazām liek klāt pa mazam gabaliņam
sviesta, nepārtraukti maisot; pie tam mērce nedrīkst ne

tikai vārīties, bet arī vispār stipri sakarst. Uz katru dzelte-

numu jāpieliek 75 g sviesta. Tikko mērce ir sabiezējusi,
pievieno citrona sulu pēc garšas.

OLU MĒRCE AR VĪNU

(puķu kāpostiem, sparģeļiem, artišokiem)

Olu dzeltenumus saberž ar pūdercukuru, pieliek citrona

miziņu un kuļ ar putu slotiņu, lejot pamazām klāt vīnu.

Kastroli ar sakulto masu uzliek uz mazas uguns vai ūdens

NO VECĀM RECEPTĒM

CEPTAS BARAVIKAS AR SĪPOLI)

MĒRCI

1 kg svaigu jaunu baraviciņu no-

mazgā, cepurītes nosusina, apsala un

cep panna ar stipri sakarsētu sviestu

15 minūtes, bieži apmaisot; pēc tam

noņem nu uguns un noliek siltā vietā.

leliek sakarsētā sviestā sagrieztus

sīpolus (20 g), pieliek sāli un sautē

mīkstus, pēc tam pievieno glāzi skāba

krējuma, uzvāra un ar iegūto mērci

pārlej sēnes.

BARAVIKAS AR MĒRCI

Ņem baravikas, izvāra un sagriež

gabalos, kastroli pieliek sīpolus ar

sviestu, pārlej ar saldu krējumu un

ļauj virt; pēc tam ieliek lociņus, krust-

nagliņas, labi savāra un pasniedz
mērces traukā.

(«Jaunākā pilnīgā pavāru grāmata», 1790)

APŠU BEKAS UN BERZU BEKAS

Marinādē jaunās apšu un bērzu

beciņas nav daudz sliktākas par bara-

vikām.

Apšu bekas sauc arī vēl par sar-

kanajām bekām cepurites košsarka-

nās, rūsgansarkanās, dzeltensarka-

nās vai sarkanbrūnās krāsas dēj. So

sēņu mīkstums (stobriņu kārta) ir sā-

kumā balts, vēlāk kļūst rūsganpelēks,
kātiņš — cilindrisks, diezgan garš,
balts, ar tumšu zvīniņu tīkliņu.

Apšu beku gaļa ir baltā krāsā un

lūzuma vietā kļūst iesarkana vai zil-

gana. Par apšu bekām šīs sēnes sauc

tāpēc, ka visbiežāk tās var atrast

lapu koku mežos apšu tuvumā, pie
tam arī to cepurītes ir rudenigo apšu

lapu sarkanajā krāsā.

Bērzu (aitu, āžu) bekas ir tuvākās

apšu beku kaimiņienes. Agrā stadijā

beciņām ir apaļi izliektas, pacietas
cepurītes, bet vēlāk tās ir plaka-
nas, mīkstas, rūsganā vai rūsgan-
brūnā krāsā. Mīkstums sākumā ir

balts, vēlāk netīri baltā krāsā, uz

kātiņa ir tumšas zvīņas. Gaļa ir

balta, lūzums nepaliek tumšs, bet ku-

linārās apstrādāšanas procesā kļūst
melna.

Neīstās apšu un bērzu bekas at-

šķiras no īstajām ar mikstuma sārto,

sarkano, dzelteno, sarbanbrūno krāsu,
dzeltenu vai sarkanu tīkliņu uz kāti-

ņiem.

KRIMILDES

Ļoti labas ir sālītas krimildes —

viens no labākajiem sēņu uzkožamiem.

Krimildu atšķirīgās pazimes ir piltu-
vei līdzīga cepurīte (jaunam sēnēm
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plakana) baltā vai iedzeltenā krāsā,

lapiņas cieši cita pie citas, kātiņš

blīvs, vienā krāsā ar cepurīti, gaļa
trausla, balta, gadās arī zaļgana, pie-
nainā sula — asa, kodīga.

Krimildes aug galvenokārt skuju
koku mežos. Kādreiz gadās krimildei

līdzīga sēne, bet ar reti sakopotam

lapiņām: šī sēne ir indīga un uzturam

nederīga, tā jāmet prom.

TRIFEĻI

Trifeļi ir apakšzemes sēnes, tās

aug zemē 10—20 cm dzijumā.
Trifeļi ir balti un melni. Melnie

trifeli aug pie mums dienvidos, starp
ozoliem un dižskābaržiem, bet bal-

tie — vairāk uz ziemeļiem, galveno-
kārt bērzu birzēs, kā arī starp alk-

šņiem un lazdām. Baltie trifeli ir

iedzeltenā, okera krāsā un ar savu

formu un lielumu atgādina kartupeļus.
Griezumā šī sēne ir balta. Melnie

trifeļi ir tumši, gandrīz melni bum-

buļi; mīkstums tiem ir sākumā gaišs
un pēc tam kļūst arvien tumšāks (līdz
violeti-melnai krāsai ar baltām dzīs-

liņām).
Jāievēro, ka ir arī neīstie trifeļi —

ļoti indīgas sēnes, iedzelteni pelēkā
vai rūsgansarkanā krāsā. Trifeļus
lasa ar speciāli apmācītu suņu palī-
dzību, kas šīs sēnes atrod pēc sma-

kas; arī cūkas apmāca uzmeklēt tri-

feļus.

CELMENES

Ja jums ir gadījies būt jaukā
vēla rudens dienā mežā, jūs droši

vien ievērojāt uz celmiem, uz lielām,

no zemes izslietām saknēm veselas

saimes sīku, izskatā neievērojamu,
jauniņu sēnīšu. Tās ir celmenes —

labas, garšīgas sēnes, kuras sāla,

marinē, cep sviestā un skābā krē-

jumā.
Celmenēm ir gandrīz plakana ce-

purīte okera krāsā (bet ne koša),
retas lapiņas, pildītā kātiņa augš-

galā ir gredzentiņš — manšete, gaļa
balta, viegli ieskābena garša, tīkama

smarža.
Celmenes ir vēla rudens sēnes. Ir

arī vasaras celmenes, bet tās ir daudz

sliktākas, un tās nav vērts lasīt.

Uzturam derīgās celmenes var

viegli samainīt ar neīstajām, indīga-
jām, tādēļ ir labi jāiegaumē, ka ne-

īstās celmenes ir daudz spilgtākā
krāsā, tām nav zvīņainas cepu-
rītes, dobumainajam kātiņam nav

manšetes, gaļa ir dzeltena (bet
ne balta kā īstajām celmenēm), garša
rūgta.

peldē un turpina kult, kamēr mērce sabiezē; pie tam ne-

drīkst ļaut tai vārīties. Kad mērce ir gatava, citrona mizi-

ņas izņem ārā un tai pievieno pēc garšas citrona sulu.

Uz 3 olu dzeltenumiem ņem 3 ēdamkarotes pūdercu-
kura, 3/4 glāzes baltā galda vīna, »/4 citrona.

RĪVMAIZES MĒRCE

(puķu kāpostiem un sparģeļiem)

* Sasildītā sviestā ieber sīki saberztus sausiņus; kastroli

liek uz uguns un rīvmaizi apbrūnina; rīvmaizi var arī vis-

pirms apcept pannā bez sviesta un tad savienot ar izkau-

sēto sviestu.

Uz 2 ēdamkarotēm rīvmaizes ņem 3—4 ēdamkarotes

sviesta.

SĒNES

Sēņu ēdienu pagatavošanai izmanto baravikas, bērzu,

apšu bekas, šampinjonus, lāčpurnus, sviestenes, gailenes,
celmenes. No baraviku, tāpat arī apšu un bērzu beku kāti-

ņiem notīra smiltis, plānā kārtā tos nomizo, atdala cepu-

rīti no kātiņa, pēc tam nomazgā un applaucē ar karstu

ūdeni.

No šampinjonu kātiņiem jānotīra smiltis, bet cepurī-
tēm noņem plāno plēvīti; pēc tam šampinjonus ieliek kas-

trolī aukstā ūdenī un pievieno mazliet citronskābes, lai

sēnes nekļūtu Pēc tam šampinjonus pārliek citā,

tīrā kastrolī, pārlej ar karstu ūdeni, pievieno citronskābi

un vāra 20 minūtes.

Lāčpurnus un gailenes pārlasa, no kātiņiem notīra

smiltis, nomazgā un vāra 10 minūtes. Pēc tam sēnes vēl-

reiz nomazgā, sagriež un tikai tad cep.
Sviestenēm jānotīra kātiņi, bet cepurītēm jānoņem plē-

vīte; pēc tam tās nomazgā, sagriež un apcep.

SĒNES SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Sēnes notīra, nomazgā un applaucē ar verdošu ūdeni.

Tās saber sietā, ļauj ūdenim notecēt, sagriež šķēlītēs, pie-
liek sāli un sviestā apcep. Cepšanas beigās sēnēm pieliek

tējkaroti miltu un izmaisa; pēc tam pieliek skābu krējumu,
uzvāra, apkaisa ar saberztu sieru un apcep.

Pasniedzot sēnes apkaisa ar pētersīļu lapiņām vai

dillēm.

Skābā krējumā var apcept arī konservētas sēnes. Sālī-

jumu nolej, bet sēnes nomazgā, sagriež un izcep. Tālāk

dara visu tāpat kā ar svaigām sēnēm.

Uz 500 g svaigu sēņu ņem y2 glāzes skāba krējuma,
25 g siera, 1 tējkaroti miltu un 2 ēdamkarotes sviesta.





1. Baravikas. 2. Bērzu bekas. 3. Sviestenes. 4. Celmenes. 5. Rudmieses



6. Apšu bekas. 7. Šampinjoni. 8. Gailenes. 9. Bērzlapes. 10. Baltenes. 11. Dzeltenās bekas





LĀČPURNI SKĀBĀ KRĒJUMĀ

No lāčpurnu kātiņiem notīra smiltis, pēc tam sēnes no-

mazgā un patur 10 minūtes verdošā ūdenī, tad vēlreiz no-

mazgā aukstā ūdenī. Sādā veidā sagatavotās sēnes sagriež
nelielos gabaliņos, pieliek sāli, saliek pannā un sviestā

apcep; pēc tam tās apkaisa ar miltiem, vēlreiz apcep, pie-
liek skābu krējumu, uzvāra, apkaisa ar saberztu sieru, ap-

slaka ar sviestu un cepeškrāsnī sacep. Gatavos lāčpurnus
apkaisa ar pētersīļu lapiņām.

Uz 500 g lāčpurnu ņem 1 glāzi skāba krējuma, 25 g

siera, 1 tējkaroti miltu un 2 ēdamkarotes sviesta.

CEPTAS SĒNES

Sēnes (baravikas, šampinjonus, rudmieses) notīra, no-

mazgā, applaucē ar karstu ūdeni un dvielī nosusina. Pēc

tam tās sagriež prāvās šķēlītēs, apsāla un apcep no abām

pusēm uz sakarsētas pannas sviestā; tad sēnes apkaisa
ar miltiem un visu kopā vēlreiz apcep. Sēnes pasniedz
karstas tajā pašā pannā, apkaisot tās ar sīki sagrieztām

pētersīļu lapiņām vai dillēm.

Uz 500 g svaigu sēņu ņem 3—4 ēdamkarotes miltu,
2—3 ēdamkarotes sviesta.

CEPTAS SĒNES AR SĪPOLIEM

Notīrītas sēnes nomazgā, applaucē, sagriež plānās šķē-
lītēs, pieliek sāli, sviestā apcep un sajauc ar atsevišķi ap-

ceptiem sīpoliem. Pasniedzot sēnes apkaisa ar pētersīļu

lapiņām vai dillēm. Ja vēlas, pie gatavām sēnēm var pa-

sniegt ceptus kartupeļus.
Uz 500 g svaigu sēņu ņem 1 sīpolu un 3 ēdamkarotes

sviesta.

SAUTĒTAS SĒNES

Sēnes (gailenes, celmenes, bērzlapes) notīra, nomazgā

un uzvāra sālsūdenī, saber caurdurī un pēc tam saliek

kastrolī ar sakarsētām taukvielām, pielej 2—3 ēdamkarotes

gaļas buljona, apsedz ar vāciņu un sautē apmēram 30

minūtes. Sēnes pasniedzot, tām pievieno sakapātus zaļu-

mus un izmaisa.

Uz 500 g svaigu sēņu ņem 3 ēdamkarotes taukvielu.

SAUTĒTAS SĒNES SALDĀ KRĒJUMĀ

Svaigas sēnes (baravikas, bērzu, apšu bekas) notīra,

nomazgā un applaucē, pēc tam sagriež gabaliņos, pieliek
sāli un viegli apcep. Tad tās saliek katliņā vai kastrolī

un pārlej ar vārītu saldu krējumu. Sasien kopā pētersīļu
un diļļu lapiņas, saišķa vidū ieliek kanēli, krustnagliņas,
piparus, lauru lapas un novieto kastrolī starp sēnēm.

SVIESTENES»

Skuju koku mežu klajākās vietās,
izcirtumos, izdegumos, meža ceļu
malās aug lielā pulkā sviestenes —

zemas sēnes ar stingru, plakani iz-

liektu cepurīti, kas virspusē ir dzel-

tena vai sarkani rūsgana, bet lej -

pusē — bāla vai koši dzeltena (arī
dzelteni brūna).

Rīta rasā un vispār mitrumā

sviesteņu cepurītes ir viscaur apklā-
tas ar gļotu kārtu, bet jaunās svieste-

nītes ir gļotainas jebkurā, pat sausā

laikā.

Daži sviestenēm cepurītes aug-
šējo, plāno plēvīti pirms vārīšanas

novelk.

Visgaršīgākās ir ceptas svieste-

nes. Jaunas sviestenes var arī ma-

rinēt.

Ir jāprot atšķirt sviestenes no

nederīgām, bet tām līdzīgām sē-

nēm. Pēdējo pazīmes ir krāsas

maiņa lūzuma vietā un iesarkans

mīkstums.

ŠAMPINJONI

Mūsu zemes dienvidu rajonos
laukos, ganībās, dārzos un mežos aug

šampinjoni — baltas, pelēcīgas vai

iedzeltenas sēnes ar gaļainu, sākumā

olai līdzīgu, vēlāk plakani izliektu

cepurīti.

Daudzi nezināšanas dēj šīs sēnes

uzskata par nederīgām, par suņu sē-

nēm, tomēr pēdējo cepurītēm ir arvien

zaļgana nokrāsa, kamēr šampinjonu
cepurītes nekad nav iezaļganas.
Starp citu, sēņu pazinēju acīs

šampinjoniem ir vienāda vērtība ar

trifeļiem un ne mazāka kā bara

vikām.

Šampinjonu cepurīte ir arvien

gluda. Agrā stadijā cepurītes lejdaļas
lapiņas ir sārtas miesas krāsā, vē-

lāk — sarkani rūsganas, bet gadās
arī rūsgani melnas (tomēr pilnīgi
melnas lapiņas ir sēņu pārbriešanas
un nederīguma pazīme).

Šampinjonu kātiņš ir blīvs, neiz-

dobts; tuvāk cepurītei ir uz kātiņa

gredzenveida manšete (atliekas no

plēvītes, kas savieno cepurīti ar kā-

tiņu); gaļa ir balta, lūzumā viegli
apsarkst. Tai ir laba, patīkama
smarža, salda garša.

Atšķirībā no citām sēnēm, kas

aug tikai mežos un laukos, šam-

pinjonus var audzēt īpašās tel-

pās — šampinjonu audzētavās visu

gadu.
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GAILENES

Gailenes ir vienīgās sēnes, kas

nekad nav tārpainas. Sī īpašība se-

višķi saista sēņu ēdienu cienitājus.
Gailenes ir labas skābā krējumā

ceptas; tās arī sāla.

Gailenes ir nelielas, diezgan ga-
|ainas, trauslas sēnītes, olas dzelte-

numa krāsā; to cepurīte agrā stadijā
ir izliekta, vēlāk piltuvei lidzīga, lapi-

ņas retas, kātiņš kļūst uz leju tievāks;
mīkstums ir gaišdzeltens, ar patīkamu
smaržu.

INDĪGAS SĒNES

Par viskaitīgākām un indīgākām
sēnēm uzskata: 1) balto mušmiri,

2) parasto mušmiri, 3) panteru muš-

miri, 4) pērļaino pelēko un iesarkano

mušmiri, 5) aizdomīgo rumpuci,
6) indīgo bērzlapi, 7) purpura bērz-

lapi, 8) sātana, raganu jeb velna

beku, 9) neisto celmeni.

Bez tam ir jāzina, ka uzturā ne-

drīkst lietot pārbriedušas, vecas, mīk-

stas sēnes, — šādā stāvoklī arī labās

sēnēs var būt attīstījušās veselībai

kaitīgas vielas.

Rupjo un balto maizi nav

ieteicams uzglabāt kopā. Tā

pasliktinās baltmaizes garša, jo
tā viegli uzņem rupjās maizes

smaržu.

Tīras rokas ēdienreizē —

viens no galveniem noteikumiem,

kas jāievēro, lai pasargātu orga-

nismu no slimību dīgļu iekļū-
šanas. Tādēļ ik dienas un neat-

laidīgi sekojiet, lai visi ģimenes
locekļi, sevišķi bērni, pirms ēša-

nas rūpīgi nomazgātu rokas.

Sēnēm pieliek sāli, apsedz ar vāciņu un ieliek mēreni siltā

cepeškrāsnī vienu stundu sautēties. Kad sēnes ir gatavas,
zaļumu saišķīti izņem, bet sēnes pasniedz tajā pašā traukā,
kurā tās sautētas.

Uz 500 g sēņu ņem 1 glāzi salda krējuma, 1 ēdam-

karoti sviesta.

SACEPTAS SĒNES

Saceptā veidā var sagatavot dažādas sēnes, bet sevišķi

garšīgi ir lāčpurni. Sēnes notīra, nomazgā un patur s—lo

minūtes verdošā ūdenī, pēc tam saber caurdurī un vēlreiz no-

mazgā aukstā ūdenī (sēņu vārāmais ūdens uzturam neder).
Sēnes sagriež šķēlītēs un apcep uz sakarsētas pannas

sviestā. Apcepšanas beigās tās apkaisa ar miltiem, izmaisa,

pielej skābu krējumu, uzvāra un pēc tam aplaista ar

sviestu (ja vēlas, apkaisa arī ar saberztu sieru) un sacep

cepeškrāsnī.
Saceptās sēnes pasniedz karstas tajā pašā pannā.

SĒŅU SOĻANKA

Kāpostus sagriež, saliek kastrolī, pievieno sviestu, maz-

liet ūdens, etiķi un apmēram stundu sautē. Apmēram 15—

20 minūtes pirms sautēšanas beigām pieliek tomātu bie-

zeni, daiviņās sagrieztus gurķus, cukuru, sāli, piparus,
lauru lapas.

Sēnes (baravikas, bērzu bekas, rudmieses v. c.) notīra,

nomazgā un 10—15 minūtes patur verdošā ūdenī, pēc tam

sagriež šķēlītēs un sviestā apcep. Sēnes saliek bļodiņā un

šajā pašā pannā apcep sīpolus, sajauc tos ar sēnēm, pie-
liekot klāt sagrieztus gurķus, sāli, piparus.

Pannā ieliek pusi izsutināto kāpostu kā apakšējo kārtu,

kāpostiem uzliek virsū sagatavotās sēnes un apsedz ar

atlikušo kāpostu kārtu. Kāpostus apkaisa ar rīvmaizi un

apslaka ar sviestu; pannu ieliek cepeškrāsnī sacepties.
Pasniedzot soļankā var ielikt citrona šķēlīti vai olivas.

Sēņu soļanku var arī pagatavot no skābētiem kāpos-
tiem; šajā gadījumā etiķi klāt nelej. Svaigu sēņu vietā

var ņemt sālītas vai žāvētas sēnes.

Uz 500 g svaigu sēņu ņem 1 kg svaigu kāpostu, 1 sā-

lītu gurķi, 1 sīpolu, 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa, I—2

tējkarotes cukura, 2 ēdamkarotes sviesta.



PUTRAIMU

UN

MILTU ĒDIENI
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PUTRAIMU UN MILTU ĒDIENI

No putraimiem var pagatavot dažādas

biezputras, kotletes vai plācenīšus, sace-

pumus.

Biezputru gatavo divējādu — irdeno un

staipīgo. Irdeno biezputru gatavo no vese-

liem, nesadrumstalotiem graudiem (rīsiem,
miežu grūbām, griķiem) vai rupji sasmalcinā-

tiem. Staipīgo biezputru var vārīt (galveno-
kārt pienā) no jebkuriem putraimiem.

Biezputru vārot, ir ļoti svarīgi ievērot

pareizu putraimu un šķidruma attiecību. Irde-

najai biezputrai šī attiecība nemainās, staipī-

gajai tā svārstās atkarībā no vēlamā biezput-
ras biezuma.

Putraimus (prosu, rīsus un grūbas) pirms
vārīšanas nomazgā aukstā ūdenī divas trīs

reizes.

Sevišķi rūpīgi ir jāmazgā pirms vārīšanas

prosa, jo graudiņiem ir klāt miltu puteklīši,
kas prosai piešķir rūgtenu piegaršu.

Stipri netīrus putraimus iepriekš izsijā

caur sietu vai pārlasa. Griķus mazgā tajā

gadījumā, ja tie ir putekļaini; pirms vārīšanas

tos var arī viegli apcept.
Grūbas izvārās ātrāk, ja tās pirms vārī-

šanas 3—4 stundas izmērcē.

Irdeno biezputru vārīšanai ņem tik daudz

ūdens, lai putraimi uzbriestu. Ja ūdens ir par

maz, biezputra ir pasausa, ja par daudz

ūdens — tā ir staipīga.

Biezputru vārot, putraimi arvien jāber
verdošā, pasālītā ūdenī un jāvāra uz lēnas

uguns, paretam apmaisot, kamēr biezputra
sabiezē; pēc tam putraimiem ļauj izsust,
kastroli blīvi noslēdzot ar vāciņu un novieto-

jot ūdens peldē vai cepeškrāsnī. Dažādiem

putraimiem ir dažāds sutināšanas laiks. Ļoti
karstā cepeškrāsnī biezputra var piedegt; lai

to novērstu, kastroli ar biezputru ieliek pannā
ar ūdeni.

Pienā vārītām biezputrām sāli pieliek
pirms putraimu pieberšanas, pie tam mazāk

nekā ūdenī vārītai biezputrai. Saldajām biez-

putrām ņem minimālu sāls daudzumu pēc

garšas.
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AUZU GROSLIS

Auzu grūslis ir tautisks krievu

uzturlīdzeklis, kas ir jau sen mūsu

zemē labi pazīstams un plaši izpla-
tīts. Pirmsrevolūcijas Krievijā to ga-
tavoja mājas apstākļos Vjatkas, Vo-

'logdas, Kostromas un citās guberņās:
auzas diennakti mērcēja ūdenī (auzu
maisu iegremdēja dīķī vai upē), pēc
tam tās tvicināja krievu krāsnī un

tad sabriedušos un stipri sakarsētos

graudus, kas bija ieguvuši tīkamu

iesala garšu, žāvēja tā, lai tie viegli
apbrūninātos; tālāk tos vai nu samala

dzirnavās, vai sagrūda ar rokām

piestās, izsijāja caur sietiem un pār-
vērta aromātiskos, pūkainos auzu

miltos.

Tagad pārtikas kombināti iz-

strādā auzu grūsli perfektās auto-

mātiskās mašinās, un cilvēka roka

produktam nepieskaras ne tā izstrādā-

šanas, ne iesaiņošanas laikā. Ir skaidrs,
ka stipri mechanizētais ražošanas

process, rūpīgā laboratorijas un tech-

niski ķīmiskā kontrole, kā arī uzturēs

zinātnes jaunāko sasniegumu izman-

tošana ir ļoti paaugstinājusi auzu

grūšļa — šī lieliskā un, var teikt, ārst-

nieciskā dietas produkta kvalitāti un

uzturēs vērtību.

Pārtikas rūpniecībā ražotais auzu

grūslis satur līdz 15% labi izman-

tojamu olbaltumvielu un līdz 7%
taukvielu, kurās ir viela (lecitins),
kas veicina olbaltumvielas izman-

tošanu.

Ārsti ieteic auzu grūsli kuņģa-
zarnu trakta slimniekiem, mazasinī-
giem, arī nervu sistēmas pārpūlēšanas
gadījumos, mātēm zīdīšanas periodā,
novājinātiem cilvēkiem ar nepietie-
kamu svaru, kā arī bērnu veselības

stiprināšanai.

Starp daudzajiem auzu grūšļa
lietošanas paņēmieniem minēsim tikai
dažus.

Divas trīs tējkarotes auzu grūšļa
iemaisa nelielā ūdens, piena vai gaļas
buljona daudzumā, lai dabūtu šķidru
putriņu; pēc tam to atšķaida ar glāzi
šī paša šķidruma un, nepārtraukti
maisot, uzvāra. Cukuru, sāli, sviestu

pieliek pēc garšas.

Auzu grūslim var pievienot kakao
vai šokolādi (tējkaroti uz glāzi).

Vājiem, slimiem cilvēkiem, kā ari

atveseļošanās laikā, leteicams lietot
pienā iemaisītu cepeškrāsni izsutinātu
auzu grūšļa ēdienu.

Var ieteikt arī šķidras auzu

grūšļa putriņas, tumes, kā ari grūšļa
cepumus, pievienojot tiem parastos
miltus un cieti, vai arī bez tiem.

BIEZPUTRAS

GRIĶU BIEZPUTRA AR SVIESTU

Kastrolī ielej ūdeni, pieliek sāli, uzvāra. Verdošā sāls-

ūdenī ieber griķu putraimus un maisot vāra 15—20 minū-

tes, kamēr biezputra sabiezē. Pēc tam kastroli blīvi apsedz
ar vāciņu un sautē 3—4 stundas.

Uz 2 glāzēm griķu putraimu ņem 1 tējkaroti sāls, 3

glāzes ūdens un 2 ēdamkarotes sviesta.

APCEPTU GRIĶU PUTRAIMU BIEZPUTRA AR

SVIESTU

Uz pannas uzliek 1 ēdamkaroti sviesta, izkausē to un

ieber putraimus. Pannu atstāj uz plīts (uz mazas uguns)
vai ieliek cepeškrāsnī. Putraimus karsē, bieži apmaisot,
tik ilgi, kamēr tie apbrūninās. Kastrolī ielej 3Va glāzes
ūdens, pieliek sāli un vāra. Kad ūdens sāk vārīties, pieber
putraimus un vāra, šad tad apmaisot, tik ilgi, kamēr biez-

putra sabiezē. Pēc tam kastroli blīvi apsedz ar vāciņu un

sautē 1 — IV2 stundas.

Krievu krāsnī biezputru gatavo mazliet citādāk.

Putraimus ieber neapceptus podā (čuguna), uzlej 3

glāzes verdoša ūdens, pieliek sāli, 1 ēdamkaroti sviesta un

novieto krāsnī uguns tuvumā. Kad putra ir sabiezējusi,
to labi izmaisa, apsedz podu ar vāciņu un liek 3—5 stun-

das sautēties aiztaisītā krāsnī. Karsto biezputru pirms

pasniegšanas labi izmaisa un tai pieliek I—2 ēdamkarotes

sviesta.

Uz 21/2 glāzēm rupjo griķu putraimu ņem 1 tējkaroti
sāls, 2—3 ēdamkarotes sviesta.

GRIĶU BIEZPUTRA AR PIENU

Izvāra irdenu griķu biezputru un labi atdzesē. Auksto

biezputru saliek šķīvjos un pārlej ar pienu.
Uz 2V2 glāzēm griķu putraimu ņem 2 1 piena, 1 tēj-

karoti sāls.

GRIĶU BIEZPUTRA AR SPEĶI UN SĪPOLIEM

Cūkas speķi sagriež mazos kubiņos un sacep kopā ar

sagrieztiem sīpoliem. Apcepto speķi ar sīpoliem pieliek
gatavai griķu biezputrai un izmaisa.

GRIĶU BIEZPUTRA AR SMADZENĒM

Izvāra irdenu griķu biezputru. Smadzenes patur 15

minūtes aukstā ūdenī, pēc tam no ūdens izņem, novelk

plēvi, ieliek kastrolī un pārlej ar aukstu ūdeni. Odeni lej
tik daudz, lai tas smadzenes tikko apsegtu. Pieliek sāli,
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lauru lapas un piparus, pielej etiķi un smadzenes vāra.

Tikko ūdens sāk vārīties, kastroli no uguns noņem un

smadzenes atstāj šajā pašā ūdenī vēl 10—15 minūtes; pēc
tam tās no ūdens izņem, sagriež plānās šķēlītēs un apcep
uz pannas sviestā. Tad tās piejauc biezputrai un visu kopā
vēl dažas minūtes pacep.

Uz 21/2 glāzēm rupjo griķu putraimu ņem 300 g sma-

dzeņu, 11/2 tējkaroti sāls, 1 tējkaroti etiķa un 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

GRIĶU BIEZPUTRA AR OLU

Pagatavo irdenu griķu biezputru. Izvāra cietas olas,

noloba, pārgriež uz pusēm, pēc tam katru pusi sagriež
plānās šķēlītēs. Sagrieztās olas pieliek kopā ar sviestu

gatavai griķu biezputrai un izmaisa.

Uz 2i/2 glāzēm rupjo griķu putraimu ņem 2 olas, 1 tēj-
karoti sāls un 2—3 ēdamkarotes sviesta.

GRIĶU BIEZPUTRA AR PLŪČIEM

Izvāra irdenu griķu biezputru. Plūčus (plaušas) no-

mazgā, ieliek kastrolī, pārlej ar ūdeni, pieliek sāli un lēnām

vāra 1 —IV2 stundas laikā mīkstus. Izvārītos plūčus atdzesē

un gaļas mašinā samaļ vai ar nazi smalki sakapā. Sīki

sagriež sīpolus un apcep uz pannas sviestā, pieliek vēl

I—21 —2 karotes sviesta un sakapātos plūčus, pievieno pēc

garšas sāli un apkaisa ar pipariem. Ar sīpoliem apceptos
plūčus sajauc ar pagatavoto, karsto griķu biezputru.

Uz 2V2 glāzēm rupjo griķu putraimu ņem 300 g plaušu,
I—2 sīpolus, 1 tējkaroti sāls un 2—3 ēdamkarotes sviesta.

GRIĶU BIEZPUTRA AR SĒNĒM UN SĪPOLIEM

Žāvētas sēnes nomazgā, saliek kastrolī, pārlej ar 3

glāzēm auksta ūdens un atstāj ūdeni 1 —l»/ 2
stundas. Kad

sēnes ir uzbriedušas, tās no ūdens izņem, sīki sagriež,
ieliek atpakaļ tajā pašā ūdenī, pieliek sāli un liek vārīties.

Tikko sēņu ūdens sāk vārīties, pieber apceptus griķu put-

raimus un izmaisa. Kad putra ir sabiezējusi, tai ļauj vēl

I—ll/2 stundas sautēties. Biezputrai pievieno sīki sagriez-

tus, uz pannas sviestā apceptus sīpolus.
Šai biezputrai var sviestu aizvietot ar augu eļļu.
Uz 21/2 glāzēm rupjo griķu putraimu ņem 50 g sēņu

(žāvētu baraviku), 2 sīpolus, 1 tējkaroti sāls, 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

PROSAS BIEZPUTRA AR SVIESTU

Kastrolī ielej 4 glāzes ūdens, pieliek ēdamkaroti sviesta

un sāli. Kad ūdens sāk vārīties, pieber iepriekš nomazgātu

prosu un vāra tik ilgi, kamēr putra sabiezē. Pēc tam to

SORGO PUTRAIMI

Sorgo putraimus izstrādā no

graudauga sorgo; šis augs ir stipri
līdzigs prosai. Sorgo putraimi ir prā-
vāki nekā prosa, un tie ir ne tikai

dzeltenā, bet arī baltā, brūnā un pat
melnā krāsā.

Sorgo graudus izmanto ne tikai

putraimiem, bet arī vēl miltu, cietes

ražošanai, kā arī degvīna ražošanā.

AUZU PĀRSLAS «HERKULESS»

šie ļoti vērtīgie putraimi, kas sen

jau iesaukti senās Grieķijas mistiskā

varoņa Herkulesa vārdā, ir plānu
pārslu veidā saspiesti, nolobīti, ter-

miski apstrādāti un izžāvēti auzu

graudi.

Speciālā auzu graudu apstrādā-
šana «herkulesa» putraimu izgatavo-
šanas procesā paaugstina auzu uztu-

rēs vērtibu, uzlabo to garšu un sekmē

to pilnīgāku izmantošanu organismā.
Uz 3 glāzēm vārīta ūdens vai

piena (var ņemt no katra pa 17* glā-
zei) ņem glāzi pārslu, mazliet sāls un

vāra 15—20 minūtes.

Izvārīto auzu biezputru var pa-
sniegt siltu vai aukstu, pievienojot
pēc oraršas cukuru, ievārījumu, svie-

stu, pienu.

Līdzīgi auzu grūšļa miltiem arī

auzu pārslas ieteicams pasautēt ce-

peškrāsnī.

SAGO PUTRAIMI

Sago putraimus gatavo no zaļu
kartupeļu vai kukurūzas cietes. Pēc

ārējā izskata sago putraimi ir vie-
nāda lieluma blāvi baltas bumbiņas
līdz 3 mm diametrā. Vārot sago div-
un trīskārtīgā apmērā uzbriest. Kuli-
nārijā sago visvairāk izmanto pīrāgu
un pīrādziņu pildīšanai. Bez tam no

sago gatavo pudiņus.
Tropiskā klimata zemēs aug sago

palma, kuras stumbra serdē atrodas

jēla ciete. No šīs sago cietes tur pa-

gatavo sago putraimus.

AUZU PUTRAIMI

Mājsaimniecēm ir jāzina, ka vi-

siem auzu putraimiem ir augsta uz-

turēs vērtība. Olbaltumvielu un tauk-
vielu daudzuma un kvalitātes ziņā
auzu putraimi pārspēj visus citus
putraimu izstrādājumus.

Pienā izvārītās «herkulesa» auzu

pārslas un auzu grūsli organisms iz-
manto gandrīz pilnīgi.
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Mūsu pārtikas rūpniecības uzņē-
mumi ir labi apguvuši grauzdēto
auzu miltu un «herkulesa» auzu pārslu
ražošanas procesu un izstrādā šos

produktus arvien lielākā daudzumā.

PUTRAIMI

Putraimus izstrādā no graudiem.
No kviešiem iegūst mannas, Poltavas

putraimus, no prosas — prosas
putraimus, no griķiem — griķu putrai-
mus (veselu un šķeltu graudu veidā),

no miežiem — grūbas un miežu

putraimus, no auzām — šķeltos un

nešķeltos auzu putraimus, kā arī

auzu pārslas «herkuless», no rīsiem —

gludinātos rīsus, pulētos rīsus, no ku-

kurūzas — smalkus, mannai līdzīgus
kukurūzas putraimus, vidēja, grūbām
līdzīga lieluma un rupjus, rīsiem līdzī-

gus putraimus.

Visvieglāk tiek sagremoti un pil-
nīgāk izmantoti mannas putraimi un

rīsi; tos plaši izmanto bērnu un dietas

uzturē.

Vēlreiz mēs sevišķi ieteicam auzu

putraimus un it īpaši auzu pār-
slas «herkuless» un auzu grūsli, jo
šajos putraimos ir vairāk olbaltum-

vielu nekā citos: nešķeltos auzu put-
raimos ir 15,2°/o olbaltumvielu, gla-
zētos rīsos

— 7,15%, prosā — 12,06%,

griķu putraimos — 10—14%, grū-
bās — 9%, miežu putraimos — 11%.
kukurūzā — 11%, mannas putrai-
mos — 12—13%.

NO VECĀM RECEPTĒM

KAĻU KOTLETES

1 kg kāju nomizo, sagriež gaba-
los, pārlej ar karstu ūdeni, ļauj
10—15 minūtes pastāvēt. Pēc tam

ūdeni nolej, kāļus saliek kastrolī, pie-

lej verdošu ūdeni un vāra mīkstus;
tad kāļus samaļ gaļas mašinā, pieliek
sāli, piesit klāt 4 olas, pieliek
2 ēdamkarotes izkausēta sviesta, sa-

berztus baltmaizes sausiņus (200 g),
muskatriekstu un visu to labi sakuļ;
no iegūtās masas izveido kotletes, ap-

kaisa ar sasmalcinātiem sausiņiem un

cep sviestā.

Kotletēm pagatavo mērci: nomaz-

gātas rozines (glāzi) ieber kastrolī,

pielej 2—3 glāzes ūdens, pieliek
2 ēdamkarotes sviesta, V 2 glāzes
cukura un vāra 15 minūtes (skaitot
no vārīšanās brīža); pēc tam mērcei

pievieno Vs glāzes skāba krējuma,
ēdamkaroti miltu, izmaisa un uzvāra.

liek 50—60 minūtes sautēties. Gatavai biezputrai pieliek
1—2 ēdamkarotes sviesta un izmaisa.

Prosas biezputru var pagatavot arī citādi. Kastrolī ielej
7—B glāzes ūdens un piemet 1 tējkaroti sāls. Kad ūdens

sāk vārīties, pieber nomazgāto prosu un 10—15 minūtes

vāra. Pēc tam ūdeni nolej, biezputrai pieliek 1 ēdamkaroti

sviesta un liek 40—50 minūtes sautēties.

Gatavai biezputrai pieliek I—2 ēdamkarotes sviesta

un izmaisa.

Uz 2 glāzēm prosas putraimu ņem 1 tējkaroti sāls un

2—3 ēdamkarotes sviesta.

PROSAS BIEZPUTRA AR ĶIRBJIEM

Svaigus ķirbjus nomizo, izņem sēklas, sīki sagriež,
ieliek kastrolī, pielej 3 glāzes ūdens un vāra 10—15 minū-

tes. Pēc tam pieber nomazgāto prosu un maisot vāra vēl

15—20 minūtes. Sabiezējušo biezputru apsedz ar vāciņu

un liek 25—30 minūtes sautēties. Prosas biezputru ar ķirb-

jiem var pagatavot ari pienā (sk. 203. lpp.). Atsevišķi pa-

sniedz sviestu.

Uz IV2 glāzēm prosas putraimu ņem 750 g ķirbju,
3 glāzes ūdens; 1 tējkaroti sāls.

KVIEŠU PUTRAIMU BIEZPUTRA

lepriekš noskalotus putraimus (sīki putraimi nav

jāskalo) saber verdošā, pasālītā ūdenī. Maisot vāra 15—

20 minūtes. Kad biezputra ir sabiezējusi, to apsedz ar

vāciņu un 40—50 minūtes sautē. Pasniedz ar sviestu vai

ar kondensētu (saldinātu) pienu.
Uz 2 glāzēm putraimu ņem 4 glāzes ūdens irdenai

putrai vai 5 glāzes ūdens staipīgai biezputrai, 1 tējkaroti
sāls.

VESELU KVIEŠU GRAUDU BIEZPUTRA

Vislabāk no veseliem kviešu graudiem der gatavot stai-

pīgo biezputru. Putraimus pārlasa, nomazgā, saber verdošā,
pasālītā ūdenī, apsedz ar vāciņu un vāra 25—30 minūtes,
arvien apmaisot. Pēc tam to noliek IV2—2 stundas sautē-

ties. Kad biezputra gatava, to ieteicams samalt gaļas ma-

šinā un tad izkarsēt ar sviestu vai pagatavot no tās

sacepumu. No gaļas mašinā samaltās biezputras var pa-

gatavot arī kotletes, plācenīšus.
Uz 2 glāzēm putraimu ņem 5—6 glāzes ūdens.

ŠĶELTO MIEŽU VAI AUZU GRAUDU BIEZPUTRA

Kastrolī ielej 41/2 glāzes ūdens, pieliek ēdamkaroti

sviesta un piemet sāli. Kad ūdens sāk vārīties, pieber
putraimus un vāra, kamēr biezputra sabiezē. Pēc tam tai
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ļauj 30—40 minūtes sautēties. Gatavo biezputru izmaisa,
saliek šķīvjos un pārlej ar sviestu.

Uz 272 glāzēm putraimu ņem 1 tējkaroti sāls, 2—3

ēdamkarotes sviesta.

MIEŽU PUTRAIMU BIEZPUTRA AR CŪKAS VAI

AITAS TAUKIEM

Uzvāra miežu putraimu biezputru. Taukus sīki sagriež
vai samaļ gaļas mašinā, liek uz pannas un sacep, ka-

mēr rodas grības. Izkausētos taukus pielej kopā ar

grībām biezputrai, izmaisa to un ļauj tai 30—40 minūtes

sautēties.

Uz 21/2 glāzēm miežu putraimu ņem 100 g jēlu cūkas

vai aitas tauku (iekšējo), 1 tējkaroti sāls.

GRŪBU BIEZPUTRA AR SVIESTU

Grūbas ieber verdoša ūdenī un ļauj tam 5 minūtes

pavārīties.

Pēc tam grūbas saber sietā, lai notekas ūdens. Kastrolī

ielej 31/2 glāzes ūdens, pieliek karoti sviesta un sāli. Kad
ūdens sāk vārīties, pieliek sagatavotās grūbas un vāra,

kamēr putra sabiezē. Pēc tam to liek IV2 stundas sautē-

ties.

GaTavai biezputrai pieliek I—21 —2 ēdamkarotes sviesta un

to izmaisa.

Uz 2 glāzēm grūbu ņem 1 tējkaroti sāls, 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

SAGO BIEZPUTRA AR SVIESTU

Kastrolī ielej 5 glāzes ūdens un pieliek sāli. Kad ūdens

sāk vārīties, pieber sago un vāra uz mazas uguns, kamēr

putra sabiezē. Pēc tam to liek 20—30 minūtes sautēties.

Gatavai biezputrai pieliek sviestu un izmaisa.

Uz IV2 glāzēm sago ņem ty4 tējkarotes sāls, 2 ēdam-

karotes sviesta.

RĪSU BIEZPUTRA AR SVIESTU

Kastrolī ielej 4 glāzes ūdens, pieliek sviestu un sāli.

Kad ūdens sāk vārīties, ieber nomazgātus rīsus un vāra,

ļaujot lēnām virt līdz sabiezēšanai. Pēc tam rīsus liek 50

minūtes sautēties.

Uz 2 glāzēm rīsa ņem 1 tējkaroti sāls, 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

AUGU EĻĻAS

Augu eļļas izstrādā no eļļas augu
sēklām, eļļu izspiežot vai ekstrahējot.

Augu eļļas nosauc to sēklu vārdā,

no kurām tās iegūtas: saulespuķu,
kokvilnas, linu, kaņepju, sojas, si-

nepju, idras, kukurūzas, magoņu,
olivu, zemes riekstu, mandeļu, riekstu

(no valriekstiem) un citas.

Pie mums visvairāk izplatīta un

lietota ir saulespuķu, kokvilnas un

sinepju eļļa.
Pārdošanā laiž rafinētu un nera-

finētu saulespuķu eļļu.
Rafinētai saulespuķu eļļai nav

apcepto saulespuķu sēklu piegaršas
(un aromāta, tādēļ dažiem patērētā-
jiem labāk patīk nerafinētā eļļa.

Kokvilnas eļļu pārdod tikai rafi-

nētu. Kokvilnas eļļa ir pavisam laba

augu eļļa. To lieto uzturā līdzīgi sau-

lespuķu eļļai.
Pie mums izstrādā arī pirmšķi-

rīgu sinepju eļļu. šo eļļu izmanto

galvenokārt cepumiem un pīrāgiem.
Pieaug arī sojas eļļas ražošana

no sojas pupām un tās patēriņš.
Olivu eļļu iegūst, aukstā Veidā

izspiežot olivu koka augļus (olivas).
Tā ir ļoti garšīga, aromātiska, kuli-

nārijā loti iecienīta eļļa.
Riekstu, zemes riekstu, kukurū-

zas un citas augu eļļas izmanto pār-
tikas rūpniecības uzņēmumos; tās lie-

to, izgatavojot konditorejas preces,
konservus un citus pārtikas produktus.

levērojams daudzums augu eļļas
pa 250 un 500 g tiek sapildīts nelielās

pudelēs.

SVIESTS

Nesālītu salda krējuma sviestu,
tajā skaitā arī slaveno Vologdas
sviestu, gatavo no augstvērtīga pa-
sterizēta (līdz 85—95° sasildīta)
salda krējuma.

Šim sviestam ir tikko uzvārīta

piena smalkais aromāts un patīkama,
tikko manāma riekstu garša; tas sa-

tur vismaz 83% tīru piena tauku, ne

vairāk kā 16% ūdens un bez tauk-

vielām — ap 1% olbaltumvielu un

citu vielu.

Salda krējuma un īpaši Vologdas
sviests ir jau sen slavens ne tikai

mūsu zemē, bet arī ārzemēs; tiešām,
tas ir padomju sviesta rūpniecības
lepnums.

Sālīto un nesālīto skāba krējuma
sviestu pagatavo no pasterizēta salda

krējuma, kas saraudzēts ar pienskābo
baktēriju tīrkulturām.

Sālītais skāba krējuma sviests
satur 1,2—1,5% sāls un ne mazāk kā
810/o piena tauku. Tas ir labs, garšīgs
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un uzglabāšanā izturīgs produkts, un

daudzi dod tam priekšroku salīdzinā-

jumā ar jebkuru citu sviestu.

Šokolādes sviestā ir 62% piena

tauku, 18% cukura, 2,5% kakao. Sa-

gatavošanas procesā saldo krējumu
un visu maisījumu, no kura šokolā-

des sviests izstrādāts, divas reizes pa-
sterizē. Tas uzlabo šī bērnu uzturei

sevišķi vērtīgā produkta garšu un vei-

cina tā uzņemšanu organismā.

Kausēto jeb krievu sviestu, kā

to vēl citādi apzīmē, pagatavo 75—80°

temperatūrā pārkausējot dažādu ne-

apstrādātu sviestu. Kausēto sviestu

plaši lieto kulinārijā, un tas satur

vismaz 98% tīru piena tauku.

Gan saldā krējuma sviests, gan
kausētais sviests ir pārdošanā četrās

šķirās: ekstra, augstākā, pirmā un

otrā labuma.

KA UZGLABĀT SVIESTU?

Ja sviests nav jāuzglabā ilgi,
tas nebojāsies arī parastās istabas

temperatūras apstākļos, tikai tas

jāpasargā no tiešas saules gaismas
iedarbības. Tādēļ sviesta trauki ir

izstrādāti no keramikas, plastmasas, no

krāsaina stikla un no citiem necaur-

spīdīgiem materiāliem.
Lai sviests neuzņemtu svešas

smakas, tas jātur tālāk nost no asi

smakojošiem priekšmetiem un pro-
duktiem, bet garšas saglabāšanai to
ieteicams uzglabāt visvēsākajā vietā

(pat tikai divu triju dienu krājumu).

NO VECĀM RECEPTĒM

RISU BIEZPUTRA AR ĶIRBJIEM

1 kg ķirbju nomizo, sagriež ga-
baliņos, pārlej ar pienu (1 litru) un

izvāra pusmīkstus. Pēc tam pie ķirb-
jiem pieliek karstā ūdeni nomazgātus
rīsus (1 glāzi) un sāli; kastroli ar

ķirbjiem un risiem apsedz ar vāciņu
un tos vāra, kamēr tie pilnīgi gatavi.
Pasniedz ar sviestu un cukuru.

KARTUPEĻI AR VINU

Kastrolī ieliek sviestu, piparus,
sāli, sakapātus pētersīļus un sīpolus,
nedaudz miltu; ielej buljonu, glāzi vīna
vai vairāk, skatoties pēc pagatavo-
jamās mērces daudzuma; šo mērci liek
uz uguns, pieliek lai i?vārītus un šķē-
lītēs sagrieztus kartupeļus, vāra,
kamēr mērce sabiezē.

RĪSU BIEZPUTRA AR TOMATIEM UN SIERU

Rīsus nomazgā, izvāra sālsūdenī un saber sietā. Pēc

tam rīsus liek uz pannas un apcep ar izkausētu sviestu,

uzmanīgi apmaisot, tik ilgi, kamēr rīsi viegli apbrūninās;
tad tos pārlej ar karstu tomātu mērci, apkaisa ar saberztu

sieru un rūpīgi izmaisa.

Uz 1 glāzi rīsu ņem V2glāzes tomātu mērces, 300 g

saberzta siera, 3 ēdamkarotes sviesta.

PIENĀ VĀRĪTAS BIEZPUTRAS

Pienā vārītām biezputrām der visādi putraimi, izņemot
veselos griķus.

Biezputras pagatavošanai ņem svaigu pilnpienu vai

vājpienu (pēdējā gadījumā biezputrai jāpieliek sviests).
Var arī lietot piena pulveri vai kondensētu pienu.

Kondensētais piens ieteicams saldas biezputras paga-

tavošanai.

Biezputru vāra pienā staipīgu, ne pārāk biezu.

Gatavai pienā vārītai biezputrai var pievienot sviestu

un cukuru pēc garšas.

RĪSU BIEZPUTRA

Rīsus noskalo, saber verdošā ūdenī un vāra s—B minū-

tes, pēc tam pārliek caurdurī vai sietā. Tikko ūdens note-

cējis, rīsus ieliek kastrolī karstā pienā un maisot vāra uz

mazas uguns 15 minūtes; tad pievieno cukuru un sāli,

izmaisa, apsedz ar vāciņu un sautē 10—15 minūtes ūdens

peldē.
Pasniedzot biezputrai var pielikt sviestu.

Uz 1 glāzi risu ņem 4 glāzes piena, 1 ēdamkaroti

cukura, 1/4 tējkarotes sāls.

MANNAS BIEZPUTRA

Verdošā pienā ber tievas strūkliņas veidā putraimus un

vāra uz mazas uguns, nepārtraukti maisot, 10—15 minū-

tes, kamēr putra sabiezē. Pēc tam pievieno cukuru, sāli

un izmaisa.

Biezputrai var pielikt I—2 ēdamkarotes sviesta.

Uz 1 glāzi mannas ņem 5 glāzes piena, 1 ēdamkaroti

cukura, 1/2 tējkarotes sāls.

ŠĶELTO AUZU PUTRAIMU BIEZPUTRA

Šķeltos auzu putraimus ieber verdošā pienā, pieliek
sāli un vāra uz vieglas uguns, arvien apmaisot, 20—30

minūtes, kamēr sabiezē.

Uz 2 glāzēm putraimu ņem 4 glāzes piena, 1 tējkaroti
sāls, 2—3 ēdamkarotes sviesta.
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AUZU PĀRSLU («HERKULESA») BIEZPUTRA dzīvnieku taukvielas

Karstā pienā ieber putraimus un vāra 10—15 minūtes,

kamēr sabiezē, pieliek sāli un izmaisa.

Gatavai biezputrai pieliek 2 ēdamkarotes sviesta.

Uz 2 glāzēm putraimu ņem 5 glāzes piena, 1/2 tēj-
karotes sāls.

MIEŽU UN AUZU PUTRAIMU BIEZPUTRA

Verdošā pienā ieber tievā strūkliņā putraimus un vāra

uz vājas uguns, arvien apmaisot, 10—15 minūtes, kamēr

sabiezē; pēc tam pieliek sāli un izmaisa.

Pie putras var pielikt I—2 ēdamkarotes sviesta.

Uz 1 glāzi putraimu ņem 5 glāzes piena un 1/2 tēj-
karotes sāls.

GRŪBU BIEZPUTRA

Noskalotas grūbas ieber verdošā ūdenī un vāra 10—

12 minūtes. Tālāk dara visu tāpat, kā vārot rīsu biez-

putru pienā.
Uz 1 glāzi grūbu ņem 4 glāzes piena, y2

ēdamkarotes

cukura, 74 tējkarotes sāls.

PROSAS BIEZPUTRA

Verdošā pienā ieber labi noskalotu prosu un vāra uz

mazas uguns, bieži apmaisot, 30 minūtes. Pēc tam pieliek
cukuru, sāli, izmaisa un ļauj biezputrai 15—20 minūtes

sautēties.

Uz 1 glāzi prosas ņem 4 glāzes piena, 1 ēdamkaroti

cukura, XU tējkarotes sāls.

PROSAS BIEZPUTRA PIENĀ AR ĶIRBJIEM

Nomizotus un sīki sagrieztus ķirbjus ieliek karstā

pienā un vāra 10—15 minūtes; pēc tam pieber noskalotu

prosu, pieliek sāli un maisot turpina vārīt vēl 15—20

minūtes, kamēr sabiezē. Izvārīto biezputru pasautē 25—

30 minūtes ūdens peldē vai cepeškrāsnī.
Uz 1 glāzi prosas ņem 3 glāzes piena, 500 g ķirbju,

1 tējkaroti cukura, 1/2 tējkarotes sāls.

PUTRAIMU SACEPUMI UN PLĀCENĪŠI

Sacepumus gatavo galvenokārt no prosas, rīsiem un

mannas putraimiem.
Biezputru sacepumam izvāra biezu un staipīgu. Šādai

biezputrai jāņem 3 glāzes piena vai ūdens uz 1 glāzi
putraimu.

Neskaitot svaigu un kausētu

sviestu, augu eļļas un margarinu, pie
visvairāk izplatītām, kulinārijā lieto-

tām taukvielām pieder cūku, liellopu,
aitu un kaulu smadzeņu tauki.

No dzīvnieku taukvielām vis-

labākie ir kausēti cūkas iekšu tauki

un citi cūkas tauku veidi, kas tiek

organismā visvieglāk un vispilnīgāk
uzņemti.

Ļoti labi ir kaulu smadzeņu

tauki, kurus iegūst no stobra kauliem.

Dienvidos, it sevišķi Aizkaukazā un

Vidusāzijā, ciena kausētos aitu tauk-

astes taukus, kurus iegūst no speciā-
las aitu sugas — tā saucamām tauk-

astes aitām.

Zosu tauki ir delikateses pro-
dukts. Sos taukus saimnieces parasti
dabū, cepot zosis. Zosu tauki der

aknu pastētes aizdaram.

TAUKI CEPŠANAI

Pagatavojot dažus ēdienus (krē-
peles, pīrādziņus, raušus v. c), tie

cepot ir pilnīgi jāiegremdē stipri sa-

karsētos taukos.

Lai sagatavotu šādus taukus, sa-

maisa kausētus cūku (vai liellopu,
vai aitas) taukus līdzīgās daļās ar

augu eļļu un šo maisi jumu karsē uz

lielas uguns līdz gatavībai, t. i., līdz

tādam stāvoklim, ka tajā iegremdēta
zaļa kartupeļu šķēlīte kļūst ātri brūna.

Šādai apcepšanai vēl labāk der visi

virtuves margarina veidi.

MARGARĪNS

_

Margarins ir cieti uztura tauki.
Arējā izskata, garšas, konsistences,
ķimiskā sastāva, kaloriju satura un

izmantošanas ziņā galda margarins ir

līdzīgs sviestam.

Margarins ir uzlaboti augu un

dzīvnieku (vai tikai augu) tauki, kas

ievērojami papildina cieto uztura tauku

asortimentu.

Pie mums margarinu izstrādā

pēdējiem technikas sasniegumiem at-
bilstoši iekārtotās rūpnīcās ar rūpīgu
laboratorijas un techniski ķīmisku
kontroli. Margarina izstrādāšanas pro-
cesā tīrītas augu eļļas, no kurām daļa
ir hidrogenizēta, t. i., pārvērsta cietā

veidā, samaisa (emuļjē) ar sarau-

dzētu pienu, lecitinu, sāli; atkarībā no

receptes šim maisījumam dažreiz pie-
vieno vēl augstākās šķiras liellopu vai

cūku taukus.

Raudzētais piens, ko levada mar-

garina maisījumā, piešķir šim pro-
duktam sviesta garšu un aromātu.
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Atkarībā no kulinārā uzdevuma

un pagatavošanas receptes margarinu
iedala divās grupās: galda un virtuves.

Izstrādā trīs galda margarina
veidus: salda krējuma (te ir ievadīts

līdz 25% sviesta), galda — ar pienu
un galda — bez piena.

Katru no šīm margarina šķirnēm
pārdod sālītā (ne vairāk par 1,7%
sāls) un nesālītā veidā (0,2% sāls),
kā arī vitaminizētā veidā (ar A un D

vitaminiem, t. i., ar tiem pašiem vita-

miniem, kādi atrodas vislabākās kvali-

tātes vasaras sviestā).

Galda margarinu, sevišķi salda

krējuma, izmanto tāpat kā sviestu.

Arsti-dietologi uzskata, ka margarinu

iespējams lietot arī dietas uzturā.

Virtuves margarins ir augu un

kombinēts margarins.

Augu virtuves margarins ir hid-

rogenizēta (t. i., no šķidra stāvokļa
pārvērsta cietā), rafinēta augu eļļa-
hidrotauki vai tā saucamie augu tauki,

t. i., sacietinātas (hidroeenizētas) augu
eļļas maisījums ar šķidru augu eļļu.

Kombinēto virtuves margarinu
izstrādā šādā asortimentā: dzīvnieku

kombinētos taukus, dzīvnieku īpašos
kombinētos taukus, cūku kombinētos

taukus un margaguselinu. Kombinētajā
virtuves margarinā kopā ar šķidrajām
un cietajām, t. i., hidroeenizētaiām

augu eļļām ir obligāti vismaz 15%
dzīvnieku taukvielu (liellopu un cūku

tauki).
Margaguselinu pelnīti uzskata par

vislabāko virtuves margarinu. To aro-

matizē ar ceptu sīpolu eļļas izvilkumu,
un ta sastāvā ietilpst kausēti cūku
tauki — vislabākā dzīvnieku valsts

taukviela.

Augu margarins virtuves vajadzī-
bām (augu tauki un hidrotauki) ir

domāts apcepšanai, konditorejas preču
izstrādāšanai un dažāda veida mīklai.

Tādiem ēdieniem, kuriem piederas
dzīvnieku tauku aromāts un garša, lieto

kombinētos taukus, bet, ja ēdienos

patīk ceptu sīpolu smarža un garša,
tad lieto margaguselinu.

Virtuves marerarins aizkavē miltu

izstrādājumu sacietēšanu un piešķir
cepumiem irdenumu.

Visas pieredzējušas saimnieces
zina, ka pīrāgiem, cepumiem, apcepša-
nai margarins ir labāks par jebkuriem
citiem taukiem.

Patērētāju ērtību labā ievērojams
daudzums margarina ir pārdošanā
sīkā izsvērumā.

Mīkstas vārītas olas var labi

uzglabāt sausā un vēsā vietā.

Gatavo biezputru sacep ar sviestu iepriekš izziestā

pannā. Lai sacepums nepiedegtu, pannas malas un di-

benu apkaisa ar rīvmaizi. Pannā salikto biezputru nolī-

dzina, pārkaisa ar rīvmaizi, aplej ar sviestu un cep

cepeškrāsnī 15—20 minūtes, kamēr izveidojas brūna

garoziņa.

MANNAS PUTRAIMU SACEPUMS AR AUGĻIEM

Izvāra pienā mannas biezputru. Gatavai biezputrai

pieliek cukuru, olas, sāli, sviestu, visu to izmaisa un

saliek ar sviestu izziestā pannā. Biezputras virsu nolī-

dzina, apkaisa ar smalko cukuru un to sacep, kamēr

izveidojas brūna garoziņa.
Pirms pasniegšanas biezputrai uzliek virsū vārītus,

svaigus vai konservētus augļus un to aplej ar saldu

augļu vai ogu mērci.

Uz 1 glāzi mannas putraimu ņem 4 glāzes piena,

1/2 tējkarotes sāls, 2—3 ēdamkarotes cukura, 100 g dažādu

augļu, 2 olas, 2—3 ēdamkarotes sviesta.

PROSAS, RĪSU, MIEŽU VAI AUZU PUTRAIMU

SACEPUMS

Putraimus ieber verdošā pienā un vāra, kamēr sa-

biezē; pēc tam pieliek sāli, cukuru, labi izmaisa, saliek

pannā un sacep.

Gatavo sacepumu ar plānu nazi atdala no pannas

malām, saliek.bļodā un sagriež 5—6 gabalos. Pirms pa-

sniegšanas sacepumu aplej ar sviestu. Ja vēlas, sviestu

var atvietot ar karstu ogu ķīseli un sacepumu var ap-

kaisīt ar cukuru vai pārliet ar skābu krējumu.
Uz 1 glāzi putraimu ņem 3 glāzes piena, pa 1 ēdam-

karotei cukura un rīvmaizes, 74 tējkarotes sāls un 2 ēdam-

karotes sviesta.

PROSAS SACEPUMS AR ROZINĒM

Izvāra pienā vai ūdenī staipīgu prosas biezputru.
Gatavai biezputrai pieliek jēlu olu un pārlasītas, aukstā

ūdenī nomazgātas rozines. Visu labi izmaisa, saliek ar

sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā pannā un sacep.

GRIĶU PUTRAIMU UN BIEZPIENA SACEPUMS

Putraimus ieber verdošā pienā un vāra, kamēr putra
sabiezē. Pēc tam pieliek caur sietu izberztu vai gaļas
mašinā samaltu biezpienu, skābu krējumu, izmaisa, pie-
vieno jēlas olas, sāli, cukuru. Visu to labi izmaisa un

pārliek ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā lēzenā

kastrolī vai pannā, ar karoti nolīdzina, apziež ar skābu



205

krējumu, pārlej ar ēdamkaroti izkausēta sviesta un sacep

40—50 minūtes cepeškrāsnī. Gatavo sacepumu aplaista
ar sviestu. Ja vēlas, sviestu var atvietot ar skābu krējumu.

Uz 1 glāzi griķu putraimu ņem 200 g biezpiena, 1/2

glāzes skāba krējuma, 2 olas, 2 glāzes piena, 1/2 tēj-
karotes sāls, pa 2 ēdamkarotēm sviesta un cukura.

GRIĶU BIEZPUTRAS UN BIEZPIENA SACEPUMS

Karstai vai aukstai irdeni vārītai griķu biezputrai pie-
liek caur sietu izberztu vai gaļas mašinā samaltu biez-

pienu, skābu krējumu, olas, cukuru un sāli. Visu šo masu

labi izmaisa, pārliek ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi iz-

kaisītā pannā vai cepešpannā, nolīdzina, apziež ar skābu

krējumu un sacep karstā cepeškrāsnī 30—40 minūtes.

Pirms pasniegšanas sacepumu aplaista ar izkausētu

sviestu. Ja vēlas, sviestu var aizvietot ar skābu krējumu.
Uz 1 glāzi griķu putraimu ņem 200 g biezpiena, V2

glāzes skāba krējuma, 2 olas, 2 ēdamkarotes cukura, 1/2

tējkarotes sāls un 2 ēdamkarotes sviesta.

RĪSU PUDIŅŠ

Noskalotus rīsus ieber verdošā ūdenī un vāra 10 minū-

tes. Pēc tam ūdeni nolej, bet rīsiem uzlej karstu pienu,

pievieno sāli un vāra, arvien apmaisot, 25—30 minūtes.

Tad pievieno cukuru, olas, rozines, visu labi izmaisa, pār-
liek ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā pannā vai

kastrolī un sacep. Gatavo pudiņu izliek bļodā, sagriež
porcijās un pasniedz ar augļu un ogu mērci.

Uz 1 glāzi rīsu ņem 2 glāzes piena, 2 olas, 2—3 ēdam-

karotes cukura, 50 groziņu, V 2tējkarotes sāls, I—2

ēdamkarotes sviesta.

RĪSU PLĀCENĪŠI

Noskalotus rīsus ieber verdošā, pasālītā ūdenī un ap-

maisot vāra 20—25 minūtes. Sabiezējušo biezputru noliek

briedināt. Gatavai biezputrai pievieno cukuru un olas,

izmaisa, ļauj atdzist un pēc tam izveido plācenīšus, apviļā-
tos rīvmaizē un apcep uz pannas sviesta. Rīsu plācenīšus
var pasniegt ar saldu vai ar sēņu mērci.

Uz 2 glāzēm rīsu ņem 5 glāzes ūdens, 1 ēdamkaroti

cukura, 1 tējkaroti sāls,' 1/2 glāzes rīvmaizes, 2 ēdamkaro-

tes sviesta.

PROSAS PLĀCENĪŠI

Verdošam ūdenim piemet sāli, cukuru, ieber noskaloto

prosu un apmaisot vāra 15—20 minūtes. Pēc tam biez-

putras kastroli apsedz ar vāciņu un ieliek krāsnī 25—

30 minūtes sutināties

NO VECAM RECEPTĒM

MANNAS BIEZPUTRA AR

BURKĀNIEM

V2kg burkānu notīra un nomazgā,
sarīvē uz rīves, pieliek >/4 glāzes
cukura, 2 ēdamkarotes sviesta un sautē

uz vājas uguns 1 stundu. Pēc tam bur-

kāniem pielej 1 1 piena, uzvāra, pieber
glāzi mannas putraimu, izmaisa un

patur V 2stundu karstā cepeškrāsnī.
Pasniedz ar ogu sulu.

SPINĀTU UN NŪDEĻU SACEPUMS

1 kg spinātu izvāra, nospiež ūdeni,

samal gaļas mašinā, samaisa ar cit-

rona sulu un miziņu, piesit 5 olas,
pieber V* glāzes cukura un stipri visu

saku]. Nūdeles (200 g) izvāra verdošā

sālsūdenī, ūdeni nolej un tad nūdeles

nomazgā aukstā ūdenī. Pēc tam nūde-

les samaisa ar spinātiem, pieliek
2 ēdamkarotes sviesta, nolīdzina virsu

un sacep. Pasniedz ar saldu krējumu.

GRIĶU BIEZPUTRA AR KĀĻIEM

500 g jaunu kāļu nomizo, no-

mazgā, uz rīves sarīvē, uzliek kopā ar

sviestu uz pannas un cep, bieži ap-
maisot. Griķu putraimus (300 g) no-

skalo, ūdeni nolej un putraimus sa-

maisa ar saceptiem kā|iem, saliek

kastrolī, pārlej ar 1,5 I piena un vāra,

kamēr putra sabiezē. Pēc tam putrai
pieliek sviestu, cukuru, sāli, izmaisa,
apsedz ar vāciņu un patur 2 stundas

karstā cepeškrāsnī.
Putru pirms pasniegšanas izmaisa,

lai nebūtu atsevišķu kāju gabalu, un

pārlej ar karstu sviestu.

GRIĶU SACEPUMS AR SVAIGĀM

SENEM

Izvāra irdenu griķu biezputru,
ieliek tajā apceptas svaigas sēnes,
izkausētu sviestu, skābu krējumu, labi
izmaisa, pārliek pannā vai kastrolī un

cep 20—30 minūtes cepeškrāsnī.
Sāda sacepuma pagatavošanai

jāņem glāze griķu putraimu, 500 g
svaigu sēņu, 1/2 glāzes skāba krējuma
un aptuveni 2 ēdamkarotes sviesta.

«AUSTRUMU» PILAVS

Tas ir teicams gatavs pilavs kori-

servu veidā, kas tikai jāsasilda. Kon-

servi sastāv no labas jēra ga]as,
rīsiem, sīpoliem, burkāniem, kišmiša



206

(sīkas rozines bez kauliņiem), sāls,

sarkanās paprikas.
Jēra gaļu sagriež 30—40 g lielos

gabaliņos un apcep kopā ar papriku.
Kad apcepšanā radusies gaļas sula

nostājas, to filtrē un pēc tam salej
burkā kopā ar speciāli sagatavotu
kaulu buljonu.

Atsevišķi apcep sīpolus un burkā-

nus, izvāra rīsus, sagatavo kišmišu.

370 g burkā ir 140 g apceptas
gaļas, 140 g rīsu, pa 20 g sīpolu un

burkānu, 20 g kišmiša. 50 g buljona.

«GAISA GRAUDI»

«Gaisa rīsi», «Gaisa kukurūza» un

«Gaisa kvieši» ir augstvērtīgu rīsu,
kviešu, kukurūzas speciāli apstrādāti
(uzspridzināti) graudi, pilnīgi sagata-
voti lietošanai.

Sādi apstrādātus graudus liek

buljonos un zupās grauzdiņu vietā, un,

tā kā tiem nav vajadziga iepriekšēja
sagatavošana, tad tie ir izdevīgāki par

grauzdiņiem.
«Gaisa rīsus» vai «Gaisa kviešus»

liek ari klāt pienam, kafijai, kakao,
ķīseļiem, kompotiem. Sie graudi ir

ļoti viegli, patikamas garšas un derī-

gāki nekā parastie rīsu, kviešu un

kukurūzas putraimi, jo organisms tos

vieglāk un pilnīgāk izmanto.

Lai «gaisa graudi» nezaudētu

savas vērtīgās īpašības, tie nav ne

jāvāra, ari ne jāuzvāra, bet tikai tieši

pirms ēšanas jāieber kakao glāzē vai

buljona šķivi.

KĀPOSTI AR SALDU KRĒJUMU

Ļoti baltu kāpostgalviņu izvāra

sālsūdenī gandrīz mīkstu, izņem ārā,

ieliek caurduri, sagriež vairākās daļās.
Kastroli ieliek sviestu, sāli, baltos pipa-
rus, karoti miltu, ielej saldu krējumu,
pieliek kāpostus un vāra mīkstus.

NO VECĀM RECEPTĒM

KABAČU RAUSI

Caur sietu izberztā karstā biezeni

(no 1 kg kabaču) ieliek 3 ēdamkarotes

sviesta, izmaisa un atdzesē. Atdzesē-

tam biezenim pievieno 3 olas, pieliek
sāli, V< glāzes cukura, visu to sakuļ,
pēc tam ieber 2 glāzes miltu un pieliek
2' g sodas; tad mīklu izmaisa un kuļ,
kamēr parādās burbuļi. Pēc tam mīkla

ar karoti jālej uz stipri sakarsētas, ar

sviestu labi apziestas pannas.

Gatavo biezputru mazliet atdzesē un pēc tam no tās

ar ūdenī apmērcētām rokām izveido plācenīšus, apviļā
tos miltos vai rīvmaizē un apcep uz pannas sviestā. Plāce-

nīšus pasniedz ar ķīseli, skābu krējumu, sviestu vai piena
mērci.

Uz 2 glāzēm prosas ņem 5 glāzes ūdens vai piena,
1 ēdamkaroti cukura, 1 tējkaroti sāls, 1/2 glāzes rīvmaizes,

2—3 ēdamkarotes sviesta.

GRIĶU PUTRAIMU PLĀCENĪŠI

Verdošā, pasālītā ūdenī (IV2 glāze) ieber putraimus
un vāra 30—35 minūtes. Kad putra sabiezē, pievieno caur

sietu izberztu vai gaļas mašinā samaltu biezpienu, olas,
cukuru un visu izmaisa. Pēc tam no biezputras izveido

plācenīšus, apviļā tos rīvmaizē un apcep uz pannas no

abām pusēm, kamēr izveidojas brūna garoziņa.
Pasniedzot uz katra plācenīša var uzlikt karoti skāba

krējuma. Šos pašus plācenīšus (bez krējuma) var pasniegt
pie boršča vai rasojņika.

Uz 1 glāzi griķu putraimu ņem 100 g biezpiena, 2 olas,
1 tējkaroti cukura, V2glāzes rīvmaizes, V 2tējkarotes sāls

un 2 ēdamkarotes sviesta.

PILAVI

Pilavi ir īpašā veidā vārītu rīsu ēdieni. Pilavu gatavo
ar jēra gaļu, ceptu un vārītu, mājputniem, zivīm, ar vārī-

tiem un žāvētiem augļiem, riekstiem un dārzājiem.
Pilava pagatavošanai paredzētos rīsus parasti pirms

vārīšanas noskalo un mērcē stundu siltā ūdenī, lai uzbriest,

pēc tam notecina caurdurī vai sietā un vāra vienā no seko-

jošiem veidiem.

Pirmais veids. Noskalotus rīsus ieber pasālītā, verdošā

ūdenī un vāra tik ilgi, kamēr rīsu graudiņi kļūst ārpusē
mīksti, bet iekšpusē vēl saglabājuši zināmu elastīgumu.
Sajā momentā rīsus izber sietā un atdzesē, aplaistot ar

aukstu ūdeni. Pēc tam padziļākā kastrolī izkausē daļu

taukvielu, ieliek tur izvārītos rīsus, pārlej ar atlikušajām
taukvielām, apsedz kastroli ar vāciņu un karsē 40—45

minūtes.

Lai rīsi nepiedegtu pie kastroļa dibena, iepriekš tajā
ieliek ļoti plānu neraudzētas mīklas kārtiņu, ko pagatavo
tāpat kā nūdelēm. Šo plācenīti pasniedz kopā ar pilavu.

Otrs veids. Pasālītam, verdošam ūdenim (2 glāzes
ūdens uz 1 glāzi sausu rīsu) pieliek daļu sviesta vai kau-

sētu tauku, ieber nomazgātos rīsus un neapmaisot ļauj
lēnām virt. Kad rīsi ir uzsūkuši visu ūdeni, tos pārlej ar

atlikušām taukvielām, kastroli apsedz un turpina vēl 30—

40 minūtes vārīt.
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PILAVS AR JĒRA GAĻU

Jēra gaļu sacērt nelielos gabalos, apkaisa ar sāli un

pipariem un apcep sviestā vai taukos kopā ar sīki sagriez-
tiem sīpoliem. Kad sīpoli un jēra gaļa ir apcepušies, uzlej
tik daudz ūdens, lai tas gaļu tikko segtu; pievieno granāta
graudiņus, kastroli apsedz un sautē gaļu mīkstu.

Pasniedzot gaļu ieliek bļodā vai šķīvjos kopā ar sulu,

kurā tā ir sautējusies, un saber virsū karsto pilavu, kas

izvārīts pēc pirmā veida.

Uz h/i glāzēm rīsu ņem 500 g jēra gaļas, 2 sīpolus,
2 vidēja lieluma granātus, y2 glāzes kausēta sviesta.

GURIEŠU PILAVS

Sagatavo pilavu (pēc pirmā veida) un pasniedzot aplej
to ar saldu mērci. Mērces pagatavošanai samaisa medu

ar līdzīgu daudzumu karsta ūdens, pieliek nomazgātas
rozines un visu kopā 10 minūtes pavāra.

Uz 2 glāzēm rīsu ņem pa 150 groziņu un medus un

V 2 glāzes kausēta sviesta.

UZBEKIEŠU PILAVS

Jēra gaļu sagriež nelielos gabaliņos un apcep katliņā

(labāk čuguna) stipri sakarsētās taukvielās; pēc tam

pieliek strēmelēs sagrieztus sīpolus, tad — burkānus,_ arī

sagrieztus strēmelēs, un apcep kopā ar jēra gaļu. Tālāk

jēra gaļai uzlej 4 glāzes ūdens, pieliek sāli, piparus un

visu uzvāra.

Rīsus rūpīgi noskalo trīs četras reizes, nolejot ūdeni,
ieliek katliņā ar gaļu un nolīdzina.

Kad viss ūdens ir novārījies, masā ar mentīti vai tīru

koka nūjiņu iespiež vairākus padziļinājumus (līdz katliņa

dibenam),' ielejot tur pa I—2 ēdamkarotēm ūdens, lai

pilavs nepiedegtu. Pēc tam katliņu blīvi noslēdz ar vāciņu

un patur 25—30 minūtes uz ļoti vājas uguns.

Pasniedzot pilavu saliek bļodā uzkalniņa veidā, pārliek
ar jēra gaļas gabaliņiem un apkaisa ar strēmelēs sagriez-
tiem zaļiem sīpoliem.

Uz 400 g treknas jēra gaļas ņem 2—3 glāzes rīsu,

200—300 g burkānu, 150—200 g sīpolu, 200 g aitu (vai

liellopu) tauku vai arī augu eļļas.

PILAVS AR ĶIRBJIEM UN AUGĻIEM

Svaigus ābolus un cidonijas nomizo, izņem sēklas, sa-

griež mazos kubiņos un sajauc ar nomazgātām rozinēm.

Kastrolī izkausē daļu sviesta, noklāj kastroļa dibenu

ar nomizota un no sēklām atbrīvota ķirbja šķēlītēm; ķirb-
jiem uzber virsū V 3no nomazgātajiem rīsiem, tad liek

BURKĀNU BLIŅAS

V2kg burkānu nomazgā, aplej ar

karstu ūdeni, apsedz ar vāciņu un

vāra mīkstus. Vāritos burkānus no-

mizo, saberž, pielej tiem 3/t 1 piena un

uzvāra. Verdošā biezenī ieber glāzi
miltu, labi sajauc, lai nebūtu kunkuļu,
pielej V 41 piena vai ūdens (lej pama-
zām, arvien izmaisot), pēc tam pie-
vieno 4 olas, ieber glāzi miltu, labi

sakuļ, pielej y4
litrā ūdens atšķaidītu

raugu (100 g), izmaisa un ļauj miklai

uzrūgt.
Pēc 2 stundām mīklai pieliek sāli,

2 ēdamkarotes silta sviesta, 1/2 ēdam-

karotes cukura, izmaisa, pievieno V*

glāzes miltu un kuļ siltā vietā 15 mi-

nūtes, kamēr mīklā parādās burbuļi.
Pēc tam mīklu noliek siltā vietā, to no

virsas apsedzot. Kad mīkla uzrūgst,
no tās cep bliņas.

ĶIRBJU BIEZEŅA BLIŅAS

1 kg ķirbju nomizo, sagriež gaba-

liņos, izvāra mīkstus un izberž caur

sietu; biezenim pielej 1 1 piena un to

sasilda līdz tikko slaukta piena tem-

peratūrai. Ķirbju biezenī ielej atšķaidītu
raugu (15 g), iesit 3 olas, izmaisa,
ieber 2—2»/2 glāzes miltu, mīklu labi

saku] un noliek uz 2 stundām siltā

vietā. Pēc tam mīklai pieliek sasildītu

sviestu (1 ēdamkaroti), Vt glāzes cu-

kura, sāli, labi sakuļ, noliek siltā

vietā, ļauj labi uzrūgt un tad cep
bliņas.

SOJAS MĒRCES

Sojas delikateses mērces ir tei-

cama garšas piedeva.
Piemēram minēsim «Dienvidu»

mērces recepti. Tā satur augstākā
labuma sojas mērci, ābolu biezeni,
žāvētas plūmes, tomātu biezeni, aknas

(saberztas), augu eļļu, cukuru, sāli,

ķiplokus, sīpolus, etiķi, piparus, sine-

pes, kardamonu, lauru lapas un madei-

ras tipa vīnu.

Labas ēdienu piedevas ir arī «lecie-

nītā» un «Galda» mērce. Tās sastāv no

sojas mērces, tomātu biezeņa, augu
eļļas, cukura, ķiplokiem, sīpoliem, sine-

pēm, koriandra, etiķa un lauru lapām.

DIETAS PRODUKTU VEIKALI

Dietas produktu veikali ir iekārtoti

speciāli tiem, kam vajadzīga diētiska

ārstniecība.

Ārstnieciskos, diētiskos produktus
šiem veikaliem gatavo pēc ārstu-dieto-

logu izstrādātām receptēm.
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Dietas produktu veikalos ir lielā

izvēlē dažādas želejas, krēmi, uzpūteņi,
zivju un gaļas recekļa ēdieni, salāti,
kulināri izstrādājumi ar hematogenu,
dārzāju un putraimu ēdieni, kas- paga-
tavoti ārsta uzraudzībā.

Dietas produktu veikalos arvien

var atrast ārstniecisko maizes un

konditorejas izstrādājumu, diētisko

konservu, uztura koncentrātu, sauso

brokastu, vitaminu izstrādājumu un

preparātu, minerālūdeņu, augļu, ogu un

dārzāju sulu un ārstniecisko piena iz-

strādājumu pilnu asortimentu, tikko

kautus putnus un daudzus citus pārti-
kas produktus, kas slimiem vajadzīgi.

MAKARONI

No makaroniem un makaronu iz-

strādājumiem var ātri pagatavot ļoti
garšīgus un vērtīgus ēdienus.

Makaronu izstrādājumus ražo tei-

cami iekārtotās makaronu fabrikās, kur

darbojas precizas padomju konstruk-

cijas mašinas-automati. Šīs mašinas

automātiski dozē miltus un vajadzīgo
ūdens daudzumu, tās nepārtraukti
iejauc mīklu, formē un sagriež jēlos
makaronu izstrādājumus, kurus pēc
tam žāvē un iesaiņo.

Viss makaronu ražošanas process
norit apstākļos, kas nodrošina nevai-

nojamu produkta kvalitāti un tīrību.

Viena strādniece apkalpo veselas

mašinu-automatu bloku grupas, regulē-
jot to darbu.

Izšķir šādus makaronu izstrādā-

jumu tipus un veidus: caurulīšu izstrā-

dājumus (to starpā īstie makaroni un

dažāda veida radziņi: «salmiņi», «pa-

rastie», «cirtotie», «sevišķie», «iecie-

nītie» v. c), sikmakaronus («tievie»,
«zirnek]a tīkliņi», «lentītes» v. c),
nūdeles («šaurās», «platās», «cirtotās»,
kā arī «lentītes» v. c), figūru izstrā-

dājumus (visu veidu «austiņas», «glie-
mežvāciņi»), zupās beramos («zvaig-
znītes», «gredzentiņi», «kvadrātiņi»,
«putraimiņi», «sešstūrīši» v. c).

Daļu makaronu izstrādājumu ie-

saiņo pa 250 un 500 g kartona kastītēs

un celofāna sainīšos. Tā ir patērētā-
jiem neapšaubāma ērtība.

Makaronu izstrādājumus gatavo
no speciāli izmeklētām augstākām
kviešu miltu šķirnēm ar maksimāli

augstu olbaltumvielu saturu. Atkarībā

no miltu šķirnes un pieliktā aizdara

(olas, melanžs, olu dzeltenumi) visi

makaronu izstrādājumu tipi un veidi

var būt uzlabotas vai uzlabotas olu

šķirnes, augstākās un pirmās šķiras
vai augstākās olu šķirnes.

šie izstrādājumi tiek organismā
labi izmantoti, un tie var ilgi uzglabā-
ties, garšas un uzturēs vērtībai nepa-
zeminoties.

kārtu augļu maisījuma, kārtu rīsu, jaunu kārtu augļu un

virsū — pārējos rīsus. Visu to pārlej ar atlikušo sviestu,

pielejot klāt tik daudz pasālītā ūdens, lai tas sniegtos
līdz rīsu augšējai kārtai. Kastrolim uzliek vāciņu un pilavu
vāra uz mazas uguns 1 stundu.

Uz 11/2 glāzēm rīsu ņem 500 g ķirbju, 200 g svaigu

ābolu, pa 100 g cidoniju un roziņu, V2glāzes sviesta.

PILAVS AR ROZINĒM

Rīsus pārlasa, noskalo un uz 10—15 minūtēm aplej ar

verdošu ūdeni. Pēc tam rīsus ieliek kastrolī ar verdošu

ūdeni, vāra mīkstus un notecina caurdurī.

Atsevišķā kastrolī izkausē sviestu, ieliek tajā izvārītos

rīsus, uzlej virsū izkausētu sviestu, blīvi noslēdz ar vāciņu

un vāra 25—30 minūtes uz ļoti mazas uguns.

Atsevišķi sviestā uz mazas uguns apcep pārlasītas,

nomazgātas, ūdenī uzbriedinātas rozines.

Pasniedzot pilavu, katrā šķīvī ieliek gabaliņu sviesta,

pārsedz to ar rīsiem, bet rīsiem uzliek virsū apceptas
rozines.

Uz 2 glāzēm rīsu ņem 100 groziņu, V2glāzes kausēta

un 2 ēdamkarotes svaiga sviesta.

MILTU IZSTRĀDĀJUMU ĒDIENI

KLIMPAS

Klimpas pagatavo no kviešu miltiem, mannas putrai-
miem un auzu grūšļa.

Klimpas formē šādā veidā. Mīklu ņem ar ēdamkaroti

un piespiež pie kastroļa sienas, lai tā blīvi piepildītu
karoti. Pēc tam ar karstā ūdenī apmērcētu tējkaroti atdala

daļu mīklas un ielaiž verdošā sālsūdenī. Klimpas veido

mazliet iegarenas formas un puslīdz vienāda lieluma.

Kā atsevišķu ēdienu klimpas pasniedz ar sviestu, rīv-

maizi un skābu krējumu, bez tam tās var būt gaļas ēdienu

piedeva. Klimpas ar pienu var dot kā otro vai trešo ēdienu.

KVIEŠU MILTU VAI MANNAS PUTRAIMU KLIMPAS

AR SVIESTU

Kastrolī uzvāra 31/2 glāzes ūdens, pieliek sāli, karoti

sviesta, pēc tam pieber mannas putraimus vai miltus un

6—B minūtes vāra, nepārtraukti maisot. Applaucēto mīklu

noceļ no uguns un, neļaujot tai atdzist, iesit mīklā citu

pēc citas jēlas olas, ikreiz mīklu izmaisot.

No iegūtās mīklas pagatavo klimpas un ielaiž tās uz

5—7 minūtēm verdošā, viegli pasālītā ūdenī. Gatavās

klimpas izņem ar putu karoti un pārliek sietā, lai notek

ūdens, un tad saliek šķīvī, aplej ar izkausētu sviestu un

pasniedz.



Sviesta vietā klimpas var apliet ar skābu krējumu.
Sajā gadījumā mīklas pagatavošanai jāņem tikai 1 karote

sviesta un y2 glāze skāba krējuma.
Uz 1 glāzi mannas putraimu vai kviešu miltu ņem 5

olas, 1/2 tējkarotes sāls (miklai) un 4 ēdamkarotes sviesta.

AUZU GRŪŠĻA KLIMPAS PIENĀ

Auzu grūsli ieber kastrolī, pārlej ar 2 glāzēm auksta

ūdens un izmaisa, lai nebūtu kunkuļu. legūtai mīklai pie-
sit jēlas olas, piemet sāli un no jauna izmaisa. No mīklas

izveido klimpas, ielaiž tās karstā pienā un B—lo minūtes

vāra. Klimpas pasniedz tajā pienā, kurā tās vārījušās.
Uz 2 glāzēm auzu grūšļa ņem 2 olas, 4 glāzes piena,

V2tējkarotes sāls (mīklai).

PELMEŅI SVIESTĀ

Sagatavo pelmeņus tā, kā tas norādīts receptē «Buljons
ar pelmeņiem». Pelmeņus salaiž verdošā sālsūdenī un vāra

10 minūtes. Pēc tam tie ar putu karoti jāizņem un jāsaliek
bļodā, pārlejot ar izkausētu sviestu vai skābu krējumu.

Uz ly2 glāzēm kviešu miltu ņem 1 olu, 2 ēdamkarotes

sviesta vai V 2glāzi skāba krējuma, 400 g gaļas (mīk-
stuma), 1 sīpolu.

ČEBUREKI

Jēra gaļas mīkstumu un taukus (vēlams taukastes)

samaļ kopā ar sīpolu gaļas mašinā vai ar nazi sīki sakapā.
Sasmalcinātai gaļai pieliek sāli, piparus, sīki sagrieztas

pētersīļu lapiņas un pielej 2—3 ēdamkarotes auksta ūdens,
masu ar mentīti izmaisot. Pēc tam gaļas pildījumam pie-
maisa izvārītus, aukstus rīsus.

No kviešu miltiem, ūdens un olām, pievienojot V 2tēj-
karotes sāls, samīca cietu neraudzētu mīklu, kas ir līdzīga
nūdeļu mīklai. Mīklu izveltnē 1 mm biezumā un izgriež

no tās apaļas ripiņas nelielas apakštasītes lielumā. Uz

katras ripiņas vienas puses uzliek jēra gaļas pildījumu,
apsedz to ar ripiņas otru pusi un savieno malas, iepriekš
tās apziežot ar sakultu jēlu olu. Pirms pasniegšanas čebu-

rekus izcep taukos dziļā pannā vai cepešpannā.
Uz 3 glāzēm miltu ņem 400 g jēra gaļas, 100 g tauku,

1 olu, 3/4 glāzes ūdens mīklai, 50 g rīsu, piparus (pēc

garšas), 200 g tauku cepšanai.

UKRAIŅU KLIMPAS (GALUŠKAS)

Miltus izsijā, iespiež tajos piltuvei līdzīgu padziļinā-

jumu un ielej tajā V2glāzes ūdens, 2 ēdamkarotes kausēta

sviesta un 2 olas, kas sakultas ar nepilnu tējkaroti sāls.

Visu to samaisa ar miltiem, bet pēc tam izdauza, kamēr

iegūst spidīgu un ne pārāk cietu mīklu.

Tievos un sīkos makaronu izstrā-

dājumus (zupā beramos v. c) vāra

tikai s—lo minūtes, bet visresnākos

makaronus 20—30 minūtes. Sevišķi
sīko makaronu šķirnes, tādas kā sīk-

makaroni «zirnekļa tīkliņi», ir jau ga-
tavas 2—3 minūtes.

NO VECĀM RECEPTĒM

TEICAMAS GARŠAS MEDUS KVASS

leliec toverīti 1 mārciņu pārlasītu
roziņu un piecus ripiņās sagrieztus
citronus, pārlej ar 4 mārciņām laba

sīrupa; pēc tam salej tur pudeles 30

verdoša ūdens un laid, lai atdziest.

Pa to laiku sakul tējkaroti rauga ar

trim karotēm miltu, pieliec to atdzisu-

šam kvasam un otrā dienā vari tam

pievienot vēl 5 vai 6 pudeles auksta

ūdens. Kad rozines ar citroniem uzpel-
dēs virspusē, noņem tās nost, sapildi
kvasu pudelēs, kuras labi aiztaisi un

noliec aukstā vietā.

(«XIX gadsimta pavārs», 1854)

Kā salīmēt sasistus traukus?

Stiklu un porcelānu salīmē

ar šķidru stikla un krita (zobu

pulvera) maisījumu. Lūzumu

malas apziež ar pusškidro masu

un savieno. Si līme izžūst I—/'/«1 —/'/«
diennakts laikā.

Neturiet mājas saldētavā

(dzesināmā skapī) produktus,
kuriem ir asa smaka. Periodiski

pārbaudiet dzesināmā skapja
stāvokli un izmazgājiet to ik

s—lo5—10 dienas ar ūdeni, pieliekot
klāt sodu.

Caurduris
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Mīklu izveltnē līdzenā, 1/2 cm biezā kārtā

un sagriež nelielos dažādas formas gabaliņos.
Mīklas gabaliņus (galuškas) ielaiž pasā-

lītā, verdošā ūdenī un vāra apmēram 10 mi-

nūtes, ūdenim lēni vāroties. Kad gatavās
klimpas uzpeld ūdens virspusē, tās ar putu
karoti pārliek caurdurī vai sietā un ļauj ūde-

nim notecēt. Pa to laiku kastrolī vai pannā
izkausē sviestu, saliek tur klimpas, trauku sa-

kratot, viegli apcep un pasniedz.

Karstajām klimpām un sviesta aizdaram

var vēl pievienot skābu krējumu.
Sviesta vietā var ņemt apceptu, sīkos

četrstūrīšos sagrieztu cūkas speķi, ko kopā ar

grībām pievieno klimpām.
Uz 21/2 glāzēm kviešu miltu ņem 2 olas,

V2glāzes skāba krējuma, 100 g svaiga vai

kausēta sviesta.

MAKARONI

Makaronu (nūdeļu, sīkmakaronu) ēdienu

pagatavošana ir vienkārša un neprasa visai

lielu darba un laika patēriņu. Makaronu iz-

strādājumus liek vārīties verdošā, pasālītā
ūdenī. Ūdeni ņem 2 glāzes uz 100 g maka-

ronu, sāli — »/i tējkarotes (5 g). Vārīšanas

laiks makaroniem ir 20—30 minūtes, bet nū-

delēm 12—15 minūtes. Izvārītos makaronus

saber sietā. Kad ūdens ir notecējis, pieliek,
nejaujot tiem atdzist, sviesta vai mērces aiz-

daru.

Ūdens, kurā makaroni vārījušies, jāizlieto
biezajām zupām, biezeņu zupām un mērcēm.

Makaronus var arī vārīt, ūdeni nenolejot.
Šajā gadījumā ūdeni ņem mazāk, ar tādu ap-

rēķinu, lai makaroni visu ūdeni uzsūktu.

Vārot šādā veidā, uz 100 g makaronu ņem

1 glāzi ūdens. Līdzīgi tam, kā to dara, vārot

ar ūdens noliešanas paņēmienu, makaronus

liek verdošā, pasālītā ūdenī; tos vāra ap-

maisot 20 minūtes. Pēc tam makaronu kastro-

lim uzliek vāciņu un uz mazas uguns 15—20

minūtes pasautē. Gataviem makaroniem pie-
liek sviestu, izjauc un pasniedz.

MAKARONI, NŪDELES UN

SĪKMAKARONI SVIESTĀ

Izvāra makaronus, sīkmakaronus vai nū-

deles, kā iepriekš minēts, nolej ūdeni, pieliek
sviesta aizdaru un izmaisa.

Uz 250 g makaronu, sīkmakaronu vai nū-

deļu ņem 2 ēdamkarotes sviesta.

MAKARONI AR SIERU

Pie izvārītiem, karstiem makaroniem pie-
liek sviestu un pusi saberztā siera un visu

labi izjauc. Makaronus pasniedzot, tos ap-

kaisa ar atlikušo sieru.

Uz 250 g makaronu ņem 50 g siera un

2 ēdamkarotes sviesta.

MAKARONI TOMATOS AR SĒNĒM

UN ŠĶIŅĶI

Izvāra makaronus. Šķiņķi un izvārītās

sēnes sagriež sīkās strēmelītēs un apcep

sviestā. Pēc tam apceptajam šķiņķim un

sēnēm pieliek tomātu biezeni, uzvāra, sajauc
ar makaroniem, izmaisa un pasniedz.

Uz 250 g makaronu ņem 100 g vārīta

šķiņķa, 200 g svaigu baraviku vai šampin-

jonu, 4 ēdamkarotes tomātu biezeņa, 2 ēdam-

karotes sviesta.

MAKARONU VAI NŪDEĻU SACEPUMS

AR OLU

Izvāra makaronus vai nūdeles, nolej ūdeni.

Atsevišķā kastrolī ielej aukstu pienu, pieliek

jēlas olas, cukuru, sāli. Pēc tam, labi izmaisot,
šo pienu pielej makaroniem vai nūdelēm, kas

salikti ar sviestu izziestā pannā, apkaisa tos

ar rīvmaizi, apslaka ar sviestu un cep 15—20

minūtes cepeškrāsnī, kamēr izveidojas brūna

garoziņa. Makaronu sacepumu pasniedzot, to

apkaisa ar cukuru vai aplaista ar sviestu.

Uz 250 g makaronu vai nūdeļu ņem 1 olu,
1 glāzi piena, pa 2 ēdamkarotēm cukura un

rīvmaizes, V2tējkarotes sāls un 1 ēdamkaroti

sviesta.

MAKARONU VAI NŪDEĻU SACEPUMS

AR BIEZPIENU

Izvāra makaronus vai nūdeles un sajauc

ar jēlām olām, sāli un cukuru. Biezpienu iz-

berž caur sietu vai samal gaļas mašinā, labi

samaisa ar makaroniem vai nūdelēm, saliek

ar sviestu izziestā pannā, nolīdzina, apkaisa
ar rīvmaizi, apslaka ar sviestu un cep 15—20

minūtes cepeškrāsnī. Pasniedzot apkaisa ar

cukuru.

Uz 250 g makaronu ņem 2 olas, 1 glāzi

biezpiena, pa 2 ēdamkarotēm cukura un sau-

siņu, V2tējkarotes sāls, 1 ēdamkaroti sviesta.



MAKARONU VAI NŪDEĻU SACEPUMS

AR GAĻU

Izvāra makaronus vai nūdeles. Gaļu (liel-
lopu, jēra, cūkas) samaļ gaļas mašinā, ap-

kaisa ar sāli un pipariem, saliek ar sviestu

sakarsētā pannā un tad uz mazas uguns ap-

cep. Kad gaļa gatava, to vēlreiz maļ gaļas

mašinā, pievieno 2 ēdamkarotes buljona vai

makaronu vārāmā ūdens un labi izjauc. Gaļai

var arī pielikt apceptus sīpolus. Jēlas gaļas

vietā var ņemt vārītu vai ceptu gaļu.

Pie izvārītiem makaroniem vai nūdelēm

pieliek jēlas olas, sāli, izmaisa un pusi no tiem

saliek līdzenā kārtā uz pannas, kas izziesta

ar sviestu. Šo kārtu vienmērīgi apklāj ar sa-

gatavoto gaļas pildījumu, apsedz to ar atli-

kušiem makaroniem vai nūdelēm, nolīdzina,

apkaisa ar rīvmaizi, apslaka ar sviestu un

15—20 minūtes cep cepeškrāsnī.
Uz 250 g makaronu vai nūdeļu ņem 250 g

gaļas (mīkstuma), 1 olu, 1/2 tējkarotes sāls,
2 ēdamkarotes rīvmaizes un 1 ēdamkaroti

sviesta.



SAUSĀS BROKASTIS

Sausās brokastis ir lietošanai pilnīgi ga-
tavi kukurūzas, kviešu graudu un risu pro-

dukti.

Sauso brokastu («Kukurūzas pārslu»,
«Kviešu pārslu», «Gaisa risu», «Gaisa ku-

kurūzas», «Gaisa kviešu») sastāvā ietilpst
olbaltumvielām, ogļhidrātiem, minerālvie-

lām bagāti produkti, tajos ir taukvielas; tā-

tad tie satur cilvēkam nepieciešamās uztur-

vielas.

«Šie produkti,» teica biedrs Mikojans, «ir

pilnīgi gatavi lietošanai, bet daži no tiem ir

gandrīz pilnīgi gatavi.» Tie neprasa lieku

kulināru apstrādāšanu un tomēr, kā to ap-

zīmē biedrs Mikojans, «sniedz milzīgas ērtības

mājsaimniecei, kura nevar virtuvei veltīt

daudz laika, sniedz milzīgas ērtības bērnu

dārziem, silēm, skolām, kur nevar būt lielu ap-

kalpotāju štatu un lielu virtuvju.»
Pastāstīsim, kā, piemēram, sagatavo sau-

sās gatavās brokastis «Kukurūzas pārslas».
šīs pārslas izstrādā no vislabākām kuku-

rūzas šķirnēm. Notīrītus kukurūzas putraimus

vispirms 2—2,5 stundas vāra sīrupā (cukurs,
sāls, ūdens) rotējošos vārāmos aparātos, pēc
tam atdzesē, kaltē, speciālās spiedēs saspiež.
Tad pārslas apgrauzdē, izsijā, par jaunu at-

dzesē un beidzot iesaiņo kastītēs.

Izstrādāšanas un iesaiņošanas procesā

produktam (tāpat kā daudzām citām fab-

rikās ražotām pārtikas precēm) rokas ne-

pieskaras: visu veic mašinas, bet cilvēka loma

aprobežojas ar mašinas darba novērošanu un

regulēšanu.
Pēc šīs sarežģītās rūpnieciskās apstrādā-

šanas iegūst vissmalkākās kukurūzas putrai-

mu pārslas, kas ir ļoti garšīgas un uzturēs

ziņā vērtīgas; salīdzinot ar parastiem putrai-
miem, tām ir divas priekšrocības: organisms
izmanto pārslas ievērojami labāk nekā jeb-
kurus putraimus, un tās ir pilnīgi gatavas lie-

tošanai.

Kukurūzas pārslas nav ne jāsilda, ne jā-
vāra, tās ēd aukstas, pasniedzot pie piena,
salda, skāba krējuma, rūgušpiena, biezpiena,
kafijas, augļu, dārzāju vai ogu sulām, kom-

potiem, ķīseļiem, medus, ievārījuma.
Ēšanas laikā pārslas ber (vai pievieno)

ēdienam pakāpeniski klāt, lai tās neizmirktu.

Kviešu pārslas ir brūnas, plānas, ziedla-

piņām līdzīgas pārsliņas, ko iegūst no speciāli
apstrādātiem (saspiestiem) augstvērtīgiem
kviešu graudiem; tās lieto tāpat kā kukurūzas

pārslas.

Uzspridzinātos kukurūzas, rīsu un kviešu

graudus sauc par «Gaisa rīsiem», «Gaisa ku-

kurūzu» un «Gaisa kviešiem».

Šā veida sauso brokastu ražošanas pro-
cesā putraimus vai graudus novieto aparātā,
kas pēc formas atgādina lielgabalu; tur tie

pakāpeniski arvien stiprāk sakarst. Kad spie-
diens ir sasniedzis ievērojamu augstumu, at-

veras aizslēgs un, pēkšņi izplešoties, tvaiks

grauda iekšienē graudu vai putraimu saspri-
dzina, vairākas reizes palielinot tā apjomu
(piemēram, kviešu un rīsu 10 reizes).

Šādi uzspridzināti graudi vai putraimi ir

lietošanai pilnīgi gatavi produkti. Tiem ir liela

uzturēs vērtība, patīkama garša, un organisms
tos labi izmanto.

Uzspridzinātos graudus izlieto tāpat kā

pārslas.
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PUPIŅU, ZIRŅU UN LĒCU ĒDIENI

Pupiņas, zirņi un lēcas pieder pie pākš-
augu kultūrām. Tiem ir augsta uzturēs vēr-

tība, jo tie satur daudz olbaltumvielu.

Pievienojot sviestu, cūku taukus, žāvētu

krūtiņu, no pupiņām, zirņiem un lēcām var

pagatavot daudz garšīgu, vērtīgu ēdienu. Gar-

šas kvalitātes ziņā pupiņas pārspēj zirņus un

lēcas. Tās ir baltas un krāsainas, ar dažāda

lieluma graudiem. Labām pupiņām ir spīdīgi,
lieli, nebojāti, vienādas krāsas un lieluma

graudi.
Labu zirņu graudi ir lieli, gandrīz vienāda

lieluma, baltā, dzeltenā vai zaļā krāsā. Bez

veseliem zirņiem pārdošanā ir arī lobīti zirņi,
kuru graudi ir pāršķelti uz pusēm un no ārē-

jās čaulas pa daļai atbrīvoti. Šādos zirņos ir

mazāk rupjās šķiedrvielas, un tie ievērojami
ātrāk izvārās.

Līdzīgi pupiņām un zirņiem, arī lēcas vēr-

tējot, svarīgs ir graudu lielums un vienmērī-

gums, kā arī zaļā krāsa.

Gatavos pākšaugus var pasniegt atsevišķa
ēdiena veidā un kā gaļas vai zivju piedevu.

Pirms vārīšanas pākšaugus pārlasa, at-

dalot nost svešus piemaisījumus un bojātus
graudus, un rūpīgi nomazgā; pēc tam tos uz

3—4 stundām iemērc aukstā ūdenī, lai pupi-

ņas, zirņi vai lēcas ātrāk un vienmērigāk iz-

vārītos.

Pākšaugi nav jāmērcē pārāk ilgu laiku,

īpaši siltā telpā, jo tie var ieskābt.

Ūdens, kurā pākšaugi mērcēti, iegūst ne-

patīkamu piegaršu, sevišķi, ja mērcētas pupi-

ņas, tādē| tas jānolej. Izmērcētos graudus
vāra svaigā, nesālītā ūdenī, un sāli pieliek
tikai vārīšanas beigās, jo sālītā ūdenī tie iz-

vārās daudz lēnāk. Tāda pati ietekme ir ūdens

cietumam, it sevišķi tas izpaužas, vārot pu-

piņas, kas cietā ūdenī vārās ievērojami ilgāk
nekā mīkstā.

Tālāk iepazīstinām ar dažām pākšaugu
otro ēdienu receptēm.

Pākšaugu zupu un uzkožamo ēdienu paga-

tavošanas receptes ir sniegtas grāmatas attie-

cīgās nodaļās.
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ATRI saldētas zaļas pupiņu

PĀKSTIS

Atri saldētas zaļās pupiņu pākstis
ir garšīgs, vērtīgs produkts.

Šis jaunās, piengatavības stadijā
savāktās pupiņas satur visai vērtīgas
olbaltumvielas, cukuru, mineralsāļus,

A, Bi un C vitaminus. Pirms sasaldēša-

nas tās rūpīgi izlasa un nomazgā; tās

saglabā svaigu pupiņu īpašības un kva-

litāti, bet izvārās 3 reizes ātrāk nekā

svaigas.

Mājās šīs pupiņas uzglabā saldē-

tas. Ja tās sāk atkust, tās tulit jāvāra,
jo otrreizēja saldēšana krasi pazemina
to kvalitāti.

Pupiņas vāra neatlaidinātas; tās

liek tieši no iesaiņojuma kastrolī ar

verdošu ūdeni, pieliekot pēc garšas
sāli; vāra 10—15 minūtes, kamēr pupi-
ņas mīkstas.

Pēc tam tās no ūdens izņem, pie-
liek sviestu un pasniedz vai nu kā cita

ēdiena piedevu, vai arī kā patstāvīgu
ēdienu. Pēdējā gadījumā pupiņām var

arī pielikt olu aizdaru.

Odens, kurā pupiņas vārījušās,
satur uzturvielas, tādēļ to var izlietot
mērču un zupu pagatavošanai. Atri

saldētās pupiņas kopā ar citiem dār-

zājiem var ari lielot zupu un dārzāju
ragū pagatavošanai.

KONSERVĒTI ZAĻIE ZIRNIS!

Konservēti zaļie zirnīši pieder pie
labākajiem dārzāju konserviem; tos

izstrādā no speciālu šķirņu jaunajiem
zirnīšiem tā saucamā piengatavības
stadijā, kad zirniši sevišķi maigi un

visbagātāki ar cukuru un vitaminiem.

Konservētus zaļos zirnīšus var

izmantot kā piedevu un kā patstāvīgu,
lietošanai gatavu ēdienu, jo zirniši

pirms pasniegšanas ir tikai jāsapilda
un jāpapildina ar sviesta vai skāba

krējuma aizdaru pēc garšas.

Gadījumā, ja konservētos zirnīšus

izmanto salātiem vai vinegretiem, tie,

protams, nav jāsilda.
Katrā šo konservu burkā ir 65—

70n/n zirnīšu un 30—35"/o sālijuma
(pārlējuma). šo konservu pārlējumu
ieteicams izmantot kāpostu zupai,
borščam un citiem pirmajiem ēdieniem,

jo tas satur cukuru un vitaminus.

lespēja sniegt galdā jebkurā gada
laikā svaigus zaļos zirnīšus palīdz
uzturu dažādot.

Konservu rūpniecība dod šo izde-

vību, ražojot arī svaigus, ātri saldētus

zaļos zirnīšus.

Saldēto zirnīšu īpašības un kvali-

tāte neatšķiras no svaigu, tikko sa-

vāktu zirnīšu kvalitātes. Otrādi: tiem

PUPIŅAS AR SVIESTU UN SĪPOLIEM

Pupiņas nomazgā un uz 3—4 stundām iemērc aukstā

ūdeni; pēc tam ūdeni nolej, uzlej pupiņām svaigu ūdeni un

tās vāra. Kad pupiņas ir mīkstas, ūdeni nolej, pieliek sviestā

apceptus sīpolus, sāli un izmaisa.

Tādā pašā veidā var sagatavot arī zirņus.
Uz 1 glāzi pupiņu ņem y2 tējkarotes sals, 1 sīpolu un

1 ēdamkaroti sviesta.

PUPIŅAS TOMATOS

Izvāra pupiņas, kā iepriekš teikts, ūdeni nolej, pieliek
sviestā apceptus sīpolus, tomātu biezeni, sāli, izmaisa un

izkarsē.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 2 ēdamkarotes tomātu biezeņa,
1 sīpolu un 1 ēdamkaroti sviesta.

PUPIŅAS AR KARTUPEĻIEM

Izvāra pupiņas un atsevišķi kartupeļus. Izvārītos kartu-

peļus sagriež šķēlītēs, apcep un sajauc ar pupiņām. Turpat

pieliek skābu krējumu, sīki sagrieztus apceptus sīpolus,
tomātu biezeni, sāli, piparus, pēc tam vēlreiz izmaisa, kas-

troli apsedz ar vāciņu un sautē cepeškrāsnī vai uz mazas

uguns.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 500 g kartupeļu, 2 sīpolus, pa

2 ēdamkarotēm skāba krējuma, tomātu biezeņa un sviesta.

PUPIŅAS AR RIEKSTIEM

Pupiņas pārlasa, nomazgā, iemērc aukstā ūdenī, tad

ūdenī nolej, aplej pupiņas par jaunu ar aukstu ūdeni un

izvāra tās. Pēc tam pupiņām pievieno sīki sagrieztus sīpolus
un uzvāra.

Sasmalcina valriekstu kodolus un pieliek pupiņām, piemet

sāli, piparus un visu to ar koka karoti izmaisa.

Sagatavotās pupiņas pārliek salātu vai dziļā porcelāna
traukā un pirms pasniegšanas apkaisa ar sakapātiem zaļu-
miem. Pupiņas ar riekstiem var pasniegt siltā un aukstā

veidā.

Uz 1 glāzi pupiņu ņem 50 g valriekstu kodolu, 1 sīpolu
un 75 g lociņu.

PUPIŅU PĀKSTIS AR RIEKSTU MĒRCI

Pupiņu pākstīm novelk dzīsliņas, nomazgā auksta

ūdenī, sagriež gabaliņos un izvāra verdošā sālsūdenī

(zaļās pupiņas vārās apmēram 15—20 minūtes).
izvārītās pupiņas saber sietā vai caurdurī, ļauj ūdenim

notecēt, pēc tam pupiņas pārliek salātu vai lēzenā porce-
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Lana traukā un pārlej ar sagatavoto riekstu mērci, kuras

pagatavošanas veids turpmāk aprakstīts.

Pupiņas pasniedzot apkaisa ar sīki sagrieztām pēter-
sīļu lapiņām vai dillēm.

RIEKSTU MĒRCE ZAĻAJĀM PUPIŅĀM

Valriekstu kodolus sasmalcina kopā ar ķiploku, pieliek
sāli, pulverī samaltu papriku, sīki sagrieztus sīpolus un

kindzas vai pētersīļu lapiņas. Visu to izmaisa un atšķaida
ar etiķi.

Uz 100 g valriekstu kodolu ņem 100 g sīpolu vai lociņu.
50 g zaļumu, V4glāzes etiķa, 1 daiviņu ķiploka.

PUPIŅU KOTLETES AR SĒŅU MĒRCI

Izvārītas pupiņas sajauc ar pienā izmērcētu baltmaizi,

samaļ gaļas mašinā, pievieno jēlas olas, sāli un rūpīgi
izmaisa. No iegūtās masas izveido kotletes, apviļā rīvmaizē

un apcep sviestā uz sakarsētas pannas.
Pasniedz ar sēņu mērci.

Uz 2 glāzēm pupiņu ņem 50 g baltmaizes, 1/4 glāzes
piena, 2 olas, 20 g žāvētu sēņu, V 2ēdamkaroti miltu,

2 ēdamkarotes rīvmaizes un 3 ēdamkarotes sviesta.

PUPIŅU UN KARTUPEĻU SACEPUMS

Atsevišķi izvārītus kartupeļus un pupiņas samaļ gaļas
mašinā, pieliek sāli un izmaisa. Pusi no iegūtās masas sa-

liek ar sviestu izziestā pannā, nolīdzina, pievieno apceptus
sīpolus, apklāj ar atlikušo masu, par jaunu nolīdzina, ap-
slaka ar sviestu un cep.

Uz 2 glāzēm pupiņu ņem 500 g kartupeļu, 2 sīpolus,
2 ēdamkarotes sviesta.

ZIRŅU VAI LĒCU BIEZENIS

Zirņus vai lēcas pārlasa, nomazgā un pēc tam uz mazas

uguns izvāra. Kad zirņi vai lēcas ir izvārījušies, pārpali-
kušo ūdeni nolej, pieliek sāli un pēc tam zirņus vai lēcas

izmaisa un samaļ gaļas mašinā vai arī izberž caur sietu.

Pēc tam pievieno sīki sakapātus un sviestā apceptus sīpo-
lus un no jauna visu labi izmaisa.

Uz 1 glāzi zirņu vai lēcu ņem 1 sīpolu un 2 ēdamkaro-
tes sviesta.

LĒCAS AR SVIESTU, TOMATIEM UN SĪPOLIEM

Lēcas pārlasa, labi nomazgā, aplej ar 2 glāzēm auksta

ūdens un ļauj 3—4 stundas mirkt. Pēc tam ūdeni nolej,

uzlej lēcām svaigu ūdeni un liek vārīties. Vārīšanas beigās

ir daudz priekšrocību. Vispirms, tie ir

izlasīti labāko šķirņu zirnīši, ļoti jauni
un maigi; otrkārt, tie ir jau izšķiroti,

rūpīgi nomazgāti, iztīrīti un vārīšanai

pilnīgi gatavi.
Saldētie zirnīši nav speciāli jāat-

laidina: tikai jāatver iesaiņojums un

zirnīši jāsaber kastrolī ar verdošu

ūdeni vai verdošu buljonu.
No ātri saldētiem zirnīšiem var

gatavot tos pašus ēdienus kā no

svaigiem.

SOJA

Sojas pupas satur līdz 40% labi

izmantojamu olbaltumvielu, līdz 22%
taukvielu, cukurvielas, vitaminus, mine-

ralsāļus, kā arī ar fosforu bagātu
vielu — lecilinu.

Mūsu zemē soju kultivē Ukrainā,

Tālajos Austrumos un Ziemeļkaukazā.

No sojas izstrādā visdažādākos,
uzturēs ziņā augstvērtīgus produktus —

sviestu, sieriņus, rūgušpienu, kefiru,

sojas konservus (sojas olbaltumu to-

mātu mērcē, sojas pastēti), konditorejas
izstrādājumus, sojas mērces («Dien-
vidu», «Austrumu», «lecienīto»,

«Galda»), sojas miltus pankūkām v. c.

SOJAS PASTĒTE AR TOMĀTIEM

Snjns pastēte ar tomātiem satur

līdz 20% olbaltumvielu, līdz 13% augu
eļļas.

Sojas pastēte ar tomātiem ir uz-

kožamie konservi, ko pasniedz kā pat-

stāvīgu ēdienu un kā dārzāju un maka-

ronu ēdienu garšas piedevu.

Taukiem ir īpatnēja piegarša
un smaka. Tādēļ daudzas saim-

nieces labāk cep visu sviestā; lai

liellopu, aitu vai cūku taukiem

piešķirtu sviesta garšu, tie jā-
sagriež nelielos gabaliņos, jāsa-
liek kastrolī un jāpārlej ar tik

daudz piena, lai tos tikko ap-

segtu. Kad piens ir labi pavārī-
jics, iegūtos taukus izkāš un

uzglabā vēsā vietā.

Vislabāk tomēr cepšanai der

lietot margarinu: garšas ziņā tas

līdzinās sviestam.

Neturiet primušu koka vai

tapsētu sienu tuvumā. Tā ir

zināma garantija pret uguns-

grēka briesmām.



pieliek sāli. Kad lēcas ir gatavas un to grau-

diņi mīksti, pārpalikušo ūdeni nolej, pieliek
lēcām sviestu un pasniedz.

Lēcām var arī pievienot kā aizdaru apcep-
tus sīpolus; ņem vidēja lieluma sīpolu, to sīki

sagriež un apcep nelielā sviesta daudzumā.

Pārējo sviestu pieliek tieši pie lēcām.

Lēcas tomātu un sīpolu mērcē gatavo tā-

pat, tikai pie apceptiem sīpoliem pieliek
3—4 ēdamkarotes tomātu biezeņa un kopā
uzvāra. Lēcas skāba krējuma un sīpolu mērcē

gatavo tāpat kā ar sīpoliem vieniem pašiem:

pie apceptiem sīpoliem pieliek V 2glāzes
skāba krējuma un uzvāra.

Uz 1 glāzi lēcu ņem 2 ēdamkarotes sviesta.

SAUTĒTAS LĒCAS AR ŽĀVĒTU KRŪTIŅU

Nomazgātas lēcas mērcē 3—4 stundas

aukstā ūdenī, tad ūdeni nolej. Krūtiņu ap-

plaucē ar verdošu ūdeni un sagriež plānās
šķēlītēs. Sīpolus saēvelē un kopā ar cūkas

krūti viegli apcep. Pēc tam lēcas un cūkas

krūti ieliek kastrolī, pārlej ar glāzi ūdens vai

buljona, pieliek tomātu biezeni, sāli, piparus,

lauru lapas, kastroli apsedz un lēcas sautē

30 minūtes.

Pasniedzot gatavās lēcas saliek uzkalniņa
veidā šķīvī un apkaisa ar sakapātām pētersīļu
lapiņām vai dillēm.

Uz 1 glāzi lēcu ņem 150 g krūtiņas, 2 sīpo-
lus un 1 ēdamkaroti tomātu biezeņa.

LĒCAS AR ŽĀVĒTIEM APRIKOZIEM

Pārlasītas lēcas nomazgā, pārlej ar 21/2
glāzēm auksta ūdens un vāra 1—ly 2

stundas.

Pēc tam apcep izkausētā sviestā sīki sagriez-
tus sīpolus ar žāvētiem aprikoziem (tos
iepriekš, iemērc uz 15 minūtēm siltā ūdenī),
pieliek sāli, piparus un visu to saliek kastrolī

ar izvārītām lēcām. Turpat pieliek notīrītus,
gaļas mašinā samaltus valriekstus. Visu šo

masu vāra 10—15 minūtes, pēc tam no uguns

noceļ.
Pasniedzot ēdienu apkaisa ar sīki sagriez-

tiem kindzas zaļumiem.
Uz 1 glāzi lēcu ņem 50 g žāvētu aprikožu,

I—2 sīpolus, 25 g notīrītu valriekstu, 2—3

ēdamkarotes augu eļļas.
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PIENA UN OLU ĒDIENI

Visizplatītākais un visvienkāršākais olu

sagatavošanas veids ir — izvārīt tās ar čau-

malu mīkstas, pusmīkstas un cietas. Pirms

vārīšanas olas ir jāapmazgā siltā ūdenī un,

ja tās pasniedz ar visu čaumalu, atlikušos

traipus izberzē ar sāli.

Olas jāliek verdošā ūdenī visas reizē ar

putu karotes vai sietiņa palīdzību.
Mīkstas un pusmīkstas vārītas olas pa-

sniedz uz šķīvja, kam pārklāta servjete. Bez

tam uz galda uzliek porcelāna vai plastmasas
biķerīšus. Biķerīši noder kā olu ieliekamie

ēšanas laikā.

MĪKSTAS OLAS

Nomazgātas olas iegremdē verdošā ūdenī

un vāra 3—4 minūtes. Olas var izvārīt mīk-

stas arī bez vārīšanas. Tās ieliek kastrolī un

pārlej ar verdošu ūdeni, lai tas olas apsegtu.
Ūdenī olas patur 10 minūtes, pēc tam ūdeni

nolej, uzlej vēlreiz verdošu ūdeni un olas pēc
2—3 minūtēm izņem. Šādā veidā izvārītas

olas baltums nesacietē, bet tikai sabiezē par

maigu, baltu masu, turpretim dzeltenums pa-

liek pusšķidrs.

PUSMĪKSTAS OLAS

Olas iegremdē verdošā ūdenī. Pēc tam kad

tās ir iegremdētas, ūdenim ir par jaunu ātri

jāuzvārās, tādēļ olas ir jāvāra uz spēcīgas

uguns un pietiekamā verdoša ūdens dau-

dzumā. 5—6 minūtes pēc iegremdēšanas ver-

došā ūdenī olas izņem, aplej ar aukstu ūdeni

un karstas pasniedz.
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OLAS

Ja jūs redzat uz olas zilu zīmo-

dziņu ar datuma apzīmējumu, tad tās

ir vai nu atlasītas, vai parastās
diētiskās olas, kas nav dētas agrāk kā

pirms 5 dienām.

Izšķir trīs olu kategorijas galdam:
svaigas (uzglabātas līdz 30 diennaktim

kopš izdēšanas briža); saldētas (sa-
glabātas saldētavā ilgāk par 30 dien-

naktīm) un kaļķotas (uzglabātas kaļķa
šķīdumā).

Vidēji viena atlasīta diētiska ola

sver 58 g, parastā diētiskā — 50 g,
I šķiras galda ola — 49 g, 2. šķiras —

42 g, 3. šķiras — 40 g.

Vienas olas čaumala sver vidēji
ap 10%, baltums — ap 57%, bet dzel-

tenums — 32% no kopējā olas svara.

Rūpniecībā no clām izstrādā olu

pulveri un olu melanžu.

Olu pulverī nav vairāk par 6—7%
mitruma, un tas pilnīgi aizvieto svaigu
olu, jo saglabājis visas tās uzturēs un

garšas vērtības.

Olu pulvera un svaigas olas svara

attiecība ir kā 1: 5.

Olu melanžs ir rūpīgi sagatavots,
saldēts olu baltumu un dzeltenumu

maisījums, ko uzglabā aizlodētās
skārda bundžās.

Vērtīgākā olas daļa ir dzeltenums,
tajā ir daudz organismam visai vaja-
dzīgas vielas — leritina.

Kulinārijā olas plaši izmanto gan
patstāvīgu ēdienu pagatavošanai, gan
kā daudzu otro ēdienu, uzkožamo,
mīklas izstrādājumu, saldo ēdienu
v. tml. sastāvdaļu.

Bez tam olas baltumu izmanto kā

saistītāju (mīklai, sacepumiem, rau-

šiem) un kā dzidrinātāju vielu (bul-
jonam).

NO VECĀM RECEPTĒM

OLAS AR SKĀBU KRĒJUMU

leliec bļodā, kurā pasniedz, pus-
glāzi skāba krējuma, uzvāri, lai puse
novārās; iesit tur astoņas olas, sāli
un rupjos piparus. Kad izvārīsies, sa-

cep no virsas ar sakarsētu lāpstiņu.
(«Jaunā konditorejas un pavāru grāmata»,
1817)

Vārot ieplīsušas otas, tās

parasti iztek. Lai šādu olu sa-

glabātu, tā jāvāra sālsūdenī.

Ja olas atri vāra verdošā
ūdenī, baltums ir cietāks, bet

dzeltenums šķidrāks, turpretim,
varot lēni, dzeltenums ir cietāks,
bet baltums šķidrāks.

CIETAS OLAS

Olas vāra cietas B—lo8 —10 minūtes, skaitot no ūdens vārī-

šanās brīža. Ja tās vāra ilgāk, olas baltums kļūst pārāk
ciets, bet dzeltenums zaudē savu koši dzelteno krāsu. Izvā-

rītās olas tūlīt iegremdē aukstā ūdenī, citādi ir grūti nolobīt

čaumalu.

Ja vārītas olas domāts izlietot kāda cita ēdiena pagata-

vošanai, tās, izņemtas no verdoša ūdens, nekavējoties
iegremdē aukstā ūdenī, pārsit čaumalu un noloba. Pareizi

izvārītu olu var viegli nolobīt, jo sarecējušais olas baltums

izveido ciešu apvalku, kas satur kopā pusmīksto dzel-

tenumu.

«VĒRŠA ACS»

Uz pannas sakarsē sviestu, iesit tur olas, cenšoties ne-

pārplēst plēvīti, kas apņem dzeltenumu, uzkaisa sāli, patur

pannu uz plīts I—2 minūtes un pēc tam ieliek uz 3—4

minūtēm karstā cepeškrāsnī. Tikko baltums kļūst pienaini
balts, «vērša aci» pasniedz tajā pašā pannā vai sasildītā

šķīvī.
Ja nav cepeškrāsns, pannu ar olām apsedz cepšanas

laikā ar vāciņu vai šķīvi.

«VĒRŠA ACS» AR PIEDEVĀM

Lai pagatavotu «vērša aci» ar kādu piedevu, vispirms
apcep uz pannas rupjas maizes, speķa, šķiņķa, desiņu,

desas, šampinjonu vai citu svaigu sēņu, tomātu, kabaču

v. c. šķēlītes. Pie tam šampinjoni un citas sēnes jāizcep

gatavas. Pēc tam virs saceptām piedevām uzsit olas, ap-

kaisa tās ar sāli un cep olu ēdienu tāpat, kā tas teikts

iepriekšējā receptē.

OLU KULTENIS

Mazā kastrolī izkausē sviestu, turpat piesit olas, pielej
nedaudz piena (uz 3 olām 1 ēdamkaroti sviesta, 2 ēdam-

karotes piena), piemet sāli un ar dakšiņu sakuļ. Pēc tam

liek uz vidējas uguns un vāra, nepārtraukti ar koka men-

tīti apmaisot. Kad olu kultenis ir pārvērties šķidrā putrā,
to no uguns noņem un kādu laiciņu vēl pamaisa; pēc tam

kulteni saliek šķīvī vai bļodā un apliek apkārt sviestā ap-

ceptus baltmaizes grauzdiņus.
Šādu olu ēdienu var pasniegt kā ar dārzājiem, tā ar

gaļas produktiem, piemēram, ar vārītu šķiņķi, žāvētu krū-

tiņu, desiņām. Šos produktus sagriež sīkos četrstūrīšos, uz

pannas sviestā viegli apcep un pēc tam samaisa ar olu

kulteni. Tādus produktus kā, piemēram,_ ceptas sēnes krē-

jumā, ceptas svaigu tomātu daiviņas, vārītas zaļas pupas,

zaļos zirnīšus ar sviesta aizdaru parasti uzliek jau gata-

vam olu kultenim virsū.
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OLU ĒDIENS AR PUPIŅU PĀKSTĪM

Zaļām pupiņu pākstīm norauj dzīslas, sagriež gabali-
ņos, izvāra pasālītā verdošā ūdenī, saber sietā, pēc tam

viegli apcep uz pannas ar sviestu; tad pupiņas pārlej ar

olu, pieliek sāli un turpina cept, kamēr olas ir gatavas.
Olu ēdienu pasniedz tajā pašā pannā, kurā tas cepies.

Uz 5 olām ņem 200 g pupiņu pākšu un 1 ēdamkaroti

sviesta.

OLU ĒDIENS AR SIĻĶI

Nelielai siļķei novelk ādu un izņem asakas, sagriež to

B—lo8—10 gabaliņos, kurus saliek uz karstas pannas sviestā,
piesit 4—5 olas un patur olu ēdienu dažas minūtes uz

uguns. Pasniedzot olu ēdienu apkaisa ar pētersīļu lapiņām
vai sīki sagrieztiem lociņiem.

OMLETES

Omleti pagatavo kā no olām vienām pašām (dabisko),
tā arī pievienojot gaļas, zivju un piena produktus, tāpat
dažādus dārzājus, zaļumus, augļus, ogas. Šos produktus

sajauc ar jēlām, sakultām olām vai pildījuma veidā ievīsta

omletei vidū.

Atsevišķi mērces traukā var pasniegt omletes pildīju-
mam atbilstošu mērci: tomātu, sarkanā vīna, piena, olu un

sviesta.

DABISKĀ OMLETE

BJodiņā vai kastrolī iesistām olām pieliek sāli, pielej
mazliet piena un saputo ar karoti vai dakšiņu. legūto masu

ielej karstā pannā ar sviestu un cep uz lielas uguns, pannu

viegli sakratot, lai olu masa izkārstu vienmērīgi. Kad

omlete sāk sabiezēt, tās malas ieloka ar lokanu nazi no

divām pusēm vidus virzienā, tādā kārtā izveidojot no omle-

tes iegarenas formas pīrādziņus; to apmet šķīvī vai ovālā

bjodā ar šuvi uz leju, apziež ar gabaliņu sviesta un tūlīt

pasniedz.
Uz 3 olām ņem pa 1 ēdamkarotei piena un sviesta.

OMLETE AR SIERU

Baltmaizes mīkstumu iemērc pienā, saspaida, pieliek
jēlas olas, visu to ar karoti labi sakuļ, pieber saberztu

sieru, sāli, izmaisa, ielej karstā pannā ar sviestu un cep kā

dabisko omleti. Šo omleti var uzliet uz karstas pannas ar

sviestu un cept cepeškrāsnī. Omlete ir ļoti čagana, ja pusi

KAFIJA

Kafijas pupiņas ir tropu zemēs

augošā kafijas koka augļu sēklas.

Pirms pagatavo no kafijas pupi-
ņām dzērienu, tās apgrauzdē un pēc
tam samaļ.

Grauzdēšanas procesā pupiņās
rodas vielas, kas kafijai piešķir patī-

kamo aromātu.

Kafijas pupiņas satur kofeinu —

vielu, kas tonizē un mazliet uzbudina

sirdi un centrālo nervu sistēmu.

Kafija pārdošanā ir veselu pupiņu
veidā, samalta, kā arī ar pievienotiem
apgrauzdētiem un samaltiem cigori-
ņiem (piešķir īpatnēju garšu).

PIENS

Piens pieder pie vissvarīgākajiem
pārtikas produktiem, jo tajā ir visas

vielas, bez kurām cilvēka organisms
nevar normāli eksistēt, proti: augst-
vērtīgas olbaltumvielas, taukvielas,
ogļhidrāti, neorganiskie sāļi, vitamini.

Svaigā pilnpienā ir arī tā sauca-

mās imunvielas, kas spēj iznicināt

cilvēkam kaitīgas baktērijas.
Organisms pienu labi un ātri

uzņem; no tā var sagatavot daudz

garšīgu, ļoti vērtīgu ēdienu un pro-

duktu, kādēļ piens un piena produkti
ir pieaugušo cilvēku un sevišķi bērnu

uztura devā tik vēlami, bieži pat ne-

aizstājami.
Piena rūpniecība izlaiž pārdošanā

vaļēju pienu kannās, pudelēs iepildītu
pienu, saldu krējumu, rūgušpienu,
kefiru, acedofilinu, acidofilo pienu,
skābu krējumu, biezpienu, biezpiena
sieriņus, salda krējuma dzērienu, šoko-

lādes pienu, dažādas saldējuma
šķirnes.

Piena kombināti ir apbruņoti ar

vismodernāko techniku, te darbojas
mašinas-automati, agregāti pasterizē-
šanai, dzesināšanai, uzglabāšanai,

piena iepildīšanai pudelēs. Piena kom-

binātos ir ļoti augsts automatizācijas
līmenis visiem ražošanas procesiem,
kuros pienu apstrādā, pasterizē,
iepilda pudelēs un tās noslēdz, rokām

nepieskaroties.

Uzmanieties, lai putošanai

paredzētiem olu baltumiem ne-

pie juktu klāt dzeltenumi. Olu

dzeltenums kavē baltuma sapu-
tošanu.

Pirms putošanas atdzesējiet
baltumus uz ledus. lesāciet

putot lēnām un tikai pakāpe-
niski paātriniet kustības.
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NO VECAM RECEPTĒM

OLU ĒDIENS AR KARTUPEĻU
BIEZENI

Nomizotus kartupeļus (500 g)
izvāra pasālītā ūdenī, caurdurī note-

cina, izberž caur sietu, pieliek mazliet

sviesta, sāls un izmaisa, pakāpeniski
lejot klāt karstu pienu (V 2 glāzes).
Biezeni (vidēji biezu) saliek ar sviestu

izziestā pannā, nolīdzina, apkaisa ar

saberztu sieru vai rivmaizi, apslaka
ar sviestu un sacep cepeškrāsnī, kamēr

izveidojas brūna garoziņa. Pēc tam

sacepto kartupeļu masā ar karoti

iespiež padziļinājumus pēc paņemto
olu skaita (5—6) un katrā padziļinā-
jumā iesit veselu jēlu olu; pannu uz

2—3 minūtēm vēlreiz ieliek karstā

cepeškrāsni. Olu ēdienu pasniedz
pannā.

OLU KROKETES

Izvāra 5 cietas olas, noloba un ne

visai smalki sakapā. Sagatavo biezu

piena mērci. Karstai mērcei piemaisa
divus jēlus olu dzeltenumus, pieliek
sakapātās olas un ēdamkaroti sīki sa-

grieztu zaļumu, sāli, visu to labi

izmaisa un saliek ar sviestu izziestā

bļodā. Lai nerastos plēvīte, masu no

augšas apziež ar sviestu un ļauj tai

atdzist. Atdzisušo masu sadala līdzī-

gās daļās (pa ēdamkarotei katru),
izveltnē olu vai bumbiņu veidā, ap-
mērcē olas baltumā, kuram pievienota
vesela jēla ola, divreiz apviļā rīvmaizē

un cep sakarsētā sviestā. No sviesta

kroketes izņem ar putu karoti un

saliek sietā.

Tajā pašā sviestā apcep pētersīļu
zariņus.

Gatavās kroketes saliek uzkalniņa
veidā bļodā, izrotājot ar apceptiem
zaļumiem. Pie šīm kroketēm der pa-

sniegt zaļos salātus ar skābu krējumu
vai majonēzi ar etiķi, vai arī karstu
tomātu mērci.

Lai, čaumalu nepārsitot, no-

skaidrotu, vai ola ir jēla vai

vārīta, pamēģiniet to uz galda
paripināt kā vilciņu ap savu

asi. Vārīta ola griezīsies, bet

jēla ola pēc viena diviem ap-

griezieniem apstāsies.

Uz olas čaumalas ir mik-

robi. Tādēļ pirms olu pārsiša-
nas nomazgājiet tās.

baltuma atdala, saputo un piejauc sagatavotai masai pirms

cepšanas.
Uz 3 olām ņem 50 g siera, 50 g baltmaizes, 3 ēdam-

karotes piena un 1 ēdamkaroti sviesta.

OMLETE AR LOCIŅIEM

Olas iesit kastrolī un viegli saputo. Sīki sagrieztus

lociņus sajauc ar sakultām olām, pieliek sāli un cep kā

dabisko omleti. Uz katrām 3 olām ņem pa 1 ēdamkarotei

sīki sagrieztu lociņu, kausēta sviesta un piena.

OMLETE AR SVAIGIEM KABAČIEM, ĶIRBJIEM VAI

SVAIGĀM BARAVIKĀM

Dārzājus notīra, sagriež četrstūrīšos, bet sēnes — plā-
nās šķēlītēs, pieliek sāli un apcep, pēc tam sajauc ar sapu-

totām olām. Šādu omleti der apliet ar biezu, karstu skāba

krējuma mērci un apkaisīt ar sakapātām pētersīļu lapiņām
vai dillēm.

OMLETE AR ĀBOLIEM

Svaigus, ne visai skābus ābolus nomizo, izņem serdes,

sagriež plānās šķēlītēs un viegli apcep uz pannas sviestā.

Apceptos ābolus pārlej ar saputotām olām, izjauc un cep

kā dabisko omleti.

Uz 3 olām ņem 100 g ābolu un 1 ēdamkaroti sviesta.

OMLETE AR SPINATIEM

Pagatavo tāpat kā omleti ar lociņiem, bet svaigos spi-
nātus ņem divreiz mazākā daudzumā nekā lociņus.

OMLETE AR KARTUPEĻIEM

Nomizo zaļus kartupeļus, sagriež sīkos četrstūrīšos un

apcep uz pannas sviestā. Pēc tam kartupeļus pārlej ar

pienā iekultām olām, izjauc un cep kā dabisko omleti.

Uz 3 olām ņem 100 g kartupeļu, pa 1 ēdamkarotei piena

un sviesta.

OMLETE AR SJOMGU

Sjomgai novelk ādu un izņem asakas, sagriež sīkos

gabaliņos, sajauc ar pienā iekultām olām un cep kā dabis-

ko omleti. Omleti pasniedzot, to var apliet ar olu un

sviesta mērci vai ar izkausētu sviestu.

Uz 3 olām ņem 50 g sjomgas un 1 ēdamkaroti sviesta.
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PILDĪTAS OLAS

Izvārītām, cietām olām noņem čaumalu, pārgriež tās

(gareniski) uz pusēm, katrai pusītei izņem dzeltenumu un

izgriež daļu baltuma, izveidojot baltumā iegarenu padziļi-
nājumu. Dzeltenumus izberž caur sietiņu, pieliek sīki saka-

pātus olas baltumus, vārītu šķiņķi un pētersīļu lapiņas,
sviestā apceptus sīpolus, kā arī pienā izmērcētu baltmaizi,

sāli, mazliet piena, piparu un vienu jēlu olu. Visu to labi

izmaisa un olu pusītēs piepilda iegūto masu ar kaudzīti,

piešķirot katrai pusītei veselas olas formu.

Uz pannas saliek kartupeļu biezeni, simetriski iespiež
tajā pildītās olas, apkaisa ar saberztu sieru, apslaka ar

sviestu un sacep cepeškrāsnī.

Šķiņķa vietā pildījumam var ņemt sīki sakapātas un

pēc tam apceptas baravikas, šampinjonus, ceptu gaļu,
ceptu teļa gaļu, vistu, medījumu v. c.

Uz 5 olām ņem 25 g siera, 50 g šķiņķa, 50 g balt-

maizes, V2sīpola, 2 ēdamkarotes piena pildījumam, 1/2 glā-
zes piena kartupeļu biezenim, 500 g kartupeļu, 2 ēdam-

karotes sviesta.

BIEZPIENA ĒDIENI

Biezpiena ēdienu (biezpiena pankūku, pildiņu, pudiņu,

rausīšu) pagatavošanai ņem sausu, nospiestu biezpienu
vai gatavu biezpiena masu (saldu vai sāļu). Mitru biez-

pienu iepriekš zem sloga nospiež: to ietin verdošā ūdenī

izmazgātā un divkārt saliktā marlē vai audekla servjetē
un noliek vīstokli starp diviem tīriem, ar verdošu ūdeni

applaucētiem dēlīšiem, uzliek virsū kādu slogu un atstāj
tā 2—3 stundas.

BIEZPIENA RAUSĪŠI

Biezpienu samaļ gaļas mašinā vai izberž caur sietu,
saliek dziļā bļodā vai kastrolī, pieber klāt 74 glāzes izsi-

jātu miltu, cukuru, sāli, vanilinu, pieliek jēlu olu. Visu to

labi izmaisa, uzliek uz galda, kas apkaisīts ar miltiem, iz-

veltnē biezpiena masu resnas desas veidā un sagriež to

šķērsām 10 vienāda lieluma plācenīšos. Katru plācenīti

apviļā miltos, ieliek sakarsētā pannā un apcep sviestā

brūnu no abām pusēm. Gatavos biezpiena rausīšus saliek

bļodā. Ja vēlas, tos var apkaisīt ar pūdercukuru; pasniedz
siltus ar skābu krējumu vai augļu sīrupu.

Uz 500 g biezpiena ņem V 2 glāzes skāba krējuma,
1 olu, pa 2 ēdamkarotēm sviesta un cukura, V 2glāzes
miltu, 1/4 paciņu vanilina pulvera.

BIEZPIENA RAUSĪŠI AR BURKĀNIEM

Burkānus nomazgā, notīra, sagriež plānās šķēlītēs,
saliek kastrolī, pielej V 2glāzes ūdens, pieliek V 2ēdam-

karotes sviesta. Pēc tam burkānus sautē, apsedzot kastroli

PASTERIZĒTS PIENS

Piena kombinātos pienu filtrē un

pēc tam pasterizē (80—85° tempera-

tūrā). Pasterizējot tiek saglabātas
visas piena vērtīgās īpašības. Piena

kombinātu ražotā pasterizētā pienā ir

vismaz 3,2°/o taukvielu.

Pudelēs iepildītais piens nav jā-
vāra, va|ējais piens no kannām, it

īpaši tirgū pirktais piens, ir katrā ziņā

jāuzvāra.

PIENA KOMBINĀTI

Biedrs Mikojans teica: «Piena

kombinātiem ir milzīga nozīme, jo
piens ir visvērtīgākais produkts, īpaši
bērniem, bet reizē arī bīstams. Slikts

un nesvaigs piens — viens no galve-
najiem bērnu saslimšanas cēloņiem.
Līdz šim mēs bijām piena sievu varā.

Viņas veda tādu pienu, kādu gribēja,
un lēja tam klāt tik daudz ūdens, cik

vien gribēja, pie reizes jauca klāt arī

kaļķi, lai piens liktos biezāks. Kā gan

patērētājs varēja pārbaudīt, kādu pienu

viņam piena sieva nes? Bet tagad
mūsu piena kombinātos vispusīgi ana-

lizē katru saņemtā un pārdošanai no-

dotā piena partiju: pienu rūpīgi pār-
bauda ķīmiķi un ārsti, viņi pēta tā

ķīmisko sastāvu, svaigumu, skābumu,

baktēriju saturu... Ļoti svarīga ir

pasterizacija. Pilnīgi iznīcinot pienā

kaitīgos mikrobus, to starpā tuberku-

lozes un bīstamos zarnu mikrobus,

pasterizacija saglabā visas piena vēr-

tīgās īpašības atšķirībā no vārīšanas,
kas gan mikrobus iznīcina, bet reizē

ar to iznīcina arī da]u vitaminu, iz-

maina olbaltumvielu struktūru un pa-
sliktina to uzņemšanu organismā.
Pasterizēt pienu — tas nozīmē dot

patērētājam un vispirms bērniem vis-

labākās kvalitātes pienu.»

Piena traipus no vilnas audu-

miem iztīra ar maisījumu, kas

sastāv no 3 ēdamkarotēm ožamā

spirta, tāda paša daudzuma de-

naturētā spirta un 1 ēdamkarotes

sāls.

No zīda audumiem piena

traipus izņem ar maisījumu,
kurā ietilpst 1 tējkarote glice-
rīna, 1 tējkarote ūdens un daži

pilieni ožamā spirta. Pirms šo

maisījumu pielieto, jāpārbauda,
vai audums neplūk.
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ACIDOFILAIS PIENS

Acidofilo pienu iegūst, saraudzējot
pasterizēto pienu ar īpašām acidofilām

nūjiņām (baktērijām).
Sis piena produkts (ar mazliet

staipīgu konsistenci) ir labi sarecējis,
patīkamas garšas, un to labprJt dzer

kā atspirdzinošu dzērienu. Bērniem

parasti patīk acidofilais piens ar

cukuru.

Bez tam acidofilais piens ir ārst-

niecisks produkts; tam ir ārstnieciska

nozime tādēļ, ka acidofilās nūjiņas,

nokļuvušas zarnās, kavē pūšanas bak-

tēriju darbību. Acidofilais piens ir vēl

veselīgāks par rūgušpienu, jo acido-

filās nūjiņas ir aktivākas.

Acidofilā piena paveidu — acido-

filinu pagatavo no saraudzēta paste-
rizētā piena. leraugs sastāv no piena

rauga, acidofilām un citām pienskābām
baktērijām.

Tāpat kā rūgušpienu, acidofilo

pienu un acidofilinu var lietot dažādu

ēdienu — boršča, salātu v. c. aizda-

ram.

ŠOKOLĀDES PIENS

Piena kombināts gatavo šokolā-

des pienu no pilnpiena, pievienojot tam

kakao pulveri, smalko cukuru, agara-

garu.
Sis garšīgais, augstvērtīgais pa-

sterizētais dzēriens satur vismaz 3,2%
tauku, 12% cukura un 2,5% kakao.

ATTAUKOTAIS PIENS

Dažu slimību gadījumos pilnpienu
ar normālu taukvielu saturu nevar

dzert. Šādiem patērētājiem piena rūp-
niecība ražo attaukoto pienu (0,08%
taukvielu).

Bez tam attaukoto pienu lieto vis-

pārējā kulinārijā.

Panna olu ēdiena «vērša

acs» cepšanai

ar vāciņu, un uzmanot, lai burkāni nepiedeg. Ja viss ūdens

izvārītos, bet burkāni būtu vēl cieti, pievieno I—21 —2 ēdam-

karotes ūdens, bet ar tādu aprēķinu, lai tad, kad burkāni

būs mīksti, viss ūdens būtu izvārījies.
Gatavos burkānus izberž caur astru sietiņu, sajauc ar

saberztu biezpienu, pieliek y2 glāzes miltu vai mannas put-

raimu, jēlu olu, cukuru, sāli un visu to izmaisa. Izveido un

cep biezpiena rausīšus tāpat, kā teikts iepriekšējā receptē.
Uz 300 g biezpiena ņem 500 g burkānu, 2 ēdamkarotes

cukura, y« glāzes miltu, 1 olu un 2 ēdamkarotes sviesta.

BIEZPIENA PLĀCENĪŠI AR KARTUPEĻIEM

Kartupeļus nomizo un nesagrieztus izvāra sālsūdenī,
sietā vai caurdurī notecina, saliek bļodā un ar koka stam-

piņu vai karoti labi saspaida. Kartupeļu masai pieliek biez-

pienu, jēlu olu, V 2glāzes miltu, cukuru, sāli. Visu to labi

izmaisa, uzliek uz galda, izveido no masas plācenīšus, ap-

viļā tos miltos un apcep sviestā no abām pusēm, kamēr

izveidojas brūna garoziņa. Biezpiena plācenīšus pasniedz
siltus ar aukstu skābu krējumu.

Biezpiena plācenīšus var arī pagatavot ar rozinēm:

biezpiena masai pieliek 50 g iztīrītu un nomazgātu roziņu.
Uz 500 g biezpiena ņem 800 g kartupeļu, 1 jēlu olu,

3 ēdamkarotes cukura, y2 glāzes skāba krējuma, 1 glāzi
kviešu miltu, 3 ēdamkarotes sviesta.

BIEZPIENA PILDIŅI

Aukstā ūdenī vai pienā (V2glāzes) iekuļ jēlu olu, pie-
liek nepilnu tējkaroti sāls, pieber 2 glāzes izsijātu miltu

un iemaisa cietu mīklu. Biezpienu samaļ gaļas mašinā,

pieliek tam cukuru, olas dzeltenumu, ēdamkaroti izkausēta

sviesta, 1/2 tējkarotes sāls un visu to labi izjauc. Mīklu

izveltnē ļoti plānu, izgriež ar metāla veidnīti vai mazu

glāzīti ripiņas, apziež tās ar saputotu olas baltumu, uzliek

uz katras ripiņas pa tējkarotei biezpiena masas un savieno

un aizspiež malas.

10 minūtes pirms pasniegšanas biezpiena pildiņus ielaiž

verdošā sālsūdenī un vāra, kamēr tie uzpeld, pēc tam tos

ar putu karoti izņem, saliek bļodā vai salātu traukā, aplej
ar izkausētu sviestu un pasniedz ar skābu krējumu vai ar

augļu sīrupu.
Uz 500 g biezpiena ņem 3/4 glāzes skāba krējuma, 2 olas,

2 glāzes kviešu miltu, 2 ēdamkarotes cukura un 2 ēdam-

karotes sviesta.

SIERA KROKETES

Saputo olu baltumus, saberž sieru un uzber virsū sa-

putotiem baltumiem. No iegūtās masas izveido nelielas

bumbiņas un noliek tās aukstumā, lai sastingst. Sagrūž



Un izsijā rīvmaizi. Olas dzeltenumu ar dakšiņu viegli sakuļ
un pievieno tam 1 ēdamkaroti ūdens. Sastingušās bumbiņas
apviļā rīvmaizē un cep I—2 minūtes. Tās pasniedz ar

skābu krējumu un pākšu pupiņu piedevu.
Uz 200 g kausēta siera ņem 2 olu baltumus, 1 dzel-

tenumu, 2—3 ēdamkarotes rīvmaizes, 1 glāzi skāba krē-

juma, taukvielas (cepšanai).

CEPTI BIEZPIENA VELTNĪŠI

Mīklu un biezpiena pildījumu sagatavo tāpat kā biez-

piena pankūkām. Izcep uz mazajām pankūku panniņām
ļoti plānas pankūkas. Biezpienu ievīsta pankūkās, kurām

piešķir sardeļu formu. Šādā veidā sagatavotās pankūkas
apmērcē jēlā olā, apviļā rīvmaizē un apcep pannā sviestā

vai kausētos taukos; pasniedz siltas ar skābu krējumu vai

ievārījumu.

BIEZPIENS AR SVAIGIEM ZAĻUMIEM

Zaļo salātu vai jauno spinātu lapiņas pārlasa, noņem

kātiņus, nomazgā un sietā notecina. Zaļumus nosusina ar

tīru dvieli un sīki sasmalcina. Biezpienu pasāla, apkaisa

ar cukuru, izmaisa un samaļ gaļas mašinā vai izberž caur

sietu. Biezpiena masā viegli iecilā sasmalcinātos zaļumus
un saliek to uzkalniņa veidā apaļā bļodā vai atsevišķos

šķīvīšos. Biezpiena uzkalniņa vidū iespiež ar karoti padzi-

ļinājumu un piepilda to ar aukstu skābu krējumu. Biez-

piena bļodas malas var izrotāt ar salātu lapiņām vai pēter-

sīļu zariņiem.
Salātu vietā biezpienam var piejaukt sīki sagrieztas

dilles, sakapātas pētersīļu lapiņas vai jaunas redīsu lapi-

ņas. Šādā gadījumā zaļumus neņem vairāk par 50 g.

Uz 500 g biezpiena ņem 1 glāzi skāba krējuma, 100 g

zaļo salātu vai spinātu, 2 ēdamkarotes cukura.

PANKŪKAS AR BIEZPIENU

Kastrolī iesit 1 olu, ieber 1 ēdamkaroti smalkā cukura,
V2tējkarotes sāls, pielej 1 glāzi auksta piena un visu to

izmaisa. Pēc tam ber pamazām klāt izsijātus miltus, ar

koka mentīti rūpīgi kuļot, un atšķaida ar atlikušo pienu,
lejot to mīklai klāt nelielās porcijās.

Sakarsētu pannu labi izziež ar sviestu, ielej tajā plānu
kārtu mīklas un cep uz vidēji stipras uguns. Tikko apak-
šējā pankūkas puse izcepusies un apbrūninājusies, to ar

plānu nazi noņem, pannu ātri apziež ar sviestu un uzlej
jaunu mīklas kārtu.

Pankūkām jābūt ļoti plānām. Ja tās ir biezas, mīklu

atšķaida, pievienojot tai mazliet piena.
Biezpienu pildījumam izberž caur sietu, pieliek tam

olas dzeltenumu, cukuru, 1/2 tējkarotes sāls, apelsina vai

SKĀBS KRĒJUMS

Pārdošanā ir triju šķiru skābs

krējums: augstākās (36% taukvielu),
pirmās (30%) un otrās (25%) šķiras.

Skābs krējums ir saraudzēts

pasterizētais saldais krējums ar augstu
kalorisko vērtību un patīkamu skāba

piena garšu. To ēd kā patstāvīgu
ēdienu, un bez tam tas ietilpst daudzu

pirmo un otro ēdienu, uzkožamo un

salātu pagatavošanas receptūrā.

BIEZPIENS

Pilnpiena biezpiens satur ne ma-

zāk par 18% taukvielu. No biezpiena
(kā pilnpiena, tā vājpiena) pagatavo
daudzus un dažādus ēdienus, kuru

receptes sniedzam «Piena un olu

ēdienu» nodaļā.

SALDS KRĒJUMS

Piena taukiem ir ļoti sīku lodīšu

forma. Sīs lodītes ir vieglas, tās pa-
ceļas augšup un izveido krējuma
kārtu. Krējumu atdala no piena ar se-

paratoriem. Pārdošanā ir trekns sal-

dais krējums (35% taukvielu) un pa-
rastais (20% taukvielu).

Piena kombināti ražo pārdošanai
pasterizētu saldo krējumu, kas pirms
lietošanas nav jāuzvāra.

Pasterizētais saldais krējums pu-
delēs ir viens no visvērtīgākajiem
piena produktiem.

Kulinārijā saldajam krējumam ir

vispusīgas izlietošanas iespējas, par
ko ir teikts daudzās mūsu grāmatas
receptēs.

RŪGUŠPIENS

ir ar pienskābo bak-

tēriju tīrkulturām saraudzēts pasteri-
zēts piens.

Sautētais rūgušpiens (vareņecs) ir

īpašs rūgušpiena veids, ko pagatavo
nevis no pasterizēta, bet gan no ste-
rilizēta piena.

Abi šie rūgušpiena veidi satur ne

mazāk kā 3,2% taukvielu, tiem ir laba

garša, tie ir viegli izmantojami, vei-

cina gremošanas norises un sekmē
zarnu atbrīvošanos no kaitīgām bak-

tērijām. Sekojot mūsu izcilā zinātnie-

ka prof. I. Mečņikova norādījumiem,
ārsti bieži ieteic regulāri ēst rūguš-
pienu.

Ātra maisīšana palēnina vā-

rīšanos. Mērces, zupas maisiet

lēnām, apļveida kustībām,

apļus arvien paplašinot.

225



226

kEFIRS

Kefirs ir diētisks pienskābs pro-
dukts, ko iegūst, ar speciālām sēnītēm

saraudzējot pasterizētu pienu.

Atkarībā no rūgšanas ilguma iz-

šķir vāju kefiru (rūgst 1 diennakti),
vidēju (2 diennaktis) un stipru (2 līdz

3 diennaktis). Šajā sakarībā ir jāie-
vēro etiķetē uzrādītais kefira datums.

Kefirs ir loti veselīgs un patī-
kams, atspirdzinošs un viegli putojošs
dzēriens. To ieteic spēku atjaunošanai
mazasinības, kuņģa-zarnu trakta sli-

mību gadījumos v. c.

citrona miziņu, 1 ēdamkaroti kausēta sviesta un visu to

labi izmaisa (ja vēlas, biezpienam var pielikt iztīrītas un

nomazgātas rozines). Uz pankūkas apceptās puses uzliek

1 ēdamkaroti biezpiena un pankūku saloka aploksnes
veidā. Lai tā cepot neatvērtos, pēdējo locījumu apziež ar

olas baltumu. Pankūkas liek uz sakarsētas pannas sviestā

un apcep no abām pusēm brūnas. Tās pasniedz siltas, ap-

kaisītas ar pūdercukuru. Atsevišķi mērces traukā pasniedz
skābu krējumu.

Uz 2 glāzēm kviešu miltu ņem 500 g biezpiena, pa

3/4 glāzes skāba krējuma un cukura, 3 glāzes piena, 2 olas

un 2 ēdamkarotes sviesta.

PIENA ĶĪSELIS

Piena ķīseli pagatavo pēc speciā-
las receptes no attaukota piena, kas

pasterizēts kopā ar cukuru un cieti.

Šis |oti veselīgais un vērtīgais pa-
tīkamās garšas produkts satur ne ma-

zāk par 5% cukura; to pārdod glāzēs,
pudelēs un kannās.

SOJAS SIERIŅI, RŪGUŠPIENS

UN KEFĪRS

Sojas produktus ciena tāpēc, ka

tie satur labi izmantojamas olbaltum-

vielas un taukus ar augstu uzturēs

vērtību. Sojas sieriņu, rūgušpiena un

kefira uzturēs vērtība ir tuva analo-

ģiskiem govs piena produktiem.

Biezpienu var nospiest arī

šādā veidā

BIEZPIENA KLIMPAS — ČETRSTŪRĪŠI

Biezpienu samaļ gaļas mašinā vai izberž caur sietu,

pieliek tam 2 jēlas olas, cukuru, 1 ēdamkaroti izkausēta

sviesta, y2 tējkarotes sāls un visu to labi izmaisa. Pēc

tam masai pieber glāzi izsijātu miltu un samīca mīklu.

Apkaisa galdu ar miltiem, uzliek tur biezpiena mīklu, kuru

sagriež četrās līdzīgās daļās; katru daļu izveltnē tievas

desiņas veidā, viegli noplacina un sagriež nelielos gabali-
ņos (rombiņos), kurus ielaiž verdošā sālsūdenī un vāra,

kamēr tie uzpeld virspusē.
Gatavās klimpas saliek ar putu karoti bļodā, aplej ar

izkausētu sviestu un apkaisa ar saberztu, līdz zeltainai

krāsai sagrauzdētu rīvmaizi. Klimpas pasniedz siltas ar

skābu krējumu.
Izvārītās klimpas var cepeškrāsnī apcept. Tās saliek uz

pannas, pārlej ar skābu krējumu un apslaka ar sviestu.

Pannu ievieto mazā cepešpannā ar ūdeni, ieliek to

karstā cepeškrāsnī un tur tik ilgi, kamēr klimpas apbrū-
ninās.

Uz 500 g biezpiena ņem V 2glāzes skāba krējuma,
2 olas, 3 ēdamkarotes cukura, 1 glāzi kviešu miltu, 2 ēdam-

karotes rīvmaizes un 3 ēdamkarotes sviesta.

BIEZPIENA SACEPUMS

Gaļas mašinā samaltam biezpienam pieliek 2 ēdam-

karotes izkausēta sviesta, ar cukuru saputotu olu, mannas

putraimus, 1/2 tējkarotes sāls, vanilinu. Visu to ar koka

mentīti izmaisa, pievienojot notīrītas un nomazgātas rozi-

nes. Pēc tam biezpiena masu saliek ar sviestu izziestā un

ar rīvmaizi izkaisītā pannā vai lēzenā kastrolī, nolīdzina

virsu, apziež ar skābu krējumu, apslaka ar sviestu un cep
25—30 minūtes karstā cepeškrāsnī. Sacepumu pasniedz
siltu ar sīrupu vai skābu krējumu.

Uz 500 g biezpiena-ņem 1 olu, pa 3 ēdamkarotēm skāba

krējuma un cukura, 2 ēdamkarotes mannas putraimu,
100 groziņu, y4 paciņas vanilīna, 1 glāzi ogu vai augļu
sīrupa un 3 ēdamkarotes sviesta.
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BIEZPIENA PUDIŅŠ AR SPINATIEM

Saberztam biezpienam pieliek olu dzeltenumus, 2 ēdam-

karotes izkausēta sviesta, cukuru, sāli, mannas putraimus.
Visu to labi izmaisa un sakuļ ar koka mentīti. Pārlasa spi-
nātus, noņem kātiņus, lapiņas nomazgā divos trijos
ūdeņos, notecina sietā, pēc tam sīki sakapā un piejauc
biezpiena masai.

šajā masā iecilā saputotu olu baltumus un pārliek to

ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā pannā, nolīdzina

virsu, apziež to ar skābu krējumu, apkaisa ar saberztu

sieru un cep 25—30 minūtes cepeškrāsnī. Gatavo pudiņu
siltu pārliek bļodā, aplaista ar sviestu un pasniedz ar

aukstu skābu krējumu.
Uz 500 g biezpiena ņem 1 glāzi skāba krējuma, 3 olas,

pa 2 ēdamkarotēm cukura, mannas putraimu un sviesta,

250 g svaigu spinātu, 25 g siera.

BIEZPIENA PUDIŅŠ AR SUKATU

Biezpienu izberž caur sietu, pieliek olu dzeltenumus,

cukuru, y4 tējkarotes sāls, apelsina miziņu, mannas put-
raimus un pielej izkausētu sviestu. Visu šo masu ar koka

mentīti sakuļ.
Pēc tam piejauc notīrītas un nomazgātas rozines, sīkos

četrstūrīšos sagrieztu sukātu un stingrās putās sakultu

olu baltumus. Biezpiena masu pārliek ar sviestu izziestā

un ar cukuru izkaisītā veidnē un vāra ūdens peldē vai cep

cepeškrāsnī (pēdējā gadījumā veidni izkaisa nevis ar

cukuru, bet ar rīvmaizi). Pudiņu pasniedz siltu ar augļu
mērci vai ar ievārījumu.

Uz 500 g biezpiena ņem 4 olas, V 2glāzes cukura,
2 ēdamkarotes mannas putraimu, 100 g sukāta, 50 g

roziņu, apelsina miziņu un 3 ēdamkarotes sviesta.

SALDĀ BIEZPIENA MASA

Gatavu augstas kvalitātes saldo biezpiena masu ražo

pārdošanai piena rūpniecība. Vajadzības gadījumā to var

sagatavot arī mājās. Šajā nolūkā atlaidinātu (mīkstu)
sviestu sagriež mazos gabaliņos, saliek kastrolī un kuļ ar

koka mentīti, kamēr tas kļūst balts un saputojas.

Pēc tam pieliek cukuru, vanilinu, Vi tējkarotes sāls.

Visu to labi samaisa un tad pa nelielām daļām pievieno
saberzto biezpienu un skābu krējumu, ik reizes rūpīgi
izmaisot.

Gatavo biezpiena masu saliek uzkalniņa veidā bļodā,
ar nazi nolīdzina un izrotā ar svaigām vai saldētām ogām,
sakapātām apceptām mandelēm, mandeļu cepumiem vai

no miziņas atbrīvotām, sakapātām pistacijām. Biezpiena

masu pirms pasniegšanas noliek aukstā vietā.

KAD UN KĀ SAGRIEZT SIERU

Sieru sagriež plānās šķēlītēs ne

agrāk kā stundu pirms pasniegšanas.
Ja sagrieztās siera šķēlītes ilgi stāv,
tās apkalst, izžūst un zaudē garšu
un aromātu.

BIEZPIENA SIERIŅI

Piena kombināti pēc apstiprinātas
receptūras gatavo dažādu saldo un

sāļo biezpiena sieriņu asortimentu.

Atbilstoši šai receptūrai saldo sie-

riņu sastāvā bez biezpiena un cukura

var ietilpt dažādās . proporcijās arī

sviests, kakao pulveris, kafija, šoko-

lāde, sukāts, žāvēti aprikozi,, rozines,
saldās mandeles, rieksti, medus, vani-

līns, bet sāļo sieriņu sastāvā — bez

biezpiena arī ķimenes, pipari, kanēlis,
dilles v. c.

Saldie sieriņi satur 14—15% tauk-

vielu un 13% cukura, sāļie sieriņi —

16,5—17% taukvielu un 1,5—2,5%
sāls.

Bez tam tiek ražoti arī sieriņi ar

paaugstinātu taukvielu (23%) un cu-

kura (17%) saturu.

Sieriņi labi der pie tējas vai kafi-

jas, tos pasniedz vakariņās un bro-

kastīs.

KONDENSĒTAIS PIENS

AR CUKURU

Pēc-cukura satura (vismaz 43,5°/o),

piena sausnas (20,5%) un taukvielu

(vismaz 8,5%) satura kondensētais

piens maz atšķiras no labām krējuma
un tam līdzīgām konfektēm, bet dau-

dziem mazuļiem gandrīz labāk patīk
kondensētais piens nekā jebkuras
konfektes.

Pārdošanā ir ne tikai kondensētais

piens ar cukuru mazās bundžiņās, bet

arī kondensētais piens lielos traukos

pēc svara, kā arī kafija ar kondensētu

pienu un cukuru, kakao ar kondensētu

pienu un cukuru, kondensēts saldais

krējums ar cukuru, kondensēts sterili-

zētais piens (bez cukura).

Atverot piena pudeli, kartona

aplīti, kas to nosedz, nevis spie-
diet uz leju, bet paceliet uz

augšu, jo tā jūs pasargāsiet

pienu no iespējamas netīrumu

iekļūšanas.



SIERA TAUKU PROCENTS

Etiķetēs, kas piestiprinātas pie
siera ripām un galviņām, ir parasti
uzrādīts siera tauku saturs procentos,
teiksim, 40°/o, 50% utt.

šie skaitļi nozīmē taukvielu satura

procentu siera sausnā. Piemēram, ja
ir uzrādīts, ka Šveices siera tauku

saturs ir 50%, tad tas nozīmē, ka

100 g siera satur 32,5% taukvielu (pa-
rasti šīs šķirnes sierā 100 gramos ir

65 g sausnas, no kuras tātad 50% ir

32,5%). Uz tējas sieriņa etiķetes ir,

piemēram, norādīts, ka tā tauku saturs

ir 50%; parasti šādi sieriņi ir iesaiņoti
pa 250 g, tātad te ir 62,5 g tīru piena
tauku, jo visbiežāk tējas sieriņā ir

50% sausnas, t i., 125 g, no kuriem

50% ir 62,5 g.
Tie ir aptuveni aprēķini, bet īste-

nībā absolūtais taukvielu daudzums

var būt mazliet mazāks vai lielāks (pa
I—2 g), jo mitruma saturs katrā siera

partijā mazliet svārstās atkarībā no

dažādiem apstākļiem; tādēļ arī sier-

nieki atzīmē visprecīzāko rādītāju,
proti, receptūrā noteikto tauku pro-
centu sausnā.

KUMISS

Plaši pazīstamo ārstniecisko un

ļoti barojošo dzērienu — kumisu iegūst

no ķēves piena pienskābes un spirta
rūgšanas rezultātā vai arī saraudzējot
govs piena, piena sūkalu un cukura

maisījumu.
Stiprs dabisks kumiss satur līdz

4,5% alkohola, un to ārstnieciskiem

nolūkiem neizmanto. Slimniekiem, kas

saņem kumisa ārstēšanas kursu, ga-
tavo vāju (rūgst 1 diennakti) un vi-

dēji stipru kumisu (rūgst 2 diennaktis),
kuros ir ļoti maz alkohola (1—1,75%).
Pēc garšas kumiss ir patīkams, atspir-
dzinošs, skābeni salds un putojošs
dzēriens; to labprāt dzer gan slimi,

gah veseli.

KA UZGLABĀT SIERU

Ja sieru nepareizi uzglabā, tas bo-

jājas, izžūst, saplaisā, pelē, zaudē

garšu un aromātu.

Siers ir jāuzglabā veselā gabalā,
ietīts tīrā, mitrā, baltā drāniņā, atse-

višķi no citiem produktiem temperatūrā,
kas nav augstāka par 10—15°. Drā-

niņu izskalo svaigā ūdenī ne retāk kā

I—2 reizes diennaktī.

Mājas apstākļos vislabāk uzglabā-

jas «Padomju» un «Šveices» siera

tipi. Mikstos sierus nav ieteicams turēt

mājās ilgāk par I—2 dienām. Drošāk

ir uzglabāt sieru mājas saldētavā.

Biezpiena masai var pielikt 1 ēdamkaroti kakao vai

šokolādes pulvera, vai arī 1 tējkaroti kanēļa pulvera, kā arī

smalki sagrieztu sukātu, rozines un riekstus.

Uz 500 g biezpiena ņem 3 ēdamkarotes skāba krējuma,
1 glāzi cukura, y8 paciņas vanilina un 100 g sviesta.

BRINZAS KLIMPAS

Svaigu, ne visai sāļu brinzu izberž caur sietu, saliek

bļodiņā, kurā ielej pienu, ieber 2 glāzes kviešu miltu, pie-
liek 1 ēdamkaroti izkausēta sviesta, jēlu olu un visu to

sajauc. legūto mīklu kuļ tik ilgi, kamēr tā kļūst gluda,

apsedz ar mitru servjeti un tā atstāj 1 stundu. Mīklu iz-

veltnē, pievienojot miltus, apmēram 1/2 cm biezā kārtā,

sagriež 2 cm platās strēmelītēs, kuras savukārt sagriež
sīkākos gabaliņos un ielaiž verdošā sālsūdenī.

Klimpas vāra tik ilgi, kamēr tās uzpeld virspusē. Pēc

tam tās ar putu karoti pārliek sietā un notecina. Izvārītās

klimpas apcep uz pannas sviestā. Klimpas pasniedz siltas

ar skābu krējumu vai sviestu.

Uz 1 glāzi kviešu miltu ņem 100 g brinzas, 1 olu,
1/3 glāzes piena, 1/2 glāzes skāba krējuma, 2 ēdamkarotes

sviesta.

BIEZPIENA PUDIŅŠ AR RIEKSTIEM

Izsijā rīvmaizi caur sietu. Riekstus (vai ar verdošu

ūdeni applaucētas un nolobītas mandeles) sīki sakapā, ap-

cep cepeškrāsnī līdz gaiši brūnai krāsai un saberž piestiņā
ar 2 ēdamkarotēm cukura. Rozines notīra un nomazgā siltā

ūdenī. Caur sietu izberztam biezpienam pieliek cukuru,
3 ēdamkarotes izkausēta sviesta, olu dzeltenumus, 1/2 tēj-
karotes sāls, citrona miziņu un ar koka mentīti rūpīgi
izmaisa. Pēc tam biezpiena masai pieliek rīvmaizi, riekstus,
rozines un tad iecilā stingrās putās saputotus olu baltu-

mus.

Pudiņa veidni izziež ar sviestu, izkaisa ar smalko

cukuru un piepilda 3/4 veidnes ar biezpiena masu, apsedz ar

vāciņu un ievieto lielā kastrolī ar ūdeni (ūdens līmenim

jābūt tikai līdz veidnes pusaugstumam). Kastroļa dibenā

ieklāj biezu papīru vai divkārt saliktu marli. Kastroli ap-

sedz ar vāciņu un pudiņu vāra apmēram stundu, novārī-

jušos ūdeni arvien papildinot.
Kad biezpiena masa ir izcepusies, tā ir sacēlusies, vien-

mērīgi elastīga un viegli atlipusi no malām. Gatavo pudiņu
pārliek no veidnes bJodā un pasniedz siltu ar augļu sīrupu
vai ar skābu krējumu.

Uz 500 g biezpiena ņem 5 olas, 1/2 glāzes cukura,
4 ēdamkarotes rīvmaizes, 100 groziņu, 50 g riekstu vai

mandeļu, citrona vai apelsina miziņu un 3 ēdamkarotes

sviesta.



MĪKLAS

IZSTRĀDĀJUMI
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MĪKLAS IZSTRĀDĀJUMI

RAUGA MĪKLA

Rauga mīklu vai, citiem vārdiem, skābo

mīklu izmanto dažādu izstrādājumu — pīrā-

dziņu, pīrāgu, kuļebjakas, maizīšu, pildīto

maizīšu, krēpeļu v. tml. cepšanai.
Raugu pieliek, mīklu iejaucot, un tas sa-

raudzē miltu cukurvielas, sašķeļot tās ogļ-

skābes gāzē un spirtā. Ogļskābes gāze mīkla

sakrājas pūslīšu veidā, mīklu saceļ un uz-

irdina.

Mīklas raudzēšanai izlieto 20—50 g rauga

uz kilogramu miltu. Jo vairāk aizdara_ (sviesta,
olu, cukura) mīklai pieliek, jo vairāk jāņem

arī rauga. Raugam jābūt svaigam, mīkstam,

ar patīkamu spirta aromātu.

Mīklu iejaucot, raugu izšķīdina siltā ūdenī

vai siltā pienā. Vislabvēlīgākā temperatūra

rauga sēnīšu attīstībai ir 25—30°. Auksts

ūdens vai auksts piens stipri palēnina rauga

sēnīšu dzīvības procesa norises un tātad kave

normālu rūgšanu un mīklas pacelšanos. Pārak

karsts ūdens vai piens var savukārt rauga sē-

nīšu dzīvības procesa norises pilnīgi izbeigt.
Trauku ar iejaukto mīklu apsedz ar tīru

dvieli vai servjeti un noliek siltā vietā
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uzrūgt. Sacēlušos mīklu ieteicams izmīcīt un

pēc tam ļaut tai no jauna uzrūgt. Mīklu mīcot,
daļa ogļskābes gāzes aizplūst un tās vietā pie-
plūst gaiss. Tas pastiprina rūgšanu, nodro-

šinot labāku mīklas uzirdināšanu un izrūg-
šanu.

Pirms mīklas iejaukšanas izsijā miltus, lai

atdalītu nost piciņas un nejaušus piemaisī-

jumus, kā arī lai pievadītu miltiem gaisu.
Mīklai var pielikt dažādas taukvielas:

svaigu vai kausētu sviestu, margarinu, kau-

sētus taukus, augu eļļu.
Mīklu var pagatavot bez iejava un ar to.

Paņēmiens ar iejavu ir ieteicams tad, ja mīk-

lai pieliek daudz aizdara.

Ja iejavu nelieto, mīklu iejauc uzreiz, vienā

paņēmienā, pēc tam ļauj tai uzrūgt, tad izmīca

un ļauj vēlreiz uzrūgt.
Ja lieto iejava paņēmienu, vispirms paga-

tavo iejavu, t. i., šķidru mīklu: ielej traukā

visu paredzēto ūdens (vai piena) normu,

iejauc tanī raugu un pieber pusi miltu. Saga-
tavoto iejavu patur siltā vietā 45—60 minū-

tes. Sajā laikā iejavs uzrūgst un tā apmēri
palielinās pusotras vai divas reizes. Kad

iejavs uzrūgst un sāk pamazām nosēsties,

I tam pieliek aizdaru, sāli, labi izjauc,
pieber atlikušos miltus un iejauc mīklu.

Mīkla jāmīca tik ilgi, kamēr tā kļūst
gluda, nelīp pie rokām un viegli atlec no

trauka sienām. lemīcīto mīklu patur 11/2—2

stundas siltā vietā, lai tā uzrūgst. Mīklas iz-

rūgšanu konstatē tāpat, kā raudzējot iejavu,
t. i., mīkla sāk nosēsties.

Ne iejavam, ne mīklai nevajag ļaut pār-

rūgt, jo tas mīklas kvalitāti pasliktina. Pār-

raudzētā mīklā savairojas pienskābās baktē-

rijas, kas cukurvielas pārvērš pienskābē, kādēļ
mīklai un no tās pagatavotiem izstrādājumiem
ir skābena piegarša. Tātad nav vajadzīgs
iejaukt mīklu jau vakarā. Mīklas uzrūgšanai
pilnīgi pietiek 21/2 —3 stundu.

Tāpat jāievēro pareiza miltu, aizdara un

šķidruma attiecība mīklā. Ja pamatprodukta —

miltu normu samazina vai palielina, propor-
cionāli jāsamazina vai jāpalielina pievieno-
jamā šķidruma (ūdens vai piena), rauga un

aizdara daudzums. Mīklai paredzētie produkti
ir pareizi jāizmērī un jāizsver. Lai pagatavotu

mīklu, uz 1 kg miltu parasti ņem 30—40 g

rauga, 2 glāzes ūdens vai piena, 2—4 ēdam-

karotes taukvielu, 2—3 olas, 1 ēdamkaroti

cukura un 1 tējkaroti sāls.

LAPU MĪKLAS SAGATAVOŠANA

(Siku aprakstu skat. 239. lpp.)

Iejaukto mīklu samīca par bumbu, jauj tai

pastāvēt un pēc tam izveltnē

Ar sviestu sagatavoto mīklu uzliek uz

izveltnētās mīklas vidus daļas



Ar glāzi vai ar veidnīti izgriež ripiņas

(pīrādziņiem)
Atdzesēto mīklu izveltnē par jaunu

Uz katras ripiņas uzliek pildījumu Tad pildījumu apklāj ar otru ripiņu

Pēc tam saspiež mīklas malas ap pildījumu
ar otru mazāku veidnīti
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MAIZE UN MAIZES

IZSTRĀDĀJUMI

Pārdošanā ir rudzu maize (vien-
kāršā, plaucētā un uzlabotā), kviešu —

vienkāršā un uzlabotā, maize pēc
svara un izsvērtos gabalos, veidņu un

klona maize (veidņu maize ir cepta
veidnēs, bet klona — bez veidnēm, uz

krāsns klona).
Ļoti dažāds ir gabalmaizīšu,

smalkmaizīšu, sīko baranku, bubļiku
(vienkāršo, cukura, aizdarotās mīklas,
ar magonēm, ķimenēm v. c), sausiņu
(vienkāršo, aizdarotās mīklas, vanijas
v. c.) un ārstnieciskās maizes šķirņu
asortiments (pēdējo parasti pārdod diē-

tisko produktu veikalos).
Izņemot vienkāršo un plaucēto

rudzu maizi, maizes rūpnīcās cep vēl

rudzu maizi no skrotētiem miltiem,
bīdeļmaizi no sijātiem rudzu miltiem,
saldo rudzu maizi ar iesalu, plaucēto
«iecienīto» maizi, bet no rudzu un

kviešu miltu maisījuma — Borodinas,
Minskas, Rīgas maizi. Borodinas mai-
zei liek klāt mazliet koriandra, bet

Minskas un Rīgas maizei — ķimenes.
Vienkāršo kviešu maizi sauc par

baltmaizi. Baltmaize ir vienkāršā un

uzlabotā (baltmaize ar rozinēm, balt-
maize ar magonēm v. c.)

VEĢI

Maskavas un Ļeņingradas veģu
forma un samēri atgādina lielu vecvec-

tēvu laiku piekaramo atslēgu.
Maskavas veģi atšķiras no Ļeņin-

gradas veģiem ar mīklas recepti:
Ļeņingradas veģu mīklai ir klāt aiz-

dars, Maskavas veģiem tā nav.

Maskavas veģus cep no īpaši sa-

gatavotas mīklas: tie ir balti (stipri
apkaisīti miltiem), bez sevišķas gar-
šas un tajos ir daudz poraina mīk-
stuma. Veģi labi der pie tējas.

GALETES UN SAUSIE CEPUMI

Maizes vietā vai kopā ar maizi
var dažreiz pasniegt galetes vai sau-

sos cepumus. Tos cep maizes ceptu-
vēs un konditorejas preču rūpniecības
uzņēmumos.

_ Sevišķi patīkamas ir galetes kā
buljona piedeva, bet daudziem patīk

plāni, sausi cepumi (tie ir bez seviš-
ķas garšas vai mazliet sāļi) ar šķē-
līti mēreni asa delikateses siera. Tāda
aplikta maizīte sevišķi der kā sausā,
baltā vīnogu vīna piedeva.

Galetes un sausos cepumus cep
no augstākās vai pirmās šķiras kviešu
miltiem. Galetēm nav klāt aizdara
Sausie cepumi satur cukuru, olas. kā
arī taukvielas.

KRĀSNĪ CEPTI RAUGA MĪKLAS

PĪRĀDZIŅI

Mīklu sagatavo ar vai bez iejava. Apkaisa galdu vai

pīrādziņu dēli ar miltiem, uzliek tur gatavo mīklu, sadala

to gabaliņos un saviļā bumbiņu veidā, atstāj tās s—B5 —8 mi-

nūtes, lai mīkla mazliet uzrūgst. Pēc tam no bumbiņām
izveltnē apaļus, līdz 1 cm biezus plācenīšus un uz

katra plācenīša uzliek sagatavoto pildījumu. Plācenīšu

malas savieno un aizkniebj, izveidojot ovālas formas pīrā-

dziņus.

Sagatavotos pīrādziņus saliek ar aizkniebto pusi uz

leju ar sviestu izziestā parastā pannā vai uz pīrādziņu
plātes IVi—2 cm atstatumā citu no cita, noliekot uz

15—20 minūtēm siltā vietā, lai uzrūgst. Pēc tam pīrādzi-
ņus apziež ar sakultu olu un cep 10—15 minūtes cepeš-
krāsnī.

Gatavos pīrādziņus noņem no maizes pannas, apziež
no virsas ar sviestu un apsedz ar tīru dvieli.

RAUGA MĪKLAS PĪRĀGS

Arī pīrāgu, tāpat kā pīrādziņus, var gatavot ar jeb-
kuru — gajas, plūcu, zivju, rīsu, vjazigas, kāpostu, rīsu

un olu, biezputras, sēņu pildījumu.
Sagatavotu mīklu (ar iejavu vai bez tā) sadala divās

vienādās daļās un katru no tām izveltnē apmēram Vi cm

biezā, līdzenā kārtā. Vienu no gabaliem uzliek uz pīrā-

dziņu plātes vai maizes pannas, kas iepriekš izziesta ar

sviestu, apsedz to ar līdzenu pildījuma kārtu, uzliek virsū

otru izveltnēto mīklas gabalu un aizkniebj malas; ja
mīklas būtu par daudz, to gar malām apgriež, izveidojot
pīrāgu pareiza taisnstūra formā. Mīklu var izveltnēt arī

vienā gabalā; šādā gadījumā mīklu pēc izveltnēšanas viegli
apkaisa ar miltiem, pārliek uz pusēm un novieto uz

pannas.

Pīrāgu var izrotāt ar dažādām mīklas figūriņām; pār-
palikušo mīklu plāni izveltnē un ar nazi vai veidnīti iz-

griež no tās rombiņus, zvaigznītes, ripiņas, apziež tās no

apakšpuses ar saputotu olu un glīti izrotā ar tām pīrāga
virsu. Ļauj pīrāgam siltā vietā uzrūgt, apziež to ar sapu-
totu olu, sadursta to divās trijās vietās ar nazi, lai garai-
ņiem būtu kur cepšanas laikā aizplūst, un cep karstā

cepeškrāsnī 25—30 minūtes.

Vislabāk ir pasniegt siltu pīrāgu, sagrieztu gareniski
2—3 dajās (atkarībā no pīrāga lieluma) un šķērsām
4—5 cm platos gabaliņos. Pie pīrāga var pasniegt sviestu,

bet pie zivju pīrāga — kaviāru. Ja pīrāgu nepasniedz
siltu, to pārliek uz tīra papīra un apsedz ar dvieli, lai tas

pamazām atdzistu, saglabājot tādējādi mīkstu, maigu

garoziņu.
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TAUKVIELĀS CEPTI RAUGA MĪKLAS PĪRĀDZIŅI SAUSIŅI

Sagatavo iejavu: siltā ūdenī (vai pienā) atšķaida
raugu, ieber pusi mīklai paņemto miltu un labi izmaisa,
lai nebūtu piku. Trauku ar iejavu noliek uz 40—50 minū-

tēm siltā vietā uzrūgt. Kad mīkla ir sacēlusies, tai pieliek
izkausētu sviestu, olas, cukuru, sāli, labi izmaisa, pieber

pārējos miltus un mīca tik ilgi, kamēr mīkla sāk atdalīties

no trauka malām, pēc tam mīklu patur vēl IV2 stundas

siltā vietā. Kad tā ir izrūguši, to samīca un ļauj vēlreiz

uzrūgt; tad apkaisa galdu vai maizes dēli ar miltiem un

uzliek tur apstrādājamo mīklu.
Tādu pašu mīklu var pagatavot arī bez iejava. Raugu

izšķīdina ūdenī vai pienā, pieliek sviestu, olas, cukuru un

sāli, pieber visus miltus, labi izmaisa un ļauj mīklai div-

reiz uzrūgt.
Kamēr mīkla rūgst, sagatavo pildījumu, lai tūlīt va-

rētu sākt veidot pīrādziņus, tikko mīkla būs gatava.
Gatavo, ar vai bez iejava izraudzēto pīrādziņu mīklu

sagriež apmēram 40—50 g lielos gabaliņos, saveļ tos

apaļu bumbiņu veidā, izveltnē no katras bumbiņas

0,5—1 cm biezu plācenīti, uzliek tā vidusdaļā pildījumu,
savieno mīklas malas un aizkniebj. Pīrādziņus saliek uz

dēļa vai uz pīrādziņu plātes, kas apkaisīti ar miltiem,

un ļauj tiem siltā vietā uzrūgt.
Pēc tam pīrādziņus cep pannā ar izkausētu sviestu vai

augu eļļu, apgriežot no vienas puses uz otru, lai tie ap-

brūninātos. Gluži tāpat pagatavo krēpeles ar ievārījumu,

augļu un ogu biezeni, āboliem utt.

Uz 1 kg kviešu miltu ņem 21/2 glāzes piena vai ūdens,
2—3 ēdamkarotes sviesta, 1 ēdamkaroti cukura, 2 olas,

1 tējkaroti sāls, 30 g rauga.

RAUGA MĪKLAS MAIZĪTES AR BIEZPIENU

Sagatavoto mīklu sadala nelielos gabaliņos, saveļ tos

bumbiņās, saliek ar 2—3 cm lielām atstarpēm uz maizes

plātes vai cepešpannā, kas izziesta ar sviestu, un noliek

siltā vietā. Kad bumbiņas uzrūgušas, katrā ar mazas glā-
zītes dibentiņu iespiež padziļinājumu un piepilda to ar

biezpiena pildījumu. Biezpiena maizītes apziež ar olu un

cep karstā cepeškrāsnī 10—15 minūtes.

Maizītes var pildīt arī ar svaigām ogām, džemu, ogu

un augļu biezeni. Svaigās ogas — dārza, meža zemenes,

avenes saliek padziļinājumā, apkaisa ar cukuru un apziež
maizīšu malas ar sakultu olu.

SALDAIS PĪRĀGS NO RAUGA MĪKLAS

Saldo pīrāgu gatavo ar augļu un ogu biezeņa, džema,
ievārījuma vai ābolu pildījumu.

Gatavo mīklu izveltnē apmēram V2cm biezā kārtā,
saliek sagatavotā cepešpannā vai uz maizes plātes, vai arī

Aizdarotās mīklas sausiņi ir pār
došanā plašā asortimentā: pilsētas,
cukura, vaniļas, kafijas, kolchoza.

pionieru, iecienītie, bērnu, ceļojuma
v. c.

Visu šo šķirņu sausiņi atšķiras
cits no cita ar samēriem, mīklas re-

cepti, tie ir vai nav apkaisīti, tiem ir

dažāds apkaisījums (cukura sausiņi
ir apkaisīti ar cukuru, kolchoza — ar

magonēm), dažādas aromātiskās vie-

las (piemēram, vaniļas sausiņi satur

vanilinu) un beidzot dažāda kviešu

miltu kvalitāte; no otrās šķiras mil-

tiem pagatavo tikai pilsētas sausiņus,

turpretim visas pārējās sausiņu šķir-

nes izstrādā no augstākās un pirmās
šķiras miltiem.

KARDAMONS

Kardamons ir līdzīga nosaukuma

auga augļi, kurš pieder pie ingvera
dzimtas.

Kardamonu lieto kā garšvielu
maizes izstrādājumu, konditorejas pre-
ču, liķieru rūpniecībā. Aromāta dēļ

kardamonu liek klāt arī aizdarotai

mīklai.

BARANKAS, BUBĻIKU SĪKĀS

BARANKAS

Vienkāršajās barankās ir pavisam
tikai l°/0 cukura, cukura barankās —

līdz 15%, bet aizdarotās mīklas ba-

rankās — 8% cukura un 8% tauk-

vielu. Bez tam vēl cep sārtās barankas

(tās krāso ar karminu vai safrānu),

augļu (mīklai pieliek augļu esences

un aromātiskas vielas), ka arī ļoti
garšīgas barankas ar ķimenēm vai

magonēm.

Bubļiku mīklu negatavo tik cietu

kā baranku mīklu. Bubļiki ir par ba-

rankām lielāki, to gredzeni ir resnāki,

tiem ir relativi lielāks mitrums (līdz

250/o).
1 kilogramā ir līdz 20 bubļiku,

25—50 baranku un līdz 250 sīko ba-

ranku.

Sīkās barankas atšķiras no citiem

baranku izstrādājumiem ar vismazāko

mitrumu (līdz 12%), kā arī ar ļoti
maziem apmēriem (gredzentiņi ir

0,3—0,9 cm biezi).

Sīkās barankas cep no ļoti cietas,

ne visai skābas mīklas, atsevišķām

šķirnēm pievienojot līdz 20% cukura.
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DIĒTISKI MAIZES IZSTRĀDĀJUMI

Diētiskie maizes izstrādājumi ir

domāti diabetiķiem, nieru slimību,
gastrita v. c. gadījumos.

Šie izstrādājumi dabūjami diē-

tiskos veikalos un maizes rūpniecību
firmu veikalos, bet lietot tos ir ietei-

cams tikai ar ārsta priekšrakstu.
Olbaltumu-kviešu maizi un olbal-

tumu-kliju maizi ieteic cukurslimības

un citu slimību gadījumos (aptauko-
šanās, vielmaiņas traucējumi), ja uz-

turā jāierobežo ogļhidrāti. Bez tam

olbaltumu-kliju maize ierosina zarnu

darbību.

Bezsāls maizi (achlorido) ārsti

paraksta tajos gadījumos, ja uzturā
nedrīkst būt sāls.

Aptaukošanās un dažu kuņģa sli-

mību gadījumos ieteic šķelto kviešu

graudu maizi.

Mātēm zīdīšanas laikā, sievietēm

grūtniecības periodā, bērniem, kā arī

gastrita un čūlas slimības gadījumos

apaļā cepamā pannā un apliec malas 11/2—2 cm augstumā.
Mīklas paliekas sagriež šaurās strēmelēs, izveidojot no

tām virs pildījuma režģīti. Mīklas strēmelītes piestiprina
pie pīrāga malām ar olu. Pēc tam pīrāgu noliek siltā vietā,
lai tas uzrūgst. Kad pīrāgs ir sacēlies, to apziež ar sakultu

olu un cep karstā cepeškrāsnī 20—30 minūtes.

Gatavo pīrāgu uzmanīgi noņem no pannas, uzliek uz

papīra, apkaisa ar pūdercukuru, kas sajaukts ar vanilinu,
sagriež, saliek bļodā un pasniedz.

Pie saldā pīrāga var pasniegt pienu vai augļu sulu.

SALDAIS PĪRĀGS AR SVAIGĀM OGĀM

Gatavo mīklu apstrādā tāpat, kā tas teikts iepriekšējā
receptē, ieliek čuguna pannā vai cepešpannā, pēc tam uz-

liek virsū svaigu ogu (dārza, meža zemeņu, aveņu, mel-

leņu) pildījumu un apkaisa ar cukuru. Cep tāpat kā

iepriekšējās receptes pīrāgu.
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RAUGA MĪKLAS KUĻEBJAKA

Kuļebjaka atšķiras no pīrāga ar savu formu. Tā ir

šaurāka un augstāka, kamēr pīrāgu taisa platāku un

zemāku. Bez tam kuļebjaku gatavo reizēm ar diviem vai

trim pildījumiem, liekot tos kārtām, piemēram, liek kārtu

vārītu rīsu, pēc tam kārtu gaļas pildījuma un beidzot

kārtu ripiņās sagrieztu cietu olu. Lai mīklas apakšējā
kārta nebūtu gatavās kuļebjakas iekšpusē mitra, tai kā

pirmo kārtu liek mazāk mitru pildījumu, piemēram, rīsus,
irdenu biezputru, bet augstāk — mitrāko un sulīgāko gaļas
vai zivju pildījumu.

_

Mīklu gatavo ar vai bez iejava, bet cietāku un trek-

nāku, nekā parasts; to izveltnē strēmeles veidā cepeš-
pannas vai maizes plātes garumā (1 cm biezumā, apm.
20 cm platumā), uzliek uz dvieļa, kas viegli apkaisīts ar

miltiem, saliek mīklas vidusdaļā šauras strēmeles veidā

visā tās garumā pildījumu, paceļ mīklas malas, savieno

tās un aizkniebj. Pēc tam dvieli aiz malām paceļ, uzmanīgi
pārliek kuļebjaku ar šuvi uz leju ar sviestu izziestā cepeš-

pannā. Kuļebjaku var izrotāt ar plānām mīklas strēmelītēm,
liekot tās šķērsām, citu no citas zināmā atstatumā. Lai

mīklas strēmelītes uz kuļebjakas labāk turētos, to galus
un vidusdaļu apziež no apakšpuses ar olu. Tad kuļebjaku
noliek siltā vietā, lai tā mazliet uzrūgst, pēc tam apziež
ar olu, sadursta divās trijās vietās ar nazi, lai garaiņi
varētu cepšanās laikā aizplūst, un cep karstā cepeškrāsnī.
Kuļebjaka izcepas 35—45 minūtēs. Ja cepšanas laikā ap-
brūninās tikai viens kuļebjakas gals, tā jāapgriež otrādi,
bet, ja tā sāk no virspuses degt, to apsedz ar mitru papīru.
Lai noskaidrotu, vai kuļebjaka ir gatava, mīklā iedur ska-

liņu; ja skaliņš ir sauss un mīkla tam nav pielipusi, kuļeb-

jaka ir gatava. Kuļebjaku noņem no pannas un apsedz ar

dvieli, lai tā atdzisdama saglabātu mīkstu garoziņu.
Kuļebjaku var pasniegt ar gaļas vai vistas buljonu.

Uz 1 kg miltu ņem ls/4 glāzes piena, 50 g rauga,
100—125 g sviesta, 4—5 olu dzeltenumus, 2 glāzes cu-

kura, 1 tējkaroti sāls. Pildījumus sk. 240. lpp.

MAIZĪTES AR GAĻAS VIRSIŅU (BEĻAŠAS)

Sagatavo rauga mīklu un izveido no tās nelielus plā-
cenīšus.

Reizē sagatavo gaļas pildījumu: gaļu sagriež ne-

lielos gabaliņos, smalki sakapā vai samaļ gaļas mašinā

un sajauc ar sīki sagrieztiem sīpoliem, pievienojot sāli un

piparus.
Plācenīšu vidusdaļā ieliek ēdamkaroti pildījuma un

aizkniebj mīklas malas, izveidojot biezpiena maizītēm

līdzīgu formu.

Sagatavotās maizītes apcep uz sakarsētas pannas
sviestā no abām pusēm (vispirms no atvērtās — pildī-

juma puses) un pēc tam saliek bļodā.

Un uztura uzlabošanai ieteicamas ir

pienā ceptas baltmaizites.

Ja jāsaudzē kuņģis (gastrits, čū-

las slimība), der baltmaizites ar pa-
zeminātu skābumu.

Atveseļošanās laikam piemērots ir

speciāls sausais biskvits; tajā ir vai-

rāk par 45% cukura un 20% svaigu
olu. Tas pats biskvits der čūlas slim-

niekiem un tiem, kas slimo ar

gastritu.
Kaulu lūzumu gadījumos loti labi

ir cepumi ar kalciju.
Bērniem, kā arī slimnieku atvese-

ļošanās laikā, ieteicami ir auzu ce-

pumi, cepumi ar burkānu sulu un

kriketes ar C vitaminu.

TĒJA UN TĒJAS DZERŠANA

Pēdējos gados Padomju Savienībā

sāk audzēt tēju ne tikvien Gruzijā,
bet arī Azerbaidžanā un Krasnodaras

apgabalā Melnās jūras piekrastē.

Padomju tējai ir lieliska garša,

stiprums un aromāts.

Tēja jāuzglabā sausā vietā, blīvi

noslēgtā tējas vācelītē, tālu no visām

smakojošām vielām. Tējkannu pirms
tējas uzliešanas izskalo ar verdošu

ūdeni, lai to sasildītu, pēc tam ieber

tēju (1 tējkaroti 6—B glāzēm tējas)
un uzlej svaigu verdošu ūdeni, vis-

pirms ne vairāk kā 2/s tējkannas til-

puma.

Kad tēja ir ievārīta, tējkannu pa-
tur minūtes piecas apsegtu (ar serv-

jeti vai dvieli), lai tēja ievelkas, pēc
tam pielej klāt verdošu ūdeni, kamēr

tējkanna ir pilna, un lej tēju glāzēs
cik stipru katrs vēlas.

Nelieciet tēju ievārīties uz uguns:

tā jūs noteikti sabojāsiet tējas garšu.
Ja tēju ievāra ar sasildītu, agrāk uz-

vārītu ūdeni, bet ne ar tikko uzvārītu,
arī tad tā nebūs garšīga.

Mīklas dēlis un veltnis
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KO SATUR TĒJA?

Tēja satur 2—3%> kofeina; šī

Viela tonizē un mazliet pastiprina
sirdsdarbību un uzbudina nervu

sistēmu.

Bez kofeina tējā ir vēl tanins,
ēteriskās eļļas un citas ķīmiskas vie-

las, kas visas kopā rada mums tī-

kamo tējas garšu un aromātu.

Parasti cilvēks stabili un palie-
kami pierod pie tējas, pie noteiktas

tējas šķirnes un stipruma (stipra tēja,
vāja, vidēji stipra). Izņemot gadīju-
mus ar īpašām pretindikaciiām, šis

pieradums veselībai neko nekaitē.

Ja dabiskā tēja ir kaut kādu

iemeslu dēļ noliegta, tās vietā

var lietot ļoti daudzas un dažādas

augļu un ogu tējas.

KO nozīme nosaukums

«BAICHOVAS TEJA»?

Mēs dzeram tēju, kuru sauc par
baichovas tēju. Sis nosaukums ir cē-

lies no ķīniešu vārda «bai-choa»

(baltā skropstiņa); tā ķīniski sauc

sudrabainās bārkstiņas tējas lapiņu
vienā pusē.

Kā tas bieži gadās, ikdienas va-

lodā un īpaši tirdzniecības terminolo-

ģijā šis vārds ir sen zaudējis savu

pirmatnējo jēgu, un tagad ar to ap-
zīmē beramo tēju atšķirībā no presē-
tās, kaut gan abus tējas veidus iz-

strādā no baichovas tējas lapiņām.

Milti un pūdercukurs ir katrā

ziņā jāizsijā caur sietu un tikai

pēc tam jāmēri ar glāzi, tasi vai

karoti vajadzīgais daudzums.

Izsijātiem produktiem ir vien-

veida blīvums, un tikai tā ir

iespējams precizi mērīt.

Pīrāgu cepamā panna

Uz 500 g miltu ņem 1 glāzi piena vai ūdens, 15 g

rauga un V2tējkarotes sāls.

Pildījumam uz 400 g gaļas (mīkstuma) ņem 2—3 sīpo-

lus, 100 g taukvielu cepšanai (kausēto sviestu, augu eļļu
vai margarinu), sāli.

BURKĀNU CEPUMS

Traukā ielej 72 glāzes silta ūdens, atšķaida tajā raugu,

pieliek saberztus burkānus, olas, pieber glāzi izsijātu
miltu, izmaisa un noliek siltā vietā uzrūgt.

Uzrūgušam iejavam pieber pārējos miltus, pieliek
sviestu, cukuru, vanilinu, citrona miziņu, sāli, izjauc un

liek otrreiz uzrūgt. Kad mīkla ir labi sacēlusies, to saliek

ar sviestu izziestā formā un cep apmēram 1 stundu cepeš-
krāsnī.

Gatavam burkānu cepumam ir jābūt košā safrāna krāsā

ar patīkamu aromātu un labu garšu.
Uz 500 g miltu ņem 250 g burkānu biezeņa, 100—125 g

sviesta, 1 glāzi cukura, 3 olas, 20 g rauga, 72 tējkarotes
sāls.

NERAUDZĒTA MĪKLA

Neraudzētu mīklu parasti iejauc skābā krējumā, pie
kam uz 500 g miltu ņem 1 glāzi skāba krējuma, 2 ēdam-

karotes sviesta vai margarina, 2 olas, 1 ēdamkaroti cukura

un 72 tējkarotes sāls.

Ja mīklu gatavo bez skāba krējuma, tad uz 500 g miltu

ņem 200 g sviesta vai margarina, 1 ēdamkaroti cukura,
2 ēdamkarotes degvīna vai konjaka, 72 tējkarotes sāls.

No pagatavotās mīklas pietiek 20—25 pīrādziņu vai

pildīto maizīšu izcepšanai.

NERAUDZĒTAS MĪKLAS PĪRĀDZIŅI

Miltus izsijā uzkalniņa veidā uz pīrādziņu dēļa, iespiež

tajos padziļinājumu un ieliek tur skābu krējumu, sviestu,
sāli, cukuru. Piesit olas un ātri iejauc mīklu, saveļ to bum-

bai līdzīgā pikā, ieliek šķīvī, apsedz»ar dvieli un iznes uz

30—40 minūtēm aukstā vietā. Pēc tam mīklu izveltnē

72 cm biezā kārtā, izgriež ar glāzi vai speciālu veidnīti

ripiņas, apziež katru ripiņu no virspuses ar saputotu olu

un uzliek vidusdaļā pildījumu, izveidojot dažādas formas

pīrādziņus. Pīrādziņus saliek uz maizes plātes 172—2 cm

atstatumā citu no cita, apziež ar sakultu olu un cep karstā

cepeškrāsnī 10—15 minūtes.

Uz 500 g miltu ņem 1 glāzi skāba krējuma, 2 olas,
1 ēdamkaroti cukura, 72 tējkarotes sāls, 2 ēdamkarotes

sviesta.
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BIEZPIENAMAIZĪTES
NO NERAUDZĒTAS MĪKLAS

Sagatavo, kā iepriekš teikts, neraudzētu mīklu, izveltnē

1/2 cm biezā kārtā, izgriež ar glāzi vai ar apaļu veidnīti

ripiņas; miklas atgriezumus saveļ pikā, no jauna izveltnē

un arī izgriež ripiņas. Uz katras ripiņas uzliek biezpienu
vai ogas un apliec uz augšu ripiņas malas; pēc tam plā-
cenīšus saliek uz sausas maizes plātes vai cepešpannas,
apziež ar sakultu olu un cep karstā cepeškrāsnī
10—15 minūtes.

LAPU MĪKLA

Miltus izsijā, pusi nodala, sajauc uz dēļa ar sviestu un

izveltnē IV2—2 cm biezu kvadrātu, uzliek to uz šķīvja un

noliek vēsā vietā. Pie pārējiem miltiem pielej V 2 glāzes
ūdens, piespiež citrona sulu (var aizvietot ar atšķaidītu
citronskābi), pieliek sāli un iejauc mīklu. To savej bumbai

līdzīgā pikā, apsedz ar dvieli un ļauj 20—30 minūtes

pastāvēt. Pēc tam mīklu izveltnē divreiz platāku un maz-

liet garāku nekā ar sviestu samīcīto, šķīvī ielikto mīklu

(sk. zīm. 232.-233. lpp.).
Ar sviestu samīcīto mīklu noliek izveltnētās mīklas

vidusdaļā, ievīsta to un aizkniebj malas. Tādā kārtā

sviesta mīkla atrodas it kā «aploksnē». Galdu apkaisa ar

miltiem un mīklu («aploksni») izveltnē 20—25 cm platā
un apmēram 1 cm biezā, vienmērīgā kārtā. Mīklu rūpīgi

pārliec četrām kārtām, uzliek uz pannas un patur 30—40

minūtes aukstā vietā.

Atdzesēto mīklu izveltnē par jaunu, atkal tāpat saloka

četrām kārtām un vēlreiz patur aukstā vietā. To pašu

operāciju atkārto arī trešo reizi. Pēc tam mīklu izveltnē

un izveido no tās pīrāgus, pīrādziņus v. c. Mīklas atgrie-

zumus, kas palikuši apstrādāšanā pāri, samīca pikā, bet

nemaisa, mazliet patur aukstā vietā, izveltnē un veido

pīrādziņus, groziņus utt.

Uz 500 g miltu ņem 400 g sviesta, 1/2 citrona, 1/2 glā-
zes ūdens, 1 tējkaroti sāls.

LAPU MĪKLAS PĪRĀDZIŅI

Sagatavo, kā iepriekš teikts, lapu mīklu, izveltnē to

līdzenas, V2cm biezas taisnstūru strēmeles veidā, izgriež
ar veidnīti vai glāzi visā strēmeles garumā aplīšus, viegli
samitrina tos ar aukstu ūdeni, uzliek katram vidū apaļu
pildījuma piciņu, pēc tam pildījumu apsedz ar otru aplīti.
Katra pīrādziņa malas aizspiež vai nu ar rokām, vai ar ma-

zāka apmēra veidnīti, lai mīklas malas savienotos, un saliek

pīrādziņus uz pīrādziņu pannas, kas viegli samitrināta ar

ūdeni. Pīrādziņus apziež no virsas ar olu un cep cepeš-
krāsnī 10—15 minūtes.

ZAĻA BAICHOVAS, ZAĻA

ĶIEĢELĪŠU, MELNA PLĀTNISU

UN ZAĻĀ PLĀTNISU TĒJA

Bez melnās baichovas tējas, kas

pie mums ir visizplatītākā, tējas fabri-

kas izstrādā arī vēl zaļo baichovas

tēju, zaļo ķieģelīšu, melno plātnīšu un

zaļo plātnīšu tēju.
Zaļo baichovas tēju dzer tikai

Vidusāzijas republikās; to tur sauc

par kok-tēju. No parastās tējas tā at-

šķiras ar savu garšu, aromātu, uzlē-

juma krāsu — tā ir olivzaļā krāsā

ar gaiši dzeltenu, zeltainu uzlējumu,
stipru, spēcīgu aromātu.

Izstrādājot zaļo tēju, tējas lapas
nevītina un nefermentē, kā to dara

ar melno baichovas tēju, bet tikai su-

tina, apžāvē, saritina, vēlreiz žāvē un

šķiro.

Zaļo ķieģelīšu tēju gatavo no

rupjākām un lielākām tējas lapām,
kas savāktas agrā pavasarī un vēlā

rudenī.

šo tēju cienī un labprāt dzer

Burjatu-Mongolijā, Tuvas apgabalā,
Oirotijā, Mongolijas Tautas Re-

publikā.
Melnā plātnīšu un zaļā plātnīšu

tēja ir sapresētas tējas atbiras un

smalkumi, kas paliek pāri melnās un

zaļās baichovas tējas izstrādāšanas

procesā.

Plātnīšu tējas uzlējums ir stip-
rāks.

Melno plātnīšu un ķieģelīšu tēju
dzer Sibirijā, Uralos, Pievolgas apga-
balā, Kazachstanā un Tālajos Zie

meļos.

TĒJAS FABRIKĀ

Tējas fabrikā apmeklētāju saņem

tējas krūmu jauno lapu dzinumu tikko

plūkto virsotnlšu maigais un smalkais

aromāts. Šos dzinumus sauc — flešas.

Pirms jauniņās tējas lapiņas pār-
vēršas par mums visiem ierasto smar-

žīgo, aromātisko tēju, ar tām notiek

daudzas izmaiņas un pārvērtības. Vis-

pirms tās vītina. šīs operācijas re-

zultātā tās zaudē mitrumu, kļūst ļoti
mīkstas un viegli saritināmas.

Savītinātās lapiņas speciālas ma-

šinas (rolleri) saritina, piešķirot tām

raksturīgo formu un, galvenais, sarau-

jot tējas lapiņu šūnas.

Pēc tam tējas lapiņu masu fer-

mentē; te rodas tās vielas, kas no-

saka tējas īpašības un kvalitāti, tās

garšu, aromātu un uzlējuma stiprumu.

Pēc fermentēšanas tēju žāvē spe-
ciālās krāsnīs un tad šķiro.
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Izsvēršanai tēju nosūta uz tējas
izsvēršanas fabrikām. Seit dažādas

tējas samaisa (kupažē) pēc apstipri-
nātas receptes un izsver uz automā-

tiskiem svariem pa 25, 50, 100 un

200 g; pārējo pabeidz automāti —

tējas iesaiņotāji, un mums visiem pa-

zīstamās, glīti iesaiņotās tējas paciņas
ir gatavas pārdošanai.

Mūsu tēja, lai arī kādā šķirnē tā

tiktu laista pārdošanā, nevienā ražo-

šanas procesa stadijā nav ne ar ko

krāsota, un tā nesatur it nekādus pie-
maisījumus.

Padomju tējas krāsa, uzlējuma
stiprums, aromāts, garša ir arvien pil-
nīgi dabiski.

Tējas izsvēršanas fabrikās tēju
iesaiņo ne tikai parastajā papīrā, bet

arī mākslinieciski noformētā iesaiņo-
jumā (daiļas kastītes, kārbiņas, tējas
vācelītes v. tml.).

Labākās mūsu zemes tējas šķir-
nes ir «Gruzijas buķete», «Azerbai-

džanas buķete», «Krasnodaras buķete»
(tās ir jūlija un augusta ražas tējas)
un augstākās Azerbaidžanas, Gruzijas,
Krasnodaras tējas šķirnes. Tām ir

smalks, maigs aromāts, loti patīkama,
mazliet skāņa garša, košs, dzidrs uz-

lējums, šīs augstākās šķirnes tējas
izstrādā no vismaigākām tējas krūma

jaunajām lapiņām un lapu pumpu-
riem.

Kā salīmēt sasistus māla

traukus? Ņemiet nedzēstus kaļ-
ķus, smalki tos saberziet un sa-

jauciet ar biezpienu, lai izvei-

dotos bieza, lipīga masa. Ap-
ziediet ar so masu sasistā

trauka lausku malas, salieciet

tās kopā un ļaujiet kādu lai-

ciņu pastāvēt, kamēr masa pil-
nīgi izžūst.

Kā vislabāk tīrīt sudraba un

niķeļa piederumus? Karotes, dak-

šiņas, tējkanniņas v. c. vispirms

nomazgā siltā ūdenī ar ziepēm,
cenšoties iztīrīt netīrumus no

padziļinātām vietām.

Tīro krītu (vai zobu pul-

veri) samaisa ar ožamo spirtu,
lai iegūtu šķidru putriņu. Ar

vates gabaliņu apziež tīrīšanai

sagatavotos priekšmetus un ļauj
nožūt. Pēc tam noberzē ar sausu,

tīru lupatu.

LAPU MĪKLAS KUĻEBJAKA AR VJAZIGU VAI ZIVĪM

Izveltnē no lapu mīklas divas apmēram V2cm biezas,
15—30 cm garas strēmeles, vienu no tām 10 cm, otru

20 cm platu. Strēmeļu malas var izveidot taisnas vai

noapaļot. Šauro strēmeli uzliek uz maizes plātes vai ce-

pešpannas vidusdaļā un apsedz to ar plānām pankūciņām,
lai pildījums mīklu nesamitrinātu.

Pēc tam liek uz pankūciņām 6—7 cm platu vjazigas

pildījuma kārtu, uz tās — vārītas stores, mazsālīta laša

vai sjomgas šķēlītes, pēc tam vēl vjazigas kārtu. Pildī-

jumu apklāj no virspuses ar pankūciņām, apziež no sā-

niem ar sakultu olu, pielipina pie tiem pirmo pankūciņu
malas, apziež ar olu lapu mīklas malas ap pildījumu,

apsedz ar otru, platāko mīklas strēmeli un savieno strē-

meļu malas, pildījumu apspaidot.

Kuļebjakas virsu izrotā ar kādu rakstu no lapu mīklas

atliekām vai saliek tās šauru strēmelīšu veidā, apziežot ar

sakultu olu. Kuļebjakas sānus var nosegt arī ar mīklas

strēmelīti. Kuļebjaku nolīdzina, apziež ar saputotu olu,
sadursta galus vairākās vietās ar nazi, lai garaiņi varētu

aizplūst, un cep karstā cepeškrāsnī 40—50 minūtes. Ja

kuļebjaka ir virspusē apbrūninājusies, bet sānos vēl nav

izcepusies, brūno daļu apsedz ar papīra gabaliņu, kas no

ārpuses saslapināts ar ūdeni. Ja kuļebjakai nav izcepu-
sies apakša, plāti uzliek uz ne visai karstas plīts.

Tāpat var pagatavot kuļebjaku ar rīsiem un zivīm, ar

gaļu, plūčiem, kāpostiem v. c.

Pie kuļebjakas pasniedz kaviāru un sviestu vai zivju

zupu.

ĀTRI SAGATAVOJAMA LAPU MĪKLA

Izsijā uz pīrādziņu dēļa miltus, pieliek tiem atdzesētu,

mazos gabaliņos sagrieztu sviestu un ar nazi sīki sakapā.
Pēc tam ar sviestu sajauktos miltos izveido padziļinājumu,
ielej tur sālsūdeni, pievieno olu, citrona sulu vai etiķi
un iejauc mīklu. Mīklu saveļ bumbā, apsedz ar servjeti un

patur 30—40 minūtes vēsā vietā, pēc tam izveltnē un

izmanto pildītām maizītēm, pīrādziņiem, cepumiem.
Uz 500 g miltu ņem 300 g sviesta vai margarina, 1

olu, 4/5 glāzes ūdens, V2tējkarotes sāls, 1 tējkaroti citrona

sulas vai etiķa.

PĪRĀGU, PĪRĀDZIŅU, KUĻEBJAKAS UN

MAIZĪŠU VIRSIŅU PILDĪJUMI

(mīklai, kas pagatavota no 1 kg miltu)
LIELLOPU GAĻAS PILDĪJUMS

LIELLOPU GAĻAS PILDĪJUMS

Jēlu gaļu samaļ gaļas mašinā, sacep to uz pannas
sviestā un vēlreiz samaļ gaļas mašinā. Atsevišķi apcep
sīki sagrieztus sīpolus un samaisa tos ar gaļu, pievienojot



sakapātas olas, sāli, piparus, smalki sagrieztas pētersīļu
lapiņas vai dilles.

Gaļas pildījumu var arī sagatavot no vārītas liellopu
gaļas: to sagriež mazos gabaliņos un samaļ gaļas ma-

šinā vai sakapā uz dēļa. Smalki sagrieztus sīpolus apcep

uz pannas sviestā, samaisa tos ar gaļu un vēlreiz 3—4

minūtes cep. Pēc tam gaļai pieliek kapātas olas, sāli,

piparus, dilles, I—21 —2 ēdamkarotes sviesta un I—2 ēdam-
karotes buljona, ja pildījums nav pietiekami sulīgs.

Uz 800 g gaļas (mīkstuma) ņem 2—3 ēdamkarotes

sviesta, 3 olas, I—2 sīpolus.

PLŪČU PILDĪJUMS

(aknas, plaušas, sirds)

Liellopu, teļa, jēra vai cūkas plūčus nomazgā siltā

ūdenī un vāra. Izvārītos plūčus sagriež nelielos gabaliņos,

sama] gaļas mašinā, saliek uz pannas kopā ar saceptiem
sīpoliem un viegli apcep. Pēc tam pieliek sāli, piparus,
sakapātas olas, dilles vai pētersīļu lapiņas un visu izmaisa.

Uz 1 kg plūču ņem 2—3 karotes sviesta, 3 olas,
2 sīpolus.

GRIĶU BIEZPUTRAS UN AKNU PILDĪJUMS

Teļa, jēra vai cūkas aknas atbrīvo no plēvēm un žults

vadiem, nomazgā aukstā ūdenī, sagriež nelielos gabaliņos
un sacep sviestā kopā ar sagrieztiem sīpoliem. Pēc tam

aknas sīki sakapā, apkaisa ar sāli, pipariem, sajauc ar

irdenu griķu biezputru un sakapātām vārītām olām.

Uz 300 g aknu ņem 1 glāzi griķu putraimu, 2—3 ēdam-

karotes sviesta, 3 olas, I—2 sīpolus.

ZIVJU PILDĪJUMS

Zivij (līdakai, zandartam, samam vai karpai) notīra

zvīņas, izņem iekšas un to izmazgā aukstā ūdenī. Zivs

mīkstumam izņem asakas, sagriež to nelielos gabaliņos,
apsāla, apkaisa ar pipariem un sacep sviestā, pievieno ap-

ceptus sīpolus, dilles un izmaisa. Sim pildījumam var

pielikt sakapātas olas.

Uz 700 g zivs (vai 500 g zivju fileja) ņem 2 ēdam-

karotes sviesta, I—21 —2 sīpolus.

ZIVJU UN RĪSU PILDĪJUMS

Zivju fileju nomazgā, sagriež mazos gabaliņos, saliek

uz pannas un sacep sviestā (1 — IV2 karotes). Pēc tam to

sajauc ar vārītiem rīsiem, pieliek izkausētu sviestu, sīki

sagrieztas pētersīļu lapiņas vai dilles, pēc garšas sāli un

piparus.

1G — Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu

KAFIJAS UN TĒJAS DZĒRIENI

Pārtikas 'rūpniecībā izlaiž pārdo-
šanā ne tikai dabisko lēju un dabisko

kafiju, bet arī citas tējas un kafijas.
Dažādo kafijas dzērienu asorti-

mentā ir tādas populāras kafijas šķir-
nes kā «Veselība», «Mūsu marka»,

miežu, zīļu kafija v. c.

Kafija «Mūsu marka» satur maltā

veidā: 35%> dabiskās kafijas, 25%

ozolzīļu, 10% kastaņu un 30% cigo-

riņu. «Veselības» dzēriena receptē ir

30% zīļu, 10% cigoriņu, 30% miežu,
5% augļu kauliņu, 5% ciedras riekstu,

15% sojas, 5% mežrozīšu paauglišu.
Miežu kul ija satur 80% miežu un

20% cigoriņu. Ir ari miežu kujija bez

cigoriņiem.
Ziļu kafija satur tikai izmektētas,

pirmšķirīgas samaltas zīles. Si kafija
ir ļoti garšīga un der visiem, sevišķi
cilvēkiem, kas slimo ar kuņģa-zarnu
trakta slimībām.

Tā saucamos tējas dzērienus iz-

strādā no žāvētiem augļiem un ogām,
cietes sīrupa, cigoriņiem, pievienojot
aromātiskas vielas.

Ābolu tēja satur, piemēram, 80%
ābolu un 20% cigoriņu. Aveņu tēja
sastāv no cigoriņiem, zilēm, pīlādžu
ogām, cietes sīrupa, aveņu esences;

tā saucamās' augļu tējas sastāvā ir

60% mežābolu un savvaļas bumbieru,

10% žāvētu aprikožu un 30% cigo-
riņu.

Tējas dzērieniem ir labs stiprums,
tie ir smaržīgi, un daudziem patērē-
tājiem tie patīk labāk nekā da-

biskā tēja.
Kafijas un tējas lietošanas veids

ir rakstīts uz etiķetēm; piemēram, uz

«lecienītās miežu kafijas» etiķetes ir

teikts: kafiju ieber kafiias kannā ver-

došā ūdenī (1 tējkaroti uz glāzi
ūdens), apmaisot vāra 2—3 minūtes,
ļauj nostāties un lej glāzēs, pievieno-
jot pēc garšas cukuru un pienu.

Cilvēkiem, kuriem veselības trau-

cējumu dēļ nav vēlams kofeins (to

satur dabiskā kafija un dabiskā tēja),
ārsti parasti ie'eic zīļu kafiju un

augļu un ogu tējas.

Saldajiem pīrāgiem, cepu-

miem un saldajiem ēdieniem pa-

redzētos olu dzeltenumus saputo
ar cukuru porcelāna vai fajansa
traukā; vēlams to darīt siltā

vietā.

Un otrādi: olu baltumi, tāpat
arī putu krējums, labi saputojas
biezās putās aukstā vietā.
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BRĀGA

Brāga ir#vājš alkoholisks dzē-

riens, kas satur 1,5—3«/0 alkohola.

Ar savu rūgteno apiņu piegaršu
un savu alkohola saturu brāga atgā-
dina vāju alu; krāsas (bieza, tumš-

brūna) un izteiktas maizes garšas
ziņā tā līdzinās kvasam. Brāgai ir

apiņu aromāts, tā ir saldena un ne-

caurspīdīga.

Daudzas mājsaimnieces

mazgā piena traukus karstā

ūdeni. No karsta ūdens piena
atliekas uz trauku sienām pār-
vēršas lipīgā masā, un traukus

nav iespējams izmazgāt pilnīgi
tīrus.

Piena trauki vispirms ir jā-

mazgā aukstā, bet pēc tam

karstā ūdenī.

Dzelzs plātes pīrāgu, cepumu,
pīrādziņu, pildīto maizīšu un citu

mīklas izstrādājumu cepšanai var būt

ar apmalēm un bez tām

Pildījumam var arī ņemt vārītu zivi, kuru sagriež
gabaliņos un sajauc ar rīsiem.

Ja vēlas, pildījumam var pievienot sīki sagrieztus
apceptus sīpolus.

,Uz 300 g zivju fileja ņem s/4 glāzes rīsu, 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

VJAZIGAS PILDĪJUMS

Vjazigu mērcē 2—3 stundas aukstā ūdenī, pēc tam no-

mazgā, uzlej svaigu ūdeni un vāra 3—3Va stundas. Kad

vjaziga ir izvārījusies mīksta, to notecina sietā, pēc tam

samaļ gaļas mašinā vai sakapā ār nazi, pieliek sāli, pipa-

rus, izkausētu sviestu, sīki sagrieztas cietas olas un pēter-

sīļu vai diļļu lapiņas, visu to sajauc. Šim pildījumam var

pievienot vārītus rīsus, sīki sagrieztu vārītu zivi un sviestā

apceptus sīpolus.

Uz 100 g vjazigas ņem 2—3 ēdamkarotes sviesta,
3—4 olas.

RĪSU UN OLU PILDĪJUMS

Rīsus noskalo siltā ūdenī, izvāra verdošā sālsūdenī

(10—12 glāzes), pēc tam notecina sietā vai caurdurī.

Izvārītos rīsus ieliek bļodiņā un pievieno tiem sakapātas
cietas olas, sviestu, sāli, dilles un visu sajauc.

Uz IV2 glāzēm rīsu ņem 3—4 olas, 2—3 ēdamkarotes

sviesta.

GRIĶU BIEZPUTRAS PILDĪJUMS

Izvāra irdenu griķu biezputru, sajauc to ar sakapātām
olām un sviestu. Olu vietā var pielikt apceptus sīpolus un

50 g izvārītu un sīki sakapātu žāvētu sēņu.
Uz 2 glāzēm griķu putraimu ņem 3—4 olas, 2—3

ēdamkarotes svaiga vai kausēta sviesta.

SVAIGU BARAVIKU PILDĪJUMS

Notīrītas, nomazgātas baravikas izvāra, pec tam sa-

griež šķēlītēs un uz pannas ar sviestu sacep.

Pēc tam pieliek skābu krējumu, sīki sagrieztus apcep-

tus sīpolus, sāli, apsedz ar vāciņu un 10—15 minūtes

sautē. Tad sēnēm pievieno sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas
vai dilles un atdzesē.

Uz 1 kg sēņu ņem I—2 ēdamkarotes sviesta, 1 sīpolu,
1/4 glāzes skāba krējuma. ,
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SĀLĪTU SĒŅU PILDĪJUMS

Sālītas sēnes nomazgā un, ja vēl jūt lieku asumu, I—21 —2

stundas mērcē aukstā ūdenī, pēc tam caurdurī notecina;

tad sēnes sīki sakapā un sviestā sacep. Atsevišķi apcep

sīki sagrieztus sīpolus un sajauc tos ar sēnēm, pievieno-

jot mazliet piparu.
Uz 1 kg sālītu sēņu ņem 2—3 ēdamkarotes kausēta

sviesta vai augu eļļas, I—2 sīpolus.

ŽĀVĒTU SĒŅU UN RĪSU PILDĪJUMS

Izvārītas žāvētas sēnes sīki sakapā, pieliek tām smalki

sagrieztus, apceptus sīpolus, sajauc un 2—3 minūtes cep.

Pēc tam sēnes samaisa ar vārītiem rīsiem, pievienojot
sāli un piparus.

Uz 50 g žāvētu sēņu ņem 1 glāzi rīsu, I—2 sīpolus,
2—3 ēdamkarotes sviesta vai augu eļļas.

SAGO PILDĪJUMS

Sago noskalo aukstā ūdenī, saber verdošā sālsūdenī

(10 —12 glāzes) un maisot vāra 20—25 minūtes, kamēr

sago graudiņi kļūst caurspīdīgi. Izvārīto sago saber sietā

vai caurdurī, ļauj ūdenim notecēt. Kad sago ir_ apžuvis,

to saliek bļodiņā, pievieno izkausētu sviestu, kapātas olas,

sāli, sīki sagrieztas pētersīļu lapiņas vai dilles un visu

to samaisa.

Uz 1 glāzi sago ņem 2 olas, 2—3 ēdamkarotes sviesta.

RĪSU VAI PROSAS PILDĪJUMS AR ROZINĒM

Rozines pārlasa, siltā ūdenī 2—3 reizes nomazgā,
caurdurī notecina un servjetē vai dvielī nosusina, sajauc

ar vārītiem rīsiem (vai irdenu prosas biezputru), smalko

cukuru un sviestu.

Uz 1 glāzi rīsu vai prosas ņem 200 groziņu, 2—3

ēdamkarotes cukura, lVs ēdamkarotes sviesta.

SVAIGU KĀPOSTU PILDĪJUMS

Kāpostus notīra un sagriež, applaucē ar verdošu ūdeni,

saliek sietā, apskalo ar aukstu ūdeni, stipri nospiež, ieliek

kastrolī ar izkausētu sviestu un 10—15 minūtes cep,

arvien maisot, lai kāposti nepiedegtu; pēc tam pieliek sa-

kapātas vārītas olas, sāli un tējkaroti cukura.

' ,Uz 1 galviņu svaigu kāpostu (IV2—2 kg) ņem 3—4

olas, 2—3 ēdamkarotes sviesta.

MINERĀLŪDEŅI

Mūsu zeme ir bagāta ar minerāl-

ūdeņiem, kas palīdz ārstēt daudzas

slimības, it īpaši kuņģa-zarnu trakta

slimības.

Vispazīstamākie ārstniecības mi-

nerālūdeņi nāk no Boržomi un Mine-

ralvodskas grupas avotiem (Kjslo-

vodska, Esentuki, Zeleznovodska,
Pjatigorska), bez tam ir Maskavas,
Poļustrovas, Iževskas, Sairmē, Dzau,
Lugelas, Mirgorodas minerālūdens,
tālāk — Diližana, Arzni, Džermuka,
Vitauta avota ūdens, Poļanokvasas,
Berezovas ūdens v. c.

Izņemot galda un parasti visiem

derīgos minerālūdeņus, tādus kā «Nar-

zans», «Esentuki Nr. 20» v. c, mine-

rālūdeņus drīkst lietot tikai saskaņā
ar ārsta norādījumiem.

Ja jums milti jāiejauc, pie-
mēram, ūdenī vai pienā, nebe-

riet tos šķidrumā, bet dariet

otrādi — pakāpeniski lejiet
miltiem klāt šķidrumu un mai-

siet tos.

Ja sāts jāsaglabā pārāk
mitrā virtuvē normāli sausa,

pielieciet tai B— lo% kartupeļu
miltu, un jums būs arvien

sausa sāls, bet nelielā cietes

piedeva neizmainīs ne sāls

garšu, ne krāsu.

Piestiņa saimniecībā nepieciešama,
lai sasmalcinātu garšvielas, rafinēto

cukuru, mandeles utt.
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GĀZĒTIE DESERTA DZĒRIENI

Visi deserta dzērieni ir gāzēti —

bagātīgi piesātināti ar ogļskābes gāzi.
So dzērienu pagatavošanai izmanto

dabiskas augļu un ogu sulas, ekstrak-

tus, citrusaugļu uzlijas un aromātiskas

esences; tajos ir daudz cukura un

organisko skābju, un tie sekmē uz-

tura labāku sagremošanu.
Pazīstamais bezalkohola dzēriens

«Sodas krēms» satur cukuru, vanilinu,

esences.

«Citronu dzēriens». «Limonāde»

pilnīgi atbilst savam nosaukumam;

tajos ir citrona miziņu uzlija, citron-

skābe, cukurs. «Galvaspilsētas» de-

serta dzērienu («Krušonu») pagatavo
no sarkanā galda vīna, apelsinu uz-

lijas, citronskābes.

«Teātra dzēriena» receptē ietilpst
dzērveņu un ķiršu sula, cukurs, apel-

sinu uzlija (vai esence), vanilins,
citronskābe.

Bez minētajiem dzērieniem pārti-
kas rūpniecībā ražo vēl daudz citu

deserta dzērienu, to skaitā tādus pirm-
šķirīgus dzērienus kā «Upeņu»,
«Sporta», «Maskavas», «Ķiršu».

MAIZES KVASS

Maizes kvass ir sens, ļoti popu-
lārs tautas dzēriens.

Pārtikas rūpniecība ražo maizes

kvasu, maizes kvasu okroškai un

sauso maizes kvasu. Sevišķi populārs
ir «Maskavas maizes kvass» pudelēs.

Kvasu gatavo no dabiska cukura,
rudzu vai miežu iesala, rudzu miltiem

vai no speciālām iesala kvasa maizī-

tēm un no sausiņiem, lietojot pie
tam apiņus. Maizes kvasa garšai ir

jābūt skābeni saldai, tajā ir 0,5—1,5%
alkohola.

Kafijas traipus no audu-

miem iztīra ar glicerīna un

ūdens maisījumu līdzīgās da-

lās, pievienojot dažus pilienus
ožamā spirta.

Slotiņa olu un putu krējuma
putošanai

SKĀBĒTU KĀPOSTU UN SĒŅU PILDĪJUMS

Kāpostus pārlūko (ja tie ir ļoti skābi, tos nomazgā),

applaucē ar verdošu ūdeni, sīki sakapā, ieliek kastrolī,

pievieno izkausētu sviestu vai augu eļļu, apsedz ar vāciņu
un sautē mīkstus. Atsevišķi sviestā apcep sīki sakapātus
sīpolus, pievieno tiem smalki sagrieztas izvārītas sēnes,

sāli, piparus; visu to 3—4 minūtes cep un sajauc ar kā-

postiem.
Uz 1 kg kāpostu ņem 3—4 ēdamkarotes taukvielu,

2—3 sīpolus un 50 g žāvētu sēņu.

ZAĻO LOCIŅU UN OLU PILDĪJUMS

Zaļos lociņus notīra un nomazgā, sagriež (ne pārāk
smalki), sviestā viegli apcep, samaisa ar sakapātām
olām, sāli un pipariem.

Uz 400 g lociņu ņem 4 olas, 3—4 ēdamkarotes sviesta.

BURKĀNU PILDĪJUMS

Burkānus notīra, nomazgā, sagriež mazos gabaliņos
un ieliek kastrolī, kur ielej 1/2 glāzes ūdens un pieliek
ēdamkaroti sviesta. Kastroli apsedz ar vāciņu un sautē

burkānus mīkstus. Gatavos burkānus sakapā, pieliek pēc
garšas sāli, tējkaroti cukura un izmaisa. Pēc tam bur-

kāniem pieliek sakapātas cietas olas un vēlreiz izmaisa.

Tāpat sagatavo nogatavojušos ķirbju pildījumu.
Uz 1— U/2 kg burkānu ņem 3—4 olas, 2—3 ēdam-

karotes sviesta.

BIEZPIENA PILDĪJUMS

Biezpienu izberž caur rupjāku vai smalkāku sietu vai

arī samaļ gaļas mašinā, pievieno olas, smalko cukuru,
nedaudz sāls, izkausētu sviestu un visu labi izmaisa.

Biezpienam var pielikt vanilinu, rozines, smalki sa-

grieztu sukātu. Ja biezpiens ir pārāk mitrs, to marlē ietītu,

iepriekš nospiež.
Uz 500 g biezpiena ņem 1 olu, 1/2 glāzes cukura,

1 ēdamkaroti sviesta.

ĀBOLU PILDĪJUMS

Ābolus nomizo, sagriež četrās daļās, izņem serdi, sa-

griež šķēlītēs, ieliek kastrolī, apkaisa ar cukuru, pielej
2—3 ēdamkarotes ūdens un vāra uz mazas uguns, kamēr

ievārījums sabiezē.

Šis pildījums der raudzētas, neraudzētas un lapu
mīklas pīrāgiem, kā arī ābolkūkām vai ābolu krēpelēm.
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Pildījumu var gatavot arī no zaļiem āboliem: nomizo-

tus un sagrieztus ābolus sakaisa ar cukuru un izlieto kā

pildījumu.
Uz 1 kg ābolu ņem 1 glāzi cukura.

ŽĀVĒTU APRIKOZU PILDĪJUMS

Žāvētus aprikozus pārlasa un nomazgā siltā ūdenī,
saliek kastrolī, aplej ar verdošu ūdeni tiktāl, lai tas apri-
kozus apsegtu, un vāra 10—15 minūtes. Izvārītos apriko-
zus notecina sietā, pēc tam uzliek uz apstrādātas mīklas

un apkaisa ar cukuru.

Aprikožu vārāmo ūdeni var izlietot ķīseļa vai saldās

mērces pagatavošanai.
Uz 400 g žāvētu aprikožu ņem V 2glāzes cukura.

BLIŅAS

Lai varētu izcept plānas, brūnas un sulīgas bliņas,
jālieto neliela čuguna vai cita metāla panna, katrā

ziņā ar biezu dibenu. Pirms mīklu lej uz pannas, panna
ir labi jāsakarsē un jāizziež ar sviestu, citādi bliņa
piedegs.

Ja panna nav vēl lietota, tā ar kādu taukvielu 10—15

minūtes jāizkarsē, pēc tam taukus nolej un pannu nekavē-

joties izberzē ar sāli. «Pirmā bliņa ir pikā,» saka sena

krievu paruna. Tiešām, pirmā bliņa parasti ir «pikaina» —

bāla, bieza, ēstgribu neierosinoša. Pēc pirmajām bliņām

novērtē, cik daudz mīklas jālej uz pannas, lai bliņas būtu

plānas un līdzenas.

Krievu krāsnī bliņas apcepas vienlaicīgi kā no augšas,
tā no apakšas. Labas bliņas var izcept arī uz plīts,
primusa vai petrolejas plītiņas. Jāseko, lai bliņas nepie-
degtu, tādēļ tās ir īstā laikā jāapgriež uz otru pusi.

Bliņām var ņemt kā kviešu, tā arī griķu miltus.

Bliņas var cept ar dažādām piedevām: sīki sagrieztiem
lociņiem, sakapātām vārītām olām, mazos gabaliņos sa-

grieztu siļķi, sjomgu, stintēm un citām zivīm.

Bliņas ar piedevām cep šādā veidā: sakarsētu pannu
izziež ar sviestu, tajā iekaisa lociņus vai sakapātas olas

vai arī ieliek sjomgas gabaliņus, uzlej mīklu un cep tālāk

kā parastās bliņas.
Pie bliņām var pasniegt sakarsētu svaigu vai kausētu

sviestu vai arī augu eļļu, skābu krējumu, siļķes, nēģus,
žāvētu stores muguru (baliku), ķilavas, anšovus, lasi,
sjomgu, ketlasi un dažāda veida kaviāru.

Bliņas pasniedz karstas. Gatavās bliņas saliek sasildītā

bļodiņā vai šķīvī kaudzītē, apsedzot ar servjeti, vai arī

uzglabā cepeškrāsnī; tomēr vislabāk ir bliņas pasniegt
tieši no pannas.

ARACHISS JEB ZEMES RIEKSTS

Arachiss jeb zemes, jeb arī Ķīnas
rieksts, kā to vēl sauc, ir viengadīgs,
žuburains pākšaugu dzimtas zaļaugs.
To kultivē Padomju Savienības dien-

vidu rajonos — Ukrainas dienvidos,

Aizkaukazā, Vidusāzijā, Ziemeļkau-
kazā. Sī auga stublājs stiepjas pa
zemi vai ir krūmam līdzīgs; pēc no-

ziedēšanas augļi attīstās zemē, un

tādēļ tie ir iesaukti par zemes riek-

stiem.

Arachisa augļa forma atgādina
zīdtārpiņa kokonu; zem tā čaumalas

atrodas I—s kodoli (pupas). Sīs

pupas satur līdz 50% taukvielu, kādēļ
arachisu pieskaita pie visai vērtīgām
eļļas augu kultūrām.

No arachisa izstrādā ļoti garšīgu
arachisa halvu.

Zemes riekstu plaši izmanto kon-

ditorejas preču rūpniecībā ne tikai

halvas ražošanai, bet arī daudziem

citiem izstrādājumiem.
Arachisa kodolus ēd zaļus un ap-

ceptus; visādā veidā tas ir patīkams
un garšīgs uzturlīdzeklis.

PISTACIJAS

Sājas, apceptas pistacijas ir iemī-

ļots gardums, sevišķi Aizkaukazā un

Vidusāzijā.
Pistacijas aug galvenokārt sav-

vaļā Vidusāzijā. Ražu ievāc jūlija bei-

gās un augusta sākumā. Visas pista-

ciju pogājas, kurās atrodas kodols,

. neatveras nogatavošanās periodā
vienā laikā, un daudzas no tām ir

pirms lietošanas jāsadauza.
Pistacijas ēd svaigas, tās izlieto

konditorejas preču rūpniecībā kā pil-
dījuma sastāvdaļu un arī desu rūpnie-

cībā, izstrādājot dažas pildīto vārīto

desu augstākās šķirnes.

KASTAŅI

Cepti kastaņi ir populāri dien-

vidos, īpaši Aizkaukazā. Ēdamo kas-

taņu ārējais veids atgādina lielu, no

abām pusēm saspiestu un reizēm pat

pilnīcri plakanu platu riekstu ar plānu
tumšbrūnu čaumalu.'

Kastaņiem ir liels, balts kodols

ar iesaldenu mīkstumu. Vārītu vai ap-

ceptu kastaņu riekstu (tos apcepot vai

vārot, čaumalu iedauza) garša līdzi-

nās it kā pasaldinātiem, sausiem, mil-

tainiem kartupeļiem.
Kastaņu koki aug galvenokārt

savvaļā Ziemeļkaukazā, Krimā un

Aizkaukazā. Kastaņus ēd zaļus un

bez tam tos izlieto dažādā veidā kon-

ditoreias preču rūpniecībā, kā arī iz-

strādājot daudzus kafijas dzērienus.
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SOJAS MILTI BLIŅAM AR IEJAVU RAUDZĒTAS MĪKLAS BLIŅAS

Sojas bliņu milti satur 65% sojas
miltu, 30% kartupeļu vai kviešu miltu,
3% cukura un 2% sāls.

Uz 5—6 glāzēm ūdens ņem 500 g
miltu, ūdenim pievieno iepriekš at-

šķaidītu raugu un, arvien maisot, ber

nelielās porcijās klāt miltus.

Kad mīkla ir pienācīgi iejaukta,
to siltā vielā izraudzē, kamēr tās ap-
joms palielinās apmēram divas reizes.

Pēc P/2—2 stundām mīkla ir cepšanai
gatava.

Ja pievieno taukvielas, cukuru un

garšvielas un iejauc cietāku mīklu

(1 glāzi ūdens uz 500 g miltu), tad

no sojas miltiem dabū aizdaroto mīklu.

AUKSTIE UN KARSTIE DZĒRIENI*

AUKSTA TĒJA

Uzlej stipru tēju, iekāš caur tējas
sietiņu porcelāna traukā, pieliek pēc
garšas cukuru un atdzesē. Atdzesēto
tēju pasniedz salietu pokālos vai

tasēs, kur ielikti ledus gabaliņi un

šķēlīte citrona vai apelsina.

AUKSTA TEJA AR AUGĻU
VAI OGU SULU

Sagatavo aukstu tēju, kā iepriekš
teikts. Pēc tam uz glāzi pievieno 2

ēdamkarotes vīnogu, ķiršu vai jāņogu
sulas un salej pokālos vai tasēs,' kur

ielikti ledus gabaliņi un pa citrona

šķēlītei.

KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Dabisko dedzināto kafiju vēlams
samalt tieši pirms kafijas vārīšanas,
lai saglabātu tās aromātu.

Samaltai kafijai var piemaisīt
cigoriņus (uz 4 daļām kafijas —

1 daju cigoriņu). Dažiem patīk bez

cigoriņiem pielikt kafijai klāt vēl ne-

lielu daudzumu samaltu kaltēto vīģu.
Dabiskās kafijas vietā var ņemt

miežu vai zīju kafiju. Sīs kafijas šķir-
nes ieteicams jaukt kopā ar dabisko

kafiju (uz 4 karotēm zīju vai miežu

kafijas 1 karoti dabiskās).
Pie kafijas var pasniegt dažādus

cepumus, kēksu, sausiņus, biskvitu.

Ja jūs pasniedzat pie tējas
citronu, applaucējiet to vis-

pirms ar verdošu ūdeni un tikai

tad sagrieziet. Tā ir spēcīgāk
izjūtams citrona aromāts.

* Skat. piezīmi «Tēja un tējas dzer-
šana> (237. lpp.).

lejauc iejavu: traukā ielej 2 glāzes silta ūdens, atšķai-
dītu raugu, pieber 500 g miltu un maisa, kamēr mīkla ir

gluda, apsedz to un patur siltā vietā aptuveni vienu

stundu.

Kad mīkla uzrūgusi, pieliek sāli, cukuru, olu dzeltenu-

mus, izkausētu sviestu vai augu eļļu (var arī margarinu),
izmaisa un pievieno pārējos miltus un kuļ mīklu, kamēr

tā kļūst spīdīga.
Pēc tam mīklu atšķaida ar siltu pienu, lejot to klāt

pakāpeniski pa vienai glāzei un ikreiz mīklu izmaisot.

Trauku ar mīklu apsedz un noliek siltā vietā. Kad mīkla

saceļas, to izmaisa, lai tā nosēžas, par jaunu noliek siltā

vietā, Jauj vēlreiz pacelties un atkal nosēsties, pievienojot
mīklai saputotus olu baltumus.

Bliņas jāsāk cept tūlīt pēc tam, kad mīkla ir pēdējo
reizi uzrūgusi. Bliņas ir labas, ja mīkla uzrūgusi vismaz

divas trīs reizes.

Lai iegūtu sausākas bliņas, mīklai ņem pusi griķu
miltu. lejavu gatavo ar kviešu miltiem, pieliekot klāt

ēdamkaroti griķu miltu. Pārējos griķu miltus pieliek pēc
tam, kad iejavs ir kopā ar aizdaru (olām, sviestu v. c.)
uzrūdzis. Šajā gadījumā mīklu atšķaida ar siltu pienu.

Uz 1 kg kviešu miltu ņem 4—5 glāzes piena, 3 ēdam-

karotes sviesta, 2 olas, 2 ēdamkarotes cukura, 11/2 tēj-
karotes sāls, 40 g rauga.

ĀTRĀS BLIŅAS

Olas sakuļ ar 3 glāzēm silta ūdens, pieliek sāli, cukuru

un sodu, pēc tam pieber miltus un ar mentīti vai ar putu
slotiņu labi izmaisa, lai mīklā nebūtu piku. Atšķaida glāzē
ūdens citronskābi vai vīnakmens skābi, pielej to pie saga-

tavotās mīklas, izmaisa un sāk tūlīt cept bliņas.
Ja nav skābes, bliņu mīklu var sagatavot šādā veidā:

miltus, olas, cukuru, sāli samaisa ar skābu pienu, izkausē

glāzē ūdens sodu, pielej to mīklai pirms bliņu cepšanas

un izmaisa.

Uz 500 g miltu ņem 3 glāzes ūdens, 2—3 olas, 1 ēdam-

karoti cukura, pa V2tējkarotes sāls, sodas un skābes.

UKRAIŅU BLIŅAS

No pārlasītas, nomazgātas prosas izvāra staipīgu biez-

putru, atdzesē, pēc tam izberž caur sietu.

v Kastrolī ielej 1/2 glāzes piena, pieliek 1 ēdamkaroti

sviesta, uzvāra, pieber 1 glāzi griķu miltu, savāra biezu

mīklu un ļauj atdzist līdz istabas temperatūrai. Pēc tam

mīklai pielej siltā ūdenī atšķaidītu raugu, izmaisa un ļauj

uzrūgt, tad pievieno caur sietu izberzto biezputru,
šos miltus, ar cukuru saputotus jēlus olu dzeltenumus,
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sali, pielej siltu pienu, rūpīgi izmaisa un vēlreiz uzraudzē.

Beigās mīklai pieliek saputotus olu baltumus un cep

bliņas.

Bliņas pirms pasniegšanas aplaista ar sviestu; atse-

višķi pasniedz skābu krējumu.
Uz 300 g prosas ņem 300 g griķu miltu, 3—4 ēdam-

karotes sviesta, 2 olas, 2 ēdamkarotes cukura, 1 glāzi
skāba krējuma, 2 glāzes piena, 15 g rauga.

RAUŠI

Raugu iejauc siltā pienā, pieber miltus un izmaisa.

Mīklai ļauj silta vietā uzrūgt. Pēc tam pieliek olas, sāli,
cukuru un ēdamkaroti sviesta vai augu eļļas, izmaisa,
Jauj miklai otrreiz uzrūgt un, to nemaisot, ņem ar ūdenī

apmērcētu karoti un liek uz karstas pannas sviestā, apce-

pot raušus no abām pusēm.
Raušus pasniedz ar cukuru, medu, ievārījumu, džemu

vai ar biezpienu, skābu krējumu un cukuru. 1
Raušus var pagatavot arī ar āboliem vai rozinēm.

Kā pagatavot raušus ar āboliem, ir aprakstīts atsevišķā
receptē (sk. tālāk). Rozines rūpīgi izlasa, labi nomazgā un

pievieno mīklai.

Uz 500 g miltu ņem 2 glāzes piena vai ūdens, 2 olas,
ēdamkarotes cukura, 3—4 ēdamkarotes sviesta vai

augu eļļas, 1/2 tējkarotes sāls, 25 g rauga.

RAUŠI AR ĶIRBJIEM, KABAČIEM VAI BURKĀNIEM

Svaigus dārzājus (ķirbjus, kabačus vai burkānus) no-

tīra, sagriež daiviņās un izvāra nelielā ūdens daudzumā;
izvārītos dārzājus samaļ gaļas mašinā vai izberž caur

sietu; iegūtajam biezenim, neļaujot atdzist, pieliek olas,

sāli, etiķi vai rūgušpienu, pieber ar sodu sajauktus miltus

un visu labi izmaisa. Pēc tam cep raušus uz karstas pannas.

Uz 1 kg miltu ņem 1 kg dārzāju, 2 olas, I—2 ēdam-

karotes cukura, 2 ēdamkarotes etiķa, IV2 tējkarotes sāls,

V2tējkarotes sodas, 2 ēdamkarotes sviesta.

RAUŠI AR ĀBOLIEM

lejauc siltā pienā vai siltā ūdenī raugu, pieliek sviestu,

olas, cukuru, sāli un, rūpīgi maisot, ber pakāpeniski klāt

miltus; pēc tam mīklas trauku apsedz ar dvieli un noliek

siltā vietā uzrūgšanai.
Ābolus nomizo, izņem serdes, sagriež plānās šķēlītēs,

pieliek uzrūgušai mīklai un izmaisa; raušus cep uz pannas
sakarsētā sviestā, pie kam mīklu uzliek ar ūdenī apmēr-
cētu karoti.

Uz 500 g miltu ņem 2 glāzes piena vai-.ūderis, 2 olas,
2 ēdamkarotes sviesta, 1 ēdamkaroti cukura, V2tējkarotes
sāls, 25 g rauga, 3—4 ābolus.

KAFIJA AR PIENU VAI SALDU

KRĒJUMU

Samaltu kafiju (1 pilnu tējkaroti
uz glāzi ūdens) ieber kafijas kannā,
kurā ielikts sietiņš vai flaneļa mai-

siņš, pārlej ar verdošu ūdeni un uz-

vāra. Kad ūdens sāk vārīties, kafijas
kaņnu no uguns noņem un kafiju salej
glāzēs vai kafijas tasītēs, piepildot
tās par apmēram četrām piektdaļām,

Atsevišķi pasniedz vārītu pienu
vai saldu krējumu, cukuru un sausus

cepumus.

KAFIJA AR PUTU KRĒJUMU

Izvāra kafiju, kā iepriekš teikts,
bet klāt pievieno cukuru. Kafiju salej
glāzēs, piepildot tās par trīsceturt-
daļām un uzliekot virsū ēdamkaroti

saputota krējuma. Krējumu putojot,
tam var pielikt pūdercukuru.

PIENA KAFIJA

Izvāra ' kafiju, kā iepriekš teikts,
salej to kastroli, pievieno tādu pašu
daudzumu piena, pieliek cukuru un

uzvāra. Pēc tam kafiju salej kafijas
tasītēs vai glāzēs, ieliek katrā glāzē
vai tasītē karstā piena putas un pa-
sniedz.

KAFIJA AR KONDENSĒTU

PIENU

Pārdošanā ir konservēta kafija ar

kondensētu pienu, kas pagatavota no

labākās dabiskās kafijas un piena, pie-
vienojot cukuru. Kārba ar šādu pro-
duktu dod iespēju jebkuros apstākļos
sagatavot dažās minūtēs lielisku ka-

fiju ar pienu. Ir tikai jāpieliek glāzē
2 tējkarotes kafijas ar kondensēto

pienu, jāpielej mazliet karsta ūdens,
jāizmaisa un jāuzpilda ar verdošu

ūdeni.

MELNA KAFIJA

Izvāra melnu kafiju, kā iepriekš
teikts, bet stiprāku, šādas kafijas pa-
gatavošanai maltās kafijas daudzums

ir jāpalielina lidz U/t tējkarotēm uz

glāzi.
Sagatavoto kafiju salej glāzēs vai

tasēs. Alsevišķi pasniedz Cukuru, šķē-
lītēs sagrieztu citronu, konjaku vai

liķieri.
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PANKŪKAS UN PANKŪKU PĪRĀGITVAIKOTA KAFIJA

Tvaikotās kafijas pagatavošanai
vajadzīga speciāla kafijas kanna ar

filtru un spirta lampiņa kafijas kar-

sēšanai.

Kafijas kannā ieber ar cigoriņiem
samaisītu kafiju (rēķina 1 tējkaroti
uz glāzi), pārlej ar karstu ūdeni, aiz-

dedzina spirta lampiņu un kafiju uz-

vāra. Pēc tam kad tā ir uzvārījusies,
kafiju ieteicams divas trīs reizes pār-
liet.

AUKSTA KAFIJA

Izvāra melnu kafiju, izkāš, pieliek
cukuru un atdzesē. Pirms pasniegša-
nas kafijai pievieno aukstu saldo krē-

jumu un salej to pokālos vai tasēs.

Salda krējuma vietā var pasniegt
citronu.

KAKAO

Kakao pulveri saber kastrolī (rē-

ķina 1 tējkaroti uz glāzi kakao), pie-
liek uz glāzi 2 tējkarotes cukura,
labi samaisa ar kakao, pielej mazliet

verdoša ūdens vai karsta piena un

rūpīgi visu saberž, lai nebūtu kun-
kuļu. Nepārtraukti maisot, masai pie-
lej klāt karstu pienu, uzvāra, noņem

jio uguns un salej glāzēs vai tasēs.
Pie kakao pasniedz dažādus cepumus,

sausiņus, kēksus, biskvitus, kūkas.

KAKAO AR KONDENSĒTU PIENU

Lielisku kakno var pagatavot no

konservēta produkta «Kakao ar kon-

densētu pienu». Ir vajadzīgas tikai

dažas minūtes laika ūdens uzvārī-

šanai: glāzē vai tasē ieliek 2—3 tēj-
karotes kakao ar kondensētu pienu,
pielei mazliet karsa ūdens, izmaisa
un papildina ar verdošu ūdeni.

KAKAO AR PUTU KRĒJUMU

Izvāra kakao, kā iepriekš teikts,
salej glāzēs, piepildot tās par trim
ceturtdaļām, un uzliek virsū 1 ēdam-

karoti ar pūdercukuru saputota salda

krējuma.

KAKAO AR OLAS DZELTENUMU

Izvāra kakao, kā iepriekš teikts.
Jēlus olu dzeltenumus (1/2 dzeltenuma

glāzi kakao) saputo ar cukuru un

atšķaida ar nelielu daudzumu kakao,
pielej klāt pārē'am kakao dzērienam
kastrolī un saputo ar nutu slotiņu.

Pēc tam kakao tūlīt salej glāzēs
vai tasēs un pasniedz.

Pankūkām gatavo šķidru mīklu ar pienu, pievienojot
olas un cukuru.

"Pankūkas cep dabiskā veidā un pasniedz ar medu vai

cukuru vai arī pildītas — ar biezpienu, āboliem, ievārī-

jumu.

PLĀNĀS PANKŪKAS AR MEDU VAI CUKURU

3 olu dzeltenumus samaisa ar pienu (1/2 glāzes), pie-
liek sāli, cukuru un maisot pieber miltus. Pēc tam pievieno
sasildītu sviestu un mīklu vēlreiz izmaisa, lai nebūtu kun-

kuļu. Tad mīklu atšķaida ar pienu, lejot to klāt pamazām,
un iecilā saputotus olu baltumus.

Pankūkas cep ar sviestu izziestā sakarsētā pannā, ne

visai biezas.

Katru gatavo pankūku pārliec vēl uz pannas četrkārt

un ieliek sasildītā bļodā, apsedzot ar servjeti.
Pankūkas pasniedz ar medu vai cukuru.

Uz 250 g miltu ņem 21/2 glāzes piena, 3 olas, pa 2

ēdamkarotēm svaiga un kausēta sviesta (pannas apzieša-
nai), 1/4 tējkarotes sāls.

PLĀNĀS PANKŪKAS AR BIEZPIENU, ĀBOLIEM UN

CITU PILDĪJUMU

Sakuļ jēlas olas ar sāli, cukuru, pielej Vi glāzes piena,

izmaisa, pieber miltus un jauc mīklu tik ilgi, kamēr tajā
nav vairs kunkuļu. Pēc tam mīklai pielej pārpalikušo
pienu.

Vidēja lieluma pannu labi sakarsē, apziež ar sviestu

vai speķa gabaliņu un ar smeļamo kausu ielej pannā

mīklu, pannu ātri grozot, lai mīkla izplūstu pa visu pannu

līdzenā, plānā kārtā. Kad pankūkas ir no vienas puses

apbrūninājušās, tās no pannas noņem un saliek bļodā vai

uz dēļa. Pēc tam tās izklāj uz dēļa ar brūno pusi uz

augšu un katrai pankūkai uzliek virsū ēdamkaroti biez-

piena, ābolu pildījuma vai arī ēdamkaroti ievārījuma, vai

biezi savārīta biezeņa. Pankūkas saloka aploksnes veidā

un apcep no abām pusēm uz pannas ar sviestu.

Pankūkas pasniedz apkaisītas ar pūdercukuru. Tāpat

var pagatavot pankūkas ar gaļu. Sajā gadījumā pie pan-

kūkām pasniedz skāba krējuma un tomātu mērci.

Uz 250 g miltu ņem 21/2 glāzes piena, 3 olas, 1/2 ēdam-

karotes cukura, }ļ\ tējkarotes sāls; apcepšanai ņem 1

ēdamkaroti kausēta sviesta vai margarina.

PANKŪKU PĪRĀGS

Izcep plānās pankūkas, kā teikts iepriekšējā receptē
(«Pankūkas ar biezpienu, āboliem un citu pildījumu»).
Veidni vai lēzenu kastroli izziež ar sviestu un izkaisa

ar rīvmaizi. Trauka dibenu un sienas noklāj vienā kārtā
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ar pankūkām, ar apcepto pusi uz iekšu, tad liek kārtu pil-
dījuma, apsedz to ar pankūkām utt., kamēr veidne ir pilna.
Virsējo pildījuma kārtu apsedz ar pankūkām, apziež ar

sakultu olu, apkaisa ar rīvmaizi, apslaka ar sviestu un

cep 30—40 minūtes cepeškrāsnī.
Kad pīrāgs ir izcepies, to izgāž b|odā un pasniedz.
Atsevišķi pasniedz sviestu un tasītēs salietu gaļas vai

vistas buljonu.
Pankūku pīrāgu var pagatavot ar jebkuru pildījumu —

vienu vai vairākiem. Pildījumam var, piemēram, ņemt
samaltu vistas gaļu ar balto mērci.

MAIZĪTES, KLIŅĢERĪŠI, KUĻIČI

UN CITI IZSTRĀDĀJUMI

MAIZĪTES

Mīklas traukā ielej 21/2 glāzes silta piena (vai ūdens),
iejauc tur raugu un maisot ieber pusi paņemto miltu; labi

izmaisa, lai nebūtu kunkuļu, apsedz trauku ar dvieli vai

servjeti un noliek siltā vietā.

Kad iejavs ir uzrūdzis, tam pieliek sāli, cukuru, sasil-

dītu sviestu vai margarinu (var pielikt 2—3 olas, vanilinu
vai kardamona pulveri), izmaisa, pieber pārējos miltus

un labi kuļ tik ilgi, kamēr mīkla vairs nelīp pie trauka

sienām un mentītes.

Pēc tam mīklas trauku apsedz par jaunu un noliek

siltā vietā vēlreizējai uzrūgšanai. Kad mīklas apjoms ir

divkāršojies, to saliek uz maizes dēļa, kas apkaisīts ar

miltiem, izveido 50—60 g smagus aplīšus, saliek tos uz

maizes plātes vai cepešpannas, viegli apziež ar sviestu, ļauj
maizītēm siltā vietā uzrūgt, pēc tam apziež ar saputotu
olu un cep karstā cepeškrāsnī 12—15 minūtes.

Uz 1 kg miltu ņem 2V2 glāzes piena, 150—200 g

sviesta vai margarina, 2 olas, 3/4 glāzes cukura, 3/4 tējka-
rotes sāls, 30 g rauga.

MAIZĪTES AR KRĒJUMA VIRSIŅU

lejauc siltā pienā raugu, pieber pusi miltu, samīca

iejavu. Kad iejava apmēri ir aptuveni divkāršojušies, pie-
liek sāli un ar cukuru līdz baltai krāsai saputotus olu

dzeltenumus, izjauc, pieber pārējos miltus un sagatavo
mīklu. Pēc tam pievieno izkausētu sviestu vai margarinu
un mīca mīklu tik ilgi, kamēr tā atdalās no trauka sienām

un mentītes. Tālāk mīklu nolīdzina, viegli apkaisa ar mil-

tiem, apsedz un noliek siltā vieta uzrūgšanai. Kad mīklas

apjomi ir divkāršojušies, to izliek uz maizes dēļa, izveido-

jot mazas maizītes, kuras novieto uz plātes, kas viegli
izziesta ar sviestu, un ļauj tām siltā vietā uzrūgt. Maizītes

apziež no virsas ar šādu masu: ēdamkaroti skāba krē-

juma sajauc ar tādu pašu daudzumu miltu, ēdamkaroti

ŠOKOLĀDE

Šokolādes pulveri (1 tējkaroti uz

glāzi šķidruma) sajauc ar smalko

cukuru, pielej mazliet verdoša ūdens

vai karsta piena un rūpīgi izjauc, lai

nebūtu kunkuļu. Tad, nepārtraukti
maisot, lej klāt tievas strūkliņas veidā

karstu pienu un uzvāra. Pasniedzot

šokolādi salej glāzēs vai tasēs.

AUKSTA ŠOKOLĀDE AR PUTU

KRĒJUMU

Izvāra šokolādi, kā iepriekš teikts,
atdzesē un salej pokālos vai tasēs,
kur ielikts sasmalcināts uztura ledus.

Šokolādei uzliek virsū pa ēdamkarotei

saputota krējuma.

OLU PUTU DZĒRIENS

(«GOGOĻ-MOGOĻS»)

Olu putu dzērienu var pagatavot
dažādi, arvien iegūstot visai barojošu
un garšīgu dzērienu.

1. Viegli saputo 1 olu, pieliek
1 ēdamkaroti cukura, 2 ēdamkarotes

vīna, mazliet sāls, visu to rūpīgi iz-

maisa, pielej 3/« glāzes pasterizēta vai

vārīta piena un izkāš. Vīna vietā var

pievienot nedaudz saberzta muskat-

rieksta.

2. Saputo 1 olas dzeltenumu, pie-
liek 1 ēdamkaroti cukura, mazliet sāls,
2 ēdamkarotes vīna un */s glāzes
piena. Visu to izmaisa, izkāš un sa-

maisa ar saputotu olas baltumu. Dzē-

rienu pirms pasniegšanas vēlreiz labi

izmaisa.

3. Samaisa 1 olas dzeltenumu,
1 ēdamkaroti cukura, mazliet sāls un

vanilina, pielej 3/4 glāzes piena, par
jaunu izmaisa un izkāš.

Ja olu putu dzērienu vēlas saldu,

olas baltumu saputo kopā ar cukuru

stīvās putās un pievieno dzērienam ar

olas dzeltenumu vai uzliek to dzē-

rienam virsū.

OLU PUTU UN AUGĻU DZĒRIENS

Puto 2 olu dzeltenumus tik ilgi,
kamēr iegūst biezu masu citrona

krāsā, pieliek mazliet sāls, 3 ēdam-

karotes cukura un 1/2 glāzes zemeņu

vai ķiršu . sulas. Visu labi izmaisa,
pielej 2 glāzes auksta piena un 1/2 glā-
zes auksta ūdens. Sagatavoto maisī-

jumu pielej stīvās putās saputotiem
olu baltumiem, dzērienu salej pokālos
un apkaisa to no virsas ar saberztu

muskatriekstu.
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OLU PUTU UN MEDUS DZĒRIENS

Samaisa kopā olu, 2 glāzes auksta

piena, 6 ēdamkarotes medus, 2 ēdam-

karotes citiona vai apelsina sulas un

puto tik ilgi, kamēr iegūst vienmērīgu
masu.

Pasniedz ļoti aukstu.

CITRONA DZĒRIENS

Citrona miziņu saberž ar cukuru

(1/2 glāzes), pievieno puscitrona sulu,

pa I glāzei baltā vīna un verdoša

ūdens un izmaisa. Pēc tam izkāš,
salej glāzēs un pasniedz.

DZĒRVEŅU SULAS DZĒRIENS

Sagatavo dzērveņu sulu tāpat kā

ķīselim. Cukuru samaisa ar iīdzīgu
daudzumu ūdens un 5 minūtes pavāra.
legūtajam sīrupam pielej dzērveņu
sulu un atdzesē.

Uz 1 glāzi verdoša ūdens ņem
3 ēdamkarotes dzērveņu sulas, pieliek
1 ēdamkaroti cukura, izmaisa un pa-
pildina ar ūdeni.

AUGĻU DZĒRIENS

Četrstūrīšos sagrieztu meloni un

persikus (bez kauliņiem) apslaka ar

citrona sulu un apkaisa ar cukuru.

Sagatavoto meloni un persikus
saliek pirms pasniegšanas kristāla

vāzē vai pokālos, pārlej ar gāzētu
ūdeni un apkaisa ar ingveru.

VINA UN AUGĻU DZĒRIENS

Šampanieti vai vīnogu balto

galda vīnu ielej kristāla vai stikla

krūzē, pievieno citronūdeni (tikpat
daudz, cik vīna), mazliet liķiera vai

konjaka, pēc garšas cukuru un visu

izmaisa. Pēc tam pieliek nomizotus

un daiviņās sadalītus svaigus aug-

ļus — apelsinus vai mandarinus, per-
sikus (bez kauliem), arī sagrieztus
daļās, vai konservētus augļus — per-
sikus, aprikozus, ābolus un citus. Dzē-

rienu pasniedz aukstu.

VINA UN DĀRZA ZEMEŅU

DZĒRIENS

Kristāla vai stikla krūzē ieliek

300 g dārza zemeņu, pieber V4glāzes
cukura, pārlej ar vīnu (ņem 1 glāzi
baltā un 1/2 glāzes sarkanā), apsedz
un noliek aukstā vietā. Dzērienu pa-
sniedz salietu pokālos.

izkausēta sviesta un sāli. Maizītes cep 12—15 minūtes

cepeškrāsnī.
Uz 1 kg miltu ņem l»/2 glāzes piena, 5 olu dzeltenu-

mus, IV2 glāzes cukura, 300 g sviesta vai margarina, 1/2

tējkarotes sāls, 40 g rauga.1 .
Maizīšu apziešānai ņem pā 1 ēdamkarotei skāba krē-

juma, miltu un sviesta, 1 —IV2 ēdamkarotes cukura.

TĒJAS VAI KAFIJAS KLIŅĢERĪŠI

Mīklu sagatavo tāpat kā maizītēm ar krējuma virsiņu,

pie kam kopā ar cukuru un olām mīklai pievieno uz rīves

saberztu citrona miziņu. Kad mīkla ir uzrūgusi, to izliek

uz maizes dēja, apkaisa ar miltiem un izveido no tās

mazus kliņģerīšus, apziež ar sviestu, apkaisa ar cukuru

un cep cepeškrāsnī 10—12 minūtes.

Uz 1 kg miltu ņem h/2 glāzes piena, 5 olas, 1 glāzi
cukura, 100—125 g sviesta vai margarina, 3/4 tējkarotes
sāls, 30 g rauga, puscitrona miziņu.

MAGOŅU VELTNIS

Mīklu sagatavo tāpat kā maizītēm ar krējuma virsiņu.

Atsevišķi sagatavo magones: ieber tās kastrolī, pārlej ar

verdošu ūdeni, apsedz ar vāciņu un atstāj uz galda 30—

40 minūtes. Tad visu ūdeni nolej, magones viegli nospiež
un saberž piestiņā vai bļodiņā, pakāpeniski pievienojot
medu un pēc tam cukuru, kamēr dabū vienmērīgu masu,

kas pēc sava biezuma atgādina augļu biezeni.

Gatavo mīklu izveltnē apmēram 1 cm biezā kārtā,
uzliek mīklai virsū kārtu sagatavoto magoņu, nolīdzina

un saritina mīklu caurules veidā. Pēc tam veltni pārliek
uz plātes, kas viegli izziesta ar sviestu, un noliek siltā vietā

uzrūgšanai; tad veltni apziež ar olu un cep karstā cepeš-
krāsnī 20—30 minūtes.

Lai mīkla būtu aromātiska, var pielikt vanilinu vai cit-

rona miziņu. Pasniedzot veltni sagriež gabaliņos un ap-
kaisa ar pūdercukuru.

Uz 1 kg miltu ņem IV2 glāzes piena, 5 olas, 1 glāzi
cukura, 100—125 g sviesta vai margarina; s/4 tējkarotes;
sāls, 30 g rauga, pildījumam ņem 300 g magoņu, 150 g

medus un
3/4 glāzes cukura.

SAUSIŅI

Sagatavo mīklu tāpat kā maizītēm (sk. 249. lpp.), bet

mazliet biezāku. Gatavo mīklu uzliek uz maizes dēļa,
izveido garenus kukulīšus (visā maizes pannas garumā)
un pārliek tos uz maizes plātes, kas apziesta ar sviestu.

Ar naža neaso pusi iespiež šķērsām kukulīšiem lēzenus

padziļinājumus (gropītes) un noliek pannu siltā vietā, lai
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mīkla uzrūgst. Pēc tam kukulīšus apziež ar sakultu olu

un cep 15—20 minūtes cepeškrāsnī.
Atdzisušos kukulīšus sagriež šķēlītēs, uzliek uz plātes,

apslaka ar pienu, apkaisa ar cukuru, sasmalcinātām man-

delēm vai cukuru, kas sajaukts ar mandelēm, un liek ne

pārāk karstā cepeškrāsnī nožūt.

Uz 1 kg miltu ņem U/2 glāzes piena (mīklai), 4 olas,
200 g sviesta vai margarina, 1 — P/2 glāzes cukura, 3/4 tēj-
karotes sāls, vanilinu, kardamonu, safrānu vai puscitrona
miziņu, glāzi piena un 100 g mandeļu.

KUĻIČS

Kuļiču mīklu var sagatavot divējādā veidā.

Pirmais veids. lejauc IV2 glāzēs silta piena raugu, pie-
ber pusi paņemto miltu, izmaisa, lai nebūtu kunkuļu, ap-

sedz un noliek iejavu siltā vietā. Kad iejava apjoms ir

divkāršojies, tam pievieno sāli, ar cukuru un vanilinu sa-

putotus olu dzeltenumus (vienu dzeltenumu atstāj kuļiča
(apziešanai), sviestu, visu izmaisa, izcilā saputotus olu

baltumus un pieber pārējos miltus. Mīklai nav jābūt pārāk
biezai, bet labi izmīcītai, lai tā viegli atlēktu no trauka

malām un mentītes.

Mīklu apsedz un noliek siltā vietā. Kad tā ir uzrūgusi

un apjomā divkāršojusies, pieliek rozines (nomazgātas un

nosausinātas), četrstūrīšos sagrieztu sukātu, nolobītas, sīki

sakapātas mandeles; visu to sajauc ar mīklu, kuru saliek

veidnēs. Ja vēlas čauganāku kuļiču, veidni piepilda līdz

1/3 augstuma, ja grib to stingrāku — līdz pusei.
Veidnes sagatavo šādi: dibenā ieklāj ar sviestu no abām

pusēm apziestu baltu papīru, sānus apziež ar sviestu un

apkaisa ar miltiem vai rīvmaizi. Ar mīklu piepildītās
veidnes noliek siltā vietā un apsedz ar dvieli. Kad mīkla

sacēlusies līdz veidnes trīsceturtdaļaugstumam, to apziež

no virsas ar sakultu olu un cep ne visai karstā cepeš-
krāsnī 50—60 minūtes. Cepšanas laikā veidne ar kuļiču
ir jāgroza uzmanīgi un to nedrīkst kratīt.

Lai kuļičs no virsas neapdegtu, kad tas ir apbrūninā-
jies, to apsedz ar ūdenī apmērcētu papīra ripiņu. Vai

kuļičs ir gatavs, pārbauda, iedurot tajā tievu skaliņu: ja
tas ir sauss — kuļičs ir gatavs, ja tam ir pielipusi mīkla —

kuļičs ir vēl jēls.
Atdzisušo kuļiču var apklāt ar glazūru un izrotāt ar

sukātu, ievārījuma ogām, šokolādes figūriņām v. tml.

Otrs veids. lejauc IV2 glāzēs silta piena raugu, pieber
4 glāzes miltu un iejauc mīklu, pēc tam pieliek sāli, līdz

baltumam ar cukuru sakultus olu dzeltenumus, izkausētu

sviestu vai margarinu, saputotus olu baltumus; visu to

sajauc, apkaisa no virspuses ar miltiem, apsedz un patur

pa nakti no caurvēja aizsargātā vietā. No rīta pievieno

pārējos miltus, ar cukuru sajauktu vanilinu un samīca

mīklu tāpat, kā tas teikts pirmā mīklas pagatavošanas

DIENVIDU DZĒRIENS

Uz glāzi sarkanā vīna ņem

1/2 glāzes cukura un gabaliņu kanēļa

un vāra 10 minūtes. Pēc tam pieliek
2 olu dzeltenumus, kas saputoti ar

mazliet auksta vīna, un par jaunu sa-

silda ūdens peldē, neļaujot sākt vārī-

ties. Gatavo dzērienu salej glāzēs vai

tasēs un pasniedz karstu.

GALDA DZĒRIENS

Kastrolī ielej pudeli sarkanā galda
vīna, pieliek glāzi cukura, gabaliņu
kanēļa, 5—6 krustnagliņas un pus-
citrona miziņu. Visu to samaisa un

10 minūtes pavāra, pēc tam izkāš, pie-
lej V4glāzes konjaka, salej glāzēs un

pasniedz karstu.

LIMONĀDE

Pārdošanā ir lielā izvēlē no da-

biskām augļu un ogu sulām ar cukuru

pagatavoti gāzēti dzērieni: limonāde,
sodas krēms, ķiršu, ābolu un citi dzē-

rieni.

Ja citrona dzērienu vēlas paga-
tavot mājas apstākļos, ņem 1 ēdam-

karoti citrona sulas (1 glāzei dzē-

riena), samaisa ar P/2 ēdamkarotēm

cukura un atšķaida ar gāzētu ūdeni;

pasniedz atdzesētu, ieliekot katrā po-
kālā citrona šķēlīti.

APELSĪNU SULA AR SALDU

KRĒJUMU

Saputo V2olas dzeltenuma (I glā-
zei dzēriena) ar 2 ēdamkarotēm

cukura, pielej 1/2 glāzes apelsinu
sulas, izmaisa, ielej pokālā un uzpilda
ar saldu krējumu.

LIĶIERIS AR SALDU KRĒJUMU

Dzēriena pagatavošanai ņem ka-

fijas liķieri. Pasterizētu saldu krējumu
ielej pokālos, piepildot tos par trīs-

ceturtdaļām. Liķieri pielej pēc gar-
šas — 2 līdz 5 tējkarotes uz glāzi.
Šim dzērienam var pasniegt klāt ce-

pumus, biskvitus, austrumnieciskus

saldumus.

ZEMEŅU DZĒRIENS

Samaisa kopā s/4 glāzes piena,
1 ēdamkaroti cukura un l/4 glāzes sa-

spaidītu dārza zemeņu, piemet mazliet

sāls un puto ar putu slotiņu, kamēr

iegūst vienmērīgu masu; pasniedz at-

dzesētu.
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apelsīnu dzēriens

Samaisa 3/4 glāzes piena un

V< glāzes apelsinu sulas, pieber
1 ēdamkaroti cukura un visu to ar

putu slotiņu saputo, kamēr izveidojas
vienmērīga masa, pasniedz atdzesētu.

AVEŅU DZĒRIENS

Glāzei piena pievieno 2 ēdamkaro-

tes aveņu sulas. »/i ēdamkarotes cu-

kura, izmaisa, uzpilda ar ūdeni; dzē-

rienu pasniedz stipri atdzesētu.

ĶIRŠU DZĒRIENS

Sajauc kopā y4 glāzes ķiršu un

V 2ēdamkarotes citrona sulas, pieliek
s/4 ēdamkarotes cukura, mazliet sāls,
uz mazas uguns 5 minūtes pavāra,
pēc tam atdzesē.

Sādā veidā sagatavotu sīrupu sa-

maisa ar pienu (V4glāzes) un uzpūto
ar putu slotiņu; pasniedz atdzesētu.

PIENS AR AUGĻU UN OGU

SĪRUPU

lelej V 4glāzes piena, pieliek 2—3

ēdamkarotes kāda augļu sīrupa vai

vīnogu sulas, uzpilda glāzi ar ūdeni,
visu labi izmaisa un pasniedz aukstu.

SAUSIŅU KVASS

Šķēlītēs sagrieztu rupju maizi

apkaltē cepeškrāsnī, neļaujot tai ap-
degt. legūtos sausiņus saliek kastrolī
vai muciņa, pārlej ar verdošu ūdeni,
apsedz un atstāj tā 3—4 stundas.
Pec tam uzlējumu izkāš, pieliek tam

raugu, cukuru un piparmētras, apsedz
ar servjeti un ļauj šādā veidā 5—6
stundas rūgt. Kad kvass sāk putot,
to izkāš otrreiz, iepilda pudelēs, kurās
ielikts pa pāris roziņu, un aizkorķē.
Korķus iepriekš izmērcē verdošā ūdenī,
lai tie būtu elastīgāki; pēc tam kad

pudeles ir aizkorķētas, korķus no-

stiprina pārsienot. Pudeles iznes
aukstā vietā vai pagrabā un novieto
tur guļus. Kvass ir gatavs pēc 2—3
dienām.

10—12 pudelēm kvasa jāņem 1 kg
rudzu maizes, 25 g rauga, 200 g cu-

kura, 20 piparmētru un 50 groziņu.

veida aprakstā. Mīklu apsedz un noliek siltā vietā uzrūg-
šanai. Kad tā ir sacēlusies, pieliek rozines, mandeles v. c,

izjauc un saliek veidnēs. Visu pārējo dara tāpat, kā tas

iepriekš teikts.

Uz 1 kg miltu ņem IV2 glāzes piena, 6 olas, 300 g

sviesta vai margarina, 11/2—2 glāzes cukura, 40—50 g

rauga, s/4 tējkarotes sāls, 150 groziņu, 50 g sukāta, 50 g

mandeļu, V2pulveri vanilina vai 5—6 pulverī sasmalcinā-

tus kardamona graudiņus.

MANDEĻU KUĻIČS

Mīklu pagatavo, tāpat kā iepriekš teikts; to labi sa-

mīca un pieliek iepriekš applaucētas, izlobītas, smalki sa-

grieztas vai sakapātas mandeles (250 g). Tālāk rīkojas
pēc iepriekšējās receptes norādījumiem. Pirms kujiču liek

cepeškrāsnī cept, to apkaisa ar mandelēm.

Uz 1 kg miltu ņem IV2 glāzes piena, 6 olas, 300 g
sviesta vai margarina, h/2—2 glāzes cukura, s/4 tējkarotes
sāls, 300 g saldo mandeļu, 40—50 g rauga, 1/2 pulvera
vanilina.

RUMA CEPUMS

Glāzē silta piena iejauc raugu, pieber 3 glāzes miltu,

iemaisa biezu mīklu, saveļ to bumbā, vienā pusē to 5—6

vietās sekli iegriež un ielaiž kastrolī ar siltu ūdeni (2—

21/2 1), apsedz ar vāciņu un noliek siltā vietā.

Pēc 40—50 minūtēm, kad mīkla ir uzpeldējusi un ap-

jomā divkāršojusies, to ar putu karoti izņem un ieliek

mīklas mīcāmā traukā, pievieno glāzi silta piena, sāli, ar

cukuru un vanilinu balti saputotus olu dzeltenumus, putās
sakultus olu baltumus, visu izmaisa, pieber pārējos miltus

un mīklu samīca. Pēc tam mīklai pieliek balti saputotu
sviestu (vai margarinu), vēlreiz to loti labi samīca

(mīklai nav jābūt loti biezai), apsedz un noliek siltā vietā.

Kad mīklas apjoms ir divkāršojies, pieliek korintes, mīklu

izjauc un salej veidnēs (līdz Vs augstuma), kas sagatavotas

tāpat kā ku)ičam, apsedz un noliek siltā vietā uzrūgšanai.
Kad mīkla ir veidnē sacēlusies līdz 3/4 augstuma, to uzma-

nīgi, nesakratot ieliek cepeškrāsnī, ne visai karstā, un cep

aptuveni 45—60 minūtes.

Cepšanas laikā veidne ir jāgroza ļoti uzmanīgi: pat
no neliela grūdiena mīkla var saplakt un vidus palikt
tukšs. Gatavo ruma cepumu (tā gatavību nosaka tāpat kā

kuļiča) izņem no veidnes un noliek bjodā uz sāniem. Kad

cepums ir atdzisis, to aplaista ar sīrupa un vīna maisī-

jumu, uzmanīgi bjodā apgrozot, lai sīrups viscaur iesūk-

tos; pēc tam cepumu nostāda taisni, Jauj tam mazliet ap-

žūt, pārliek citā, ar papīra servjeti izklātā bjodā un

pasniedz.
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Uz Ikg miltu ņem 2 glāzes piena, 7 olas, 11/4 glāzes
cukura, 300 g sviesta vai margarina, s/ 4 tējkarotes sāls,
200 g korinšu, V2pulvera vanilina, 50 g rauga.

Sīrupam ņem 1/2 glāzes cukura, 13/4 glāzes ūdens un

4—6 ēdamkarotes vīnogu vīna, liķiera vai 1 tējkaroti ruma

esences.

KLIŅĢERIS AR MANDELĒM

lejavu sagatavo no piena, rauga un puses paņemto
miltu un Jauj tam siltā vietā uzrūgt. Atsevišķi ar cukuru

un vanilinu līdz baltumam saputo olu dzeltenumus, pēc
tam dzeltenumiem pieliek baltu sakultu sviestu vai marga-

rinu, kuru iepriekš sasilda, izjauc visu un pievieno izrūgu-
šām iejavam; pēc tam pieliek sāli, pārējos miltus un mīca

mīklu tik ilgi, kamēr tā vairs nelīp pie trauka malām. Tad

mīklai pieber pārlasītas, nomazgātas un nosausinātas ro-

zines, izmaisa, apsedz un noliek siltā vietā. Mīklai ir jābūt

diezgan biezai. Kad mīkla ir sacēlusies, to izliek uz maizes

dēja, apkaisa ar miltiem, izmīca un izveltnē no tās grīsti

(galos tievāku), savijot galus kopā. Mīklu pārliek uz

maizes plātes, izveidojot skaistas formas kliņģeri, un

neliek to uz dažām minūtēm siltā vietā. Pēc tam kliņ-

ģeri apziež ar olas dzeltenumu, apkaisa ar sagrieztām vai

sakapātām mandelēm (nolobītām un nosausinātām) un

cep 40—50 minūtes cepeškrāsnī. Gatavo kliņģeri pārliek
uz vairākkārt salocīta papīra, lai kliņģera, apakša neap-

svīstu.

Kliņģeri viegli apkaisa ar pūdercukuru un pasniedz ar

servjeti izklātā bļodā.

Uz 1 kg miltu ņem iVs glāzes piena, 12 olu dzeltenu-

mus, 11/2 glāzes cukura, 300 g sviesta vai margarina, 3/4

tējkarotes sāls, 200 groziņu, 100 g saldo mandeļu, 40—

50 g rauga, V2pulvera vanilina, I—2 ēdamkarotes pūder-
cukura.

CEPUMI

MĀJAS CEPUMI

Olas saku] ar cukuru baltas, pieliek mīkstu sviestu vai

margarinu, sodu, vanilinu, izmaisa, pieber miltus un

iejauc Joti stingru mīklu (kā nūdelēm). Gatavo mīklu sa-

ma] gajas mašinā, saliek caur režģīti izplūstošās mīklas

grīstītes mazu čupiņu — cepumu veidā uz maizes plātes,
kas viegli izziesta ar sviestu, un cep cepeškrāsnī. Gatavos

cepumus apkaisa ar pūdercukuru.
Uz 3 glāzēm miltu ņem 2—3 olas, 250 g sviesta vai

margarina, 1 — 174 glāzes cukura, V 2tējkarotes sodas, V2
pulvera vanilina.

OGU KVASS

Ogām noņem kātiņus un ziedu

kausiņus. Notiritās ogas saber grozā
vai sietā, nomazgā ar tīra, auksta

ūdens strūklu un ļauj ūdenim no-

tecēt. Pēc tam ogas saber stiprā, tīrā

mucā un pārlej ar atdzesētu vārītu

ūdeni (uz spaini ogu 2 spaiņus

ūdens). Mucai blīvi noslēdz dibenu

un novieto to uz 3—4 nedēļām ledus

vai parastā pagrabā.

vitamīnu dzēriens no

mežrozīšu PAAUGLISIEM

Mežrozīšu paauglīši satur daudz

C vitamina. Lai pagatavotu vitaminu

dzērienu, izžāvētus mežrozīšu paaug-
līšus labi nomazgā aukstā ūdenī, pēc
tam mazliet sasmalcina, lai atvieglotu
C vitamīna tālāku šķīdināšanu, un

aplej ar verdošu ūdeni, rēķinot uz

1 glāzi verdoša ūdens 1 ēdamkaroti

sasmalcinātu paauglīšu. Paauglīšus
aplej emaljētā traukā, jo metāla trau-

kā C vitamins sašķeļas. Dzērienu arī

nevāra ilgāk par B—lo minūtēm, lai

nesašķeltu C vitaminu.

Uzvārīto uzlējumu salej kopā ar

p'aauglīšiem stikla vai porcelāna
traukā, apsedz un patur dažas stun-

das siltā vietā (var arī visu nakti).
Pēc tam dzērienu izkāš caur div-

kāršu marles kārtu vai caur tīru lupa-
tiņu, izspaidot paauglīšus. Tā iegūst

patikami ieskābenu dzērienu, kuram

garšas uzlabošanai var pielikt cukuru.

Dzēriens ir jāizlieto tajā pašā dienā,
jo, ilgāk uzglabājot, tajā C vitamins

sašķeļas.

Pieaugušam veselam cilvēkam

pietiek ar I—2 glāzēm dzēriena dien-

naktī, bet bērnam — ar 1 glāzi.
Ja veselu mežrozīšu paauglīšu

vietā lieto to miziņas, pietiek ar pus-
karoti miziņu glāzei verdoša ūdens.

BEKMESS UN NARDEKS

Savārītu vīnogu sulu sauc par
bekmesu. Tas ir biezs, loti barojošs,
patīkams un garšīgs produkts, kas iz-

platīts vīnkopības rajonos.
Mūsu zemes dienvidos, kur daudz

arbūzu lauku, pagatavo arbūzu medu

vai, kā to vēl sauc, — nardeku; tā ir

savārīta arbūzu sula.

Kā nardeku, tā bekmesu var sek-

mīgi izmantot saldo, aizdaroto pīrāgu,

cepumu un saldumu pagatavošanā.



254

ROZĪNES

Prāvas, kopā ar sēklām izžāvētas

vīnogas sauc par rozinēm, bet izžā-

vētas sīkas vīnogas bez sēklām —

par kišmišu un korintēm.

Vīnogas žāvē saulē. Dažas vīn-

ogu šķirnes pirms žāvēšanas uz I—21 —2

sekundēm iegremdē verdošā sārma

šķīdumā, kas uzlabo roziņu kvalitāti.

Parasti izžāvētās vīnogas un kiš-

mišs nonāk rūpnīcās — tīrītavās, kur

tās šķiro, tīra, mazgā, no jauna ap-

žāvē un iesaiņo nelielās kastēs.

Par labāko šī ļoti barojošā un

garšīgā uzturlīdzekļa šķirni pareizi
uzskata sabzu, kuru pagatavo no

akišmiša (baltā kišmiša).
Galvenie roziņu un kišmiša ražo-

šanas rajoni ir Uzbekijas un Tadži-

kijas PSR.
Kaut gan rozines un kišmišu

pirms iesaiņošanas speciāli tīra, tās

pirms lietošanas siltā ūdenī rūpīgi jā-

nomazgā.

VĪĢES (INZIRS)

Vīģes koks, no zīdkoka dzimtas,

dod ]oti garšīgus, sulīgus, saldus

augļus (vīģes koka ogas, vīģes) ar

augstu uzturvērtību, kurus galveno-
kārt lieto žāvētā veidā, jo svaigas,

pilnīgi gatavas vīģes nevar ne uz-

glabāt, ne pārvadāt.
Vīģes koks aug Aizkaukazā,

Vidusāzijā un Krimā. Labākās Aiz-

kaukazā šķirnes ir Kara-inžirs (tum-

šās) un Sari-paizs (gaišās), bet Dage-
stanā Ak-inžirs.

FEICHOA

Feichoa ir subtropu mūžzaļš augļu
koks (dažreiz krūms); pie mums tas

aug Krimā, Kaukāzā; visvairāk fei-

choa apstādījumu ir Suchumi rajonā.
Feichoa augļi ir līdzīgi plūmēm,

vidēji sver 18 g un nogatavojas no-

vembrī un decembrī. Gataviem aug-

ļiem ir pelēkzaļa krāsa, augļu mīk-

stums ir balts, salds, ar tikko manāmu

skābenu piegaršu.
Feichoa augļi ir ļoti aromātiski,

tie garšo labi gan svaigi, gan konser-

vēti, kā arī kompotos, bet it sevišķi
ievārījumā; bez tam tie satur jodu,
kas tiem piešķir ne tikai uztura, bet

ari ārstniecisku nozīmi.

zīda koka ogas

Dienvidos (Kaukāzā, Krimā,
Vidusāzijā) plaši izlieto gan svaigā
veidā, gan ievārījumam un kompotiem

SMILŠU MĪKLAS CEPUMI

Miltiem pieliek pūdercukuru vai smalko cukuru, sodu,

vanilinu, visu izmaisa, pievieno skābu krējumu, sviesta vai

margarina gabaliņus, izmaisa mīklu, saveļ to par bumbu,

apsedz ar servjeti un patur 20—30 minūtes aukstumā; pēc
tam mīklu izveltnē y2 cm biezā kārtā. Mīklas virspusi
sadursta ar dakšiņu un izgriež no tās mazas figūriņas —

ripiņas 3—4 cm diametrā, pusmēnestiņus, rombiņus, guls-
nīšus v. tml. — un saliek tās uz maizes plātes, dažas figū-
riņas var izrotāt, novietojot, piemēram, ripiņas centrā

rozini vai ievārījuma odziņu.

Figūriņas apziež ar sakultu olu un cep 10—12 minū-

tes cepeškrāsnī.
Uz 2 glāzēm miltu ņem V 2glāzes skāba krējuma, 1

glāzi cukura (pūdera vai smalkā), 100—125 g sviesta

vai margarina, y2 tējkaroti sodas, V 2pulvera vanilina.

PIPARKŪCIŅAS

Olas sakuļ ar cukuru baltas, pievieno kardamona pul-
veri, vanilinu vai citrona miziņu, pieber miltus, labi

izmaisa. Mīklu ņem ar tējkaroti, bet ar otru to pārliek uz

plātes, kas izziesta ar sviestu.

' Mīklas piciņas novieto apmēram 4 cm lielos intervālos,

cep karstā cepeškrāsnī 7—lo minūtes.

Gatavās, no cepeškrāsns izņemtās piparkūkas noņem

no pannas ar nazi un saliek bļodā.
Uz 1 glāzi miltu ņem 3 olas, 1 glāzi cukura,-5 karda-

mona graudiņus vai 1/4 pulvera vanilina.

MANDEĻU CEPUMI

Cepumu pagatavošanai mandeles iepriekš applaucē,
izloba un siltā vietā apžāvē. Nosausinātās mandeles

piestinā smalki saberž, pamazām pievienojot olu baltumus

(2—3) un cukuru.

legūtajai mandeļu masai pieliek pārējos olu baltumus,
labi izmaisa un izkarsē, pēc tam viegli atdzesē, pieber
miltus un izmaisa. Mīklu iepilda papīra radziņā un izspiež
mazu plācenīšu veidā uz papīra lapas.

Sagatavotos cepumus saliek uz dzelzs plātes un cep

cepeškrāsnī, bet ne karstā.

Cepšanas laikā cepumiem jāapbrūninās un labi jāap-
žūst. Kad cepumi ir gatavi, tos kopā ar papīru uzliek uz

ūdenī viegli saslapinātas servjetes.
Kad cepumi sāk no papīra atdalīties, tos noņem un

saliek vāzē.

Mandeļu cepumus var salikt pa diviem kopā, apziežot
viena cepuma plakano pusīti ar karstu marmelādi, ievā-

rījumu vai sasildītu šokolādi.

Uz 200 g mandeļu ņem 1 3/4 glāzes cukura, 6 olu bal-

tumus un Vi glāzes miltu.
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PUTU CEPUMI

Olu baltumus saputo ar putu slotiņu stingrās putās
un, turpinot putot, pievieno pūdera cukuru vai smalko

cukuru. Ar cukuru saputotos olu baltumus var likt ar

desertkaroti uz balta papīra lapas, kas uzklāta uz dzelzs

plātes. Tos var arī izspiest no papīra radziņa dažādu

mazu figūriņu veidā. Cepumus cep cepeškrāsnī, ne visai

karstā.

Cepumiem ir labi jāapžūst, tādēļ toš var atstāt cepeš-
krāsnī līdz otrai dienai. No papīra noņemtos cepumus

uzglabā sausā vietā.

Uz 4 svaigiem olu baltumiem ņem 1 glāzi pūder-
cukura vai smalkā cukura.

BISKVITA CEPUMI

Kastrolī iesit 2—3 olas, pieber 1/2 glāzes cukura,
izmaisa un, turpinot putot, masu uz vājas uguns sasilda,
lai cukurs izkūst. No uguns noņemto masu kuļ ar putu

slotiņu tik ilgi, kamēr tā kļūst balta, pieliek 1 — l/4 glāzes

miltu, vanilinu un vēlreiz izmaisa. Mīklai nav jābūt pā-
rāk biezai. No mīklas ar desertkarotes vai radziņa palī-
dzību izveido dažādas figūriņas, plācenīšus, gulsnīšus,

izspiežot tos uz plātes, kas viegli izziesta ar sviestu un

izkaisīta ar miltiem. Cepumus cep ne visai karstā cepeš-
krāsnī 5—7 minūtes.

Vienādu samēru plācenīšus vai gulsnīšus var salipināt
ar augļu biezeni vai džemu.

MĪKSTĀ MEDUS PIPARKŪKA

Bļodā iesit olu, pieliek cukuru un sakuļ, pēc tam pie-
vieno medu, pulverī sasmalcinātu kanēli un krustnagliņas,
sodu, visu izmaisa, pieber miltus un ar mentīti jauc mīklu

s—lo minūtes. Lai piparkūku mīklai piešķirtu tumšu krāsu,
tai pievieno dedzinātu cukuru: I—2 gabaliņus cukura mazā

pannā sadedzina, atšķaida ar ly2—2 karotēm ūdens, uz-

vāra un pielej mīklai kopā* ar medu. Mīklu saliek ar sviestu

izziestā un ar miltiem izkaisītā cepešpannā, nolīdzina, ap-
kaisa ar sakapātām mandelēm vai riekstiem un cep 15—

20 minūtes cepeškrāsnī (ne visai karstā). Gatavo piparkūku

atdzesē, sagriež un sakārto bļodā.

Piparkūku var pa vidu pārgriezt, ieziest tur augļu
biezeni un no virsas apklāt ar glazūru. Pēc tam to sagriež
cepumu veidā.

Uz 2 glāzēm miltu ņem Vi glāzes cukura, 150 g medus,
1 olu, V2tējkarotes sodas, 50 g mandeļu vai riekstu, pulverī
sasmalcinātu kanēli un krustnagliņas.

sarkanos, baltos, melnos zīda koka

augļus.
Tās ir sulīgas, saldas ogas, no

tām pagatavo lielisku marmelādi, tās

ir labas arī žāvētas.

PIPARKŪKAS

Piparkūkas ir sens krievu tautas

gardums, un tās gatavo jēlas — no

aukstā cukura sīrupā iejauktas mīklas

un plaucētas — no karstā cukura vai

medus sīrupā iejauktas mīklas. Plau-

cēto mīklu ilgi tur aukstā telpā, kas

paaugstina piparkūku kvalitāti.

Piparkūku nosaukums ir radies no

garšvielas, kas ir to aromāta un gar-

šas pamatā.

Pārtikas rūpniecība ražo daudzas

un dažādas piparkūku šķirnes: medus,

glazētās, Vjazmas, Tulas, citronu, va-

niļas, mīkstās piparkūkas.
Mīkstās piparkūkas ir piparkūku

paveids. Tirdzniecībā ir mīkstās me-

dus, savienības, sukāta, dienvidu

piparkūkas.

Vjazmas un Tulas piparkūkām ir

augsta garšas vērtība, un patērētāji
tās ciena.

Vjazmas un Tulas piparkūkas
raksturo sukāta, marmelādes vai pas-
tilas starpslānis starp divām aizdaro-

tās mīklas kārtām. Senāk šīs pipar-
kūkas sauca arī par apdrukātām, jo
uz to virsas pirms cepšanas iespieda
(«drukāja») dažādus rakstus, orna-

mentus, uzrakstus, figūras.

SĪRUPI UN EKSTRAKTI

Aug]u un ogu cukura sīrupiem
un ekstraktiem ir visdažādākās pielie-
tošanas iespējas kulinārijā, kondito-

rejas preču rūpniecībā, liķieru, bezal-

kohola dzērienu utt. pagatavošanā.

Sīrupus gatavo no dabiskām, ar

cukuru savārītām augļu un ogu sulām,

pievienojot citronskābi un aromātiskas

vielas. Tajās ir 60—80% cukura, bet

to garša un aromāts ir tāds kā izej-
produktam; piemēram, ķiršu sīrupam
ir ķiršu garša un aromāts, dārza ze-

meņu sīrupam — tāds kā šīm ogām,
aveņu sīrupam — tāds kā aveņu
ogām utt.

Augļu un ogu ekstrakti ir aug]u
un ogu sulas koncentrāti. Sevišķā
cieņā ir dzērveņu, ķiršu un upeņu
ekstrakti. Piemēram minēsim, ka dzēr-

veņu ekstrakts satur līdz 30% orga-

nisko skābiu, līdz 37% ekstraktvielu,
kā arī C vitaminu.
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SALDAS MANDELES MASKAVAS KRĒPELES (GREDZENTIŅI)

Saldās mandeles plaši lieto kuli-

nārijā, galvenokārt saldo ēdienu, ce-

pumu, tortu, kūku pagatavošanai.
Mandeļu kodolos ir daudz taukvielu

(līdz 55%) un slāpekļvielu (pāri par

20%).
Mandeles aug Vidusāzijā, Krimā

un Aizkaukazā.

CIEDRU RIEKSTI

Augļu un dārzāju veikalos patē-
rētājam bieži piedāvā ciedru riekstus.

Sie rieksti ir ciedru priedes sēklas; šis

koks aug Uralos, Sibīrijā un Tālajos
Austrumos. Izšķir divas šī rieksta

šķirnes: taigas (sīkos) un blīvos (prā-

vos) riekstus. No ciedru riekstu kodo-

liem iegūst vērtīgu eļļu.

MEDUS

Medus ir ļoti vērtīgs uzturlīdzek-

lis. Visiem ir zināmas tā izcilās uz-

turēs un garšas īpašības. Ne velti

medu reizēm ieteic kā ārstniecisku

līdzekli.

Medu iedala pēc tā iegūšanas
veida (šūnās, iztecināts, centrifugēts),
kā arī pēc bišu ganībām, kur bites

ievākušas nektāru.

Gaišais medus ir liepu, kļavu,
lucernas, akāciju ziedu.

Tumšais medus — griķu, rudzu-

puķu, viršu.

Dzidro, aromātisko liepu ziedu

medu pareizi uzskata par labāko

medus šķirni.

ANANASI UN BANĀNI

Ananasi atgādina prāvus olveida

čiekurus, tie sver katrs lidz I—2 kg;
augļi ir sulīgi, saldeni skābi un ļoti
aromātiski. Ananasus ēd svaigus, kon-

servētus un izmanto ari konditorejas
preču rūpniecībā.

Banānu auglim ir diezgan bieza

miza, kas viegli atdalās, mazliet mil-

tains, salds, smaržīgs mīkstums, kurā
ir ap 15% cukura.

CITRONAPELSINI

Augļu un dārzāju veikalos blakus

apelsiniem un citroniem var ieraudzīt

prāvus, skaistus augļus, kas ārēji maz

atšķiras no apelsiniem, bet ir par tiem

mazliet skābāki, ar specifisku, viegli
rūgtenu piegaršu; tie ir citronapelsini.

Pie miltiem pieber dzeramo sodu un smalko kanēli,

sajauc kopā un izsijā. Rūpīgi sajauc kopā cukuru, sviestu

un olas, atšķaida ar pienu un iejauc mīklu, pakāpeniski
berot klāt miltus.

Gatavo mīklu izveltnē V2cm biezā kārtā un izgriež ar

glāzi vai veidnīti ripiņas. Ar otru, mazāku veidnīti izņem
katrai ripiņai viducīti, izveidojot no mīklas gredzentiņus.
Tos cep sakarsētās taukvielās. Gatavos gredzentiņus ap-

kaisa ar pūdercukuru.

Uz IV2 glāzēm miltu ņem 2 ēdamkarotes cukura,
1 ēdamkaroti sviesta, 1 olu, y2 glāzes piena, V2tējkarotes
dzeramās sodas, 100 g taukvielu (apcepšanai).

MAGOŅU CEPUMI SĪRUPĀ

Pie sasildīta sīrupa pieber magones, riekstus un pieliek
sviestu; rūpīgi izmaisa un vāra, arvien maisot, 1 stundu.

Savārīto masu izlej uz ūdenī apmērcēta mīklas dēļa, ar mit-

rām rokām izveido to par 0,5 cm biezu plāceni un vēl siltu

sagriež rombiņos vai trīsstūrīšos; pēc tam atdzesē.

Uz 1 glāzi cietes sīrupa ņem IV2 glāzes magoņu, 1 tēj-
karoti kausēta sviesta, V2glāzes rupji sasmalcinātu, notī-

rītu riekstu.

RUDZU MILTU CEPUMI

lesit b]odā olas, pieber cukuru un maisa ar koka karoti,

pakāpeniski lejot klāt kausētu sviestu un pēc tam aukstu

skābu krējumu. Tad pieliek tējkaroti sodas, kas iepriekš

sajaukta ar nelielu daudzumu miltu, pieber atlikušos miltus

un iejauc cietu mīklu.

legūto mīklu izveltnē plānā kārtā, apziež visu virsu ar

olas dzeltenumu, savelk ar dakšiņu līčloču līnijas, izgriež
ar speciālu veidnīti ripiņas, zvaigznītes v. tml., saliek tās

uz dzelzs maizes plātes, kas izziesta ar sviestu, un izcep

cepeškrāsnī.
Uz 2 glāzēm smalku rudzu miltu ņem 3 ēdamkarotes

cukura, 2 olas, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, y2 tējkarotes
dzeramās sodas.

KUKURUZAS PĀRSLU PLĀCENĪŠI

Saputo aukstus olu baltumus stīvās putās un pakāpe-
niski pieber ar vanilinu sajauktu cukuru. Sajauc kopā kuku-

rūzas pārslas, rozines un saputotos olu baltumus un liek

tos ar karoti (vislabāk apaļu) uz labi izziestas un sasil-

dītas kūku plātes; pēc tam plāti uz 30—40 minūtēm novieto

cepeškrāsnī 'ne karstā) un ļauj plācenīšiem apžūt un ap-

brūnināties (līdz mandeļu cepumu krāsai). Tikko plācenīši







ir gatavi, tos ar lāpstiņu vai asu nazi no pannas noņem

un saliek bļodā.
Uz 2 glāzēm kukurūzas pārslu ņem 2 olas, 3/4 glāzes

cukura, 1/2 glāzes roziņu, V2pulvera vanilina, 1 ēdamkaroti

sviesta (pannas izziešanai).

ŽAGARIŅI

Pienu, skābu krējumu, olu dzeltenumus, pūdercukuru un

sāli labi samaisa, pievienojot konjaku, un iejauc cietu

mīklu, pakāpeniski berot klāt miltus.

Mīklu izveltnē plānā kārtā kā nūdelēm, sagriež šaurās,

10—12 cm garās strēmelītēs, savij tās un saliek pa

2—3 strēmelītēm kopā, savienojot ar olas baltumu viegli ap-
ziestos galus. No mīklas var izveidot arī rozītes: izgriež

no tās dažāda lieluma ripiņas, saliek tās citu uz citas, pie-

spiež vidiņu un malas vairākās vietās iegriež.

Sagatavotos mīklas izstrādājumus iegremdē karstā

sviestā, kuram pievienoti kausēti tauki vai citas taukvielas.

Gatavos žagariņus pārliek ar dakšiņu sietā vai uz papīra

un apkaisa ar sasmalcinātu un ar vanilinu saberztu citrona

miziņu vai ar kanēli, kas sajaukts ar cukuru.

Uz 21/2 glāzēm miltu ņem 3 olu dzeltenumus, 1 ēdam-

karoti cukura, 2 ēdamkarotes konjaka, 1 ēdamkaroti skāba

krējuma, y4 tējkarotes sāls, 1/2 glāzes piena un glāzi kau-

sēta sviesta vai tauku cepšanai.

PLĀCENĪŠI

Miltus izsijā uz galda uzkalniņa veidā, iespiež tajos

padziļinājumu, ieliek tur skābu krējumu, olas, cukuru, sodu,
sāli pēc garšas, samīkstinātu sviestu un iejauc mīklu.

legūto miklu izveltnē apmēram V2cm biezā kārtā un

ar apaļu veidnīti vai glāzi izgriež no tās plācenīšus, saliek

tos uz maizes plātes, apziež ar saputotu olu, ar dakšiņu
vairākās vietās sadursta, lai cepšanas laikā nesaceltos

pūšļi, un cep karstā cepeškrāsnī apmēram 10—15 minūtes.

Uz 2 glāzēm miltu ņem 2 ēdamkarotes sviesta, 2/3 glāzes
skāba krējuma, 1 olu, 3 ēdamkarotes cukura, 1/2 tējkarotes
sodas.

KŪKAS, TORTES, KEKSI

ĀBOLU KŪKAS

Sagatavo lapu mīklu tāpat, kā_ tas teikts 239. Jpp.
Gatavo mīklu izveltnē V« cm biezā kārtā tās maizes plātes

garumā, uz kuras tā cepsies. Izveltnēto mīklu sagriež
7—B cm platās strēmelēs, saliek uz plātes, kas viegli sasla-

pināta ar ūdeni, apziež strēmeles ar sakultu olu, izrotā

virspusi ar zīmējumu, ko izdara ar dakšiņas palīdzību vai

]7 Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu

Augli pirms lietošanas pārgriež
uz pusēm, izņem sēklotni kopā ar tai

pieguļošo piēvīšu daļu un izveidotā

padziļinājumā ieber cukuru. Kad cu-

kurs ir izkusis, garšīgo, skābeni saldo,

atspirdzinošo citronapelsina sulu smeļ

ar tējkaroti.

GRANATABOLI

Karstā, tveicīgā dienā nav labāka

dzēriena, kas tā remdinātu slāpes, kā

granatābola sula. Patīkamā, skābeni

saldā sula ne tikai atspirdzina, bet

ari ierosina ēstgribu un sekmē labāku

uztura izmantošanu. Savas koši sar-

kanās rubina krāsas dēļ granatābolu
sula labi der arī konditorejas preču
izstrādājumu un saldējuma krāsoša-

nai. Granatābolu sula ir izslavēts

ārstniecības līdzeklis; starp citu, pa-
teicoties miecvielu saturam, to lieto

kuņģa darbības traucējumu gadījumos.
Dzērienu un konditorejas preču

rūpniecībā izmanto ne tikai granat-
ābolu sulu, bet arī mīkstumu.

Dažādu granatābolu šķirnēm ir

dažāda garša — no sājas uri visai

saldas līdz stipri skābai. Patīkamo

granatābolu sulas salduma un skā-

buma savienojumu konservu rūpnie-
cībā panāk, kupažējot (jaucot) da-

žādu šķirņu augļu sulu, kā ari pa-
saldinot pārāk skābas sulas.

Pie labākajām granatābolu šķir-
nēm pieder Namanganas, Gjuloša,
Meless, Kalin-Kabuchs un Kajčik-
Ajurs, kuru augļi satur ap 13% cu-

kura un ne vairāk kā 2% skābes.

Galvenie granatkoku stādījumi
koncentrēti Azerbaidžanā, Armēnijā,
Gruzijā, Krimā, Vidusāzijā.

Savārīto (sabiezināto) granat-
ābolu sulu pasniedz arī atsevišķi kā

austrumnieciskā gaumē ceptu gaļas
un zivju ēdienu, kā arī putni; piedevu.

DIĒTISKIE AUGĻU UN DĀRZĀJU

KONSERVI

Diētiskie dārzāju un augju kon-

servi nodrošina ārstnieciskai uzturei

dārzāju un augļu ēdienus cauru gadu.
Diabēta un aptaukošanās gadījumā

lieto diētiskos augļu kompotus no

saldķiršiem, aprikoziem, bumbieriem,

plūmēm, persikiem, āboliem. Šie kom-

poti sagatavoti bez cukura, šos pašus
kompotus, bet ar cukuru, ieteic lietot

aknu, nieru, sirds slimību gadījumos,
kā ari dot bērniem un slimniekiem

atveseļošanās laikā.

2āvētu plūmju kompots ir paga-
tavots no žāvētām plūmēm cukura
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sīrupā kopā ar svaiga citrona šķē-
lītēm. So kompotu sevišķi ieteic ārst-

nieciskā uzture aknu un nieru slimību

gadījumos, infekcijas slimības, ka ari

pēc operācijām un dažu kuņga-zarnu
trakta slimību gadījumos.

Aprikožu kompots satur ievēro-

jamu daudzumu karotina (A provi-
tamina), tāpēc ārsti to ieteic aknu

un nieru slimību gadījumos, pie bron-

ehita, kā ari grūtniecēm.
Ja ir tādas kuņģa slimības kā

gastrits, čūlas slimība, kolits (bez
asiem traucējumiem), ārsti ieteic uz-

ņemt uzturdevā konservētus dabiskus

kabačus un baklažānus.

Pirms šos konservus dod slimnie-

kiem, tie kuņģa slimību gadījumos
jāsagatavo biezeņa veidā, citos gadī-
jumos jāapcep, jāsagatavo no tiem

ēdienu piedeva, jāliek klāt zupām.
Ja šie konservi sagatavoti bez

sāls, ārsti tos ieteic dažādu iekaisumu,

hipertonijas, sirds, nieru slimību, tū-

kuma gadījumos.
Slimniekiem atveseļošanās laikā,

bērniem, sievietēm grūtniecības un zī-

dīšanas periodā ražo dārzāju konser-

vus ar. augstu uzturvērtibu, piemēram,
kabačus, kas pildīti ar rīsiem, tomātu

mērcē ar skābu krējumu.
Kabaču biezeni sagatavo, pievie-

nojot pienu, miltus, sviestu, cukuru,
sāli. Sos konservus ieteic tiem, kas

slimo ar gastritu, kolitu, ar čūlas

slimību (ja nav asu traucējumu), kā

ari izveseļošanās laikā un bērniem.

Bez pieminētajiem konserviem vēl

ražo kabačus ar burkāniem un zaļu-
miem tomātu mērcē ar skābu krējumu
(tiem, kas slimo ar gastritu un pa-
vājinātu sālsskābes izdali), papriku,
kas pildīta ar sautētiem kāpostiem un

olām, tomātu mērcē ar skābu krējumu
(tiem, kas slimo ar diabētu, reima-

tismu, kā arī slimniekiem atveseļo-
šanās laikā un bērniem), ar kā-

postiem un zaļumiem pildītus dārzā-

jus (papriku, tomātus, kabačus, bakla-

žānus) tomātu mērcē (diabēta, reima-

tisma slimniekiem, pie aptaukošanās),
kukurūzu veselās vālitēs (ieteic bērnu

uzturā un dažu kuņģa-zarnu slimību

gadījumos).
Diētiskos konservus var lietot arī

veseli cilvēki. Slimajiem jāpieturas
pie ārsta noteiktās dietas, jo ārsts

apsver katra slimnieka vajadzības un

īpatnības.

RIEKSTI

Valrieksti (tos vēl sauc par grieķu
riekstiem) pie mums aug dienvidos —

Krimā, Kaukāzā, Vidusāzijā, galveno-
kārt savvaļā.

naža galu, un cep cepeškrāsnī 20—25 minūtes, izceptai
lapu mīklai jābūt 4—5 cm biezai. To uzliek uz maizes dēļa
un pārgriež gareniski 2 kārtās. Atsevišķi sagatavo ābolu

pildījumu (sk. 265. lpp.). Uz pārgrieztā cepuma apakšējās
kārtas (kurai ir apakšējā garoziņa) uzliek ābolu pildījumu,
nolīdzina un virs pildījuma uzliek cepuma kārtu ar augšējo

garoziņu, pēc tam sagriež atsevišķās kūkās, apkaisa ar

pūdercukuru un saliek ar papīra servjeti izklātā bļodā.
Uz 2 glāzēm miltu ņem 250 g sviesta, 1 olu, 1/4 tējkaro-

tes sāls, 3/4 glāzes ūdens, 1/4 citrona vai nedaudz atšķaidītas
citronskābes.

Pildījumam ņem 1 kg ābolu un i 1/1 glāzes cukura.

LAPU MĪKLAS KŪKAS AR KREMU

Sagatavo lapu mīklu (sk. 239. lpp.). Gatavo mīklu

izveltnē plānā slānī pēc maizes plātes samēriem, kurā tā

cepsies. Mīklu saliek uz plātes, sadursta vairākās vietās

ar dakšiņu un cep 12—15 minūtes cepeškrāsnī. Tādā veidā

izcep vairākas kārtas. Izceptās mīklas kārtas uzliek uz

galda, nolīdzina malas, apgriežot nelīdzenās vietas, bet

atgriezumus sīki sasmalcina un noliek. Izceptajai lapu
mīklas kārtai uzliek virsū kārtu krēma, kas sagatavots
vārītā veidā vai ar saldu krējumu (sk. 263. lpp.), nolī-

dzina, apsedz ar otru izceptās mīklas kārtu un tai atkal

uzliek virsū krēma kārtu. Pavisam saliek tādā veidā
3—5 kārtas. Pēdējā ir krēma kārta, kuru apkaisa ar sasmal-
cinātiem izceptās lapu mīklas atgriezumiem. Pēc tam ce-

pumu sagriež šaurās strēmelēs (pa 6—7 cm) un katru

strēmeli sagriež kūkās. Kūkas apkaisa ar pūdercukuru,
sakārto bļodā un pasniedz.

Uz cepuma strēmelēm, pirms tās sagrieztas kūkās, 1 cm

biezumā var uzlikt virsū ar cukuru saputotu olu baltumu
kārtu (sk. rec. «Putu cepumi»), nolīdzina un apkaisa ar

sasmalcinātiem izceptās mīklas atgriezumiem. Strēmeles

saliek maizes pannā un patur 2—3 minūtes karstā cepeš-
krāsnī; izņemot no krāsns, tās sagriež atsevišķās kūkās,

apkaisa virsu ar pūdercukuru un saliek bļodā.
Uz 2 glāzēm miltu ņem 250 g sviesta vai margarina,

1 olu, 3/4 glāzes ūdens, 1/4 tējkarotes sāls, 74
citrona vai

nedaudz atšķaidītas citronskābes.

Putu pagatavošanai ņe~m 4 olu dzeltenumus, 1 glāzi
smalkā cukura.

SMILŠU KŪKAS AR MANDELĒM

Sajauc miltus ar cukuru, pieliek gabaliņos saplucinātu
sviestu vai margarinu, olas (vienas olas baltumu atstāj
apziešanai), vanilinu vai smalki saberztu citrona miziņu
un iejauc mīklu. To saveļ par bumbu, apsedz un patur vēsā

vietā 1/2—1 stundu. Gatavo mīklu izveltnē 1/2 cm biezā
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kārtā, izgriež ripiņas (ar glāzi vai speciālu veidnīti) un

katrai ripiņai izgriež apaļu viducīti. Gredzentiņus saliek

uz maizes plātes, apziež ar sakultu olas baltumu, apkaisa

ar sakapātām mandelēm vai riekstiem un cep 10—15 minū-

tes cepeškrāsnī. Gatavās kūkas var no virspuses viegli ap-

kaisīt ar pūdercukuru, pēc tam saliek ar servjeti izklātā

bļodā un pasniedz.
Uz 2 glāzēm miltu ņem 150 g sviesta vai margarina,

V4glāzes cukura, 2 olas, 1/4 pulvera vanilina vai V2citrona

miziņu, 100 g mandeļu.

BISKVITA KŪKA SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Saputo olu dzeltenumus ar cukuru, kamēr tie kļūst balti,

pieliek vanilinu, pēc tam pieliek skābu krējumu, izmaisa,

pieber miltus un beigās iecilā saputotus olu baltumus; visu

to uzmanīgi izmaisa, salej mīklu ar sviestu izziestā formā

un cep 20—25 minūtes cepeškrāsnī (ne visai karstā).
Gatavo biskvitu pārliek no veidnes ar servjeti izklātā

bļodā un apkaisa ar pūdercukuru.
Uz 2 glāzēm miltu ņem IV2 glāzes skāba krējuma,

6 olas, 1 glāzi cukura, vanilinu.

BISKVITAKŪKAARIEVĀRĪJUMU

Olu baltumus atdala no dzeltenumiem. Baltumus noliek

aukstā vietā vai ieliek aukstā ūdenī. Dzeltenumus saputo
ar cukuru, kamēr tie kļūst balti (var pievienot vanilinu),

pēc tam pieber miltus, izmaisa un pieliek stingrās putās

saputotus olu baltumus, uzmanīgi tos iecilājot mīklā no

apakšas uz augšu. Mīklu saliek ar sviestu izziestā un ar

miltiem viegli izkaisītā veidnē, piepildot to par trim ceturt-

daļām, un cep vidēji karstā cepeškrāsnī. Ja biskvits ir

gatavs, tas viegli atdalās no veidnes malām un tanī iedur-

tais skaliņš paliek sauss. Biskvitu pārliek no veidnes sietā

un ļauj tam atdzist, pēc tam pārgriež to visā biezumā divās

kārtās. Katru kārtu apziež ar kauliņus nesaturošu ievārī-

jumu un piešķir biskvitam agrāko formu. Biskvitu no virs-

puses apklāj ar glazūru, izrotā ar ievārījuma ogām, sukātu,

riekstiem, pēc tam ieliek ar servjeti izklātā bļodā un sagriež
ar asu, plānu nazi.

Uz 100 g kviešu un 100 g kartupeļu miltu ņem 1 glāzi

cukura, 10 olas, y4 pulvera vanilina.

KŪKAS AR PUTU KRĒJUMU VAI

VĀRĪTO KREMU

Kastrolī ielej glāzi ūdens, pieliek sviestu, sāli un vāra.

Tikko ūdens sāk vārīties, pieber visus miltus, izmaisa un

pavāra, arvien maisot, vēl 2—3 minūtes uz mazas uguns.

Ukrainas dienvidvakaros, šur tur

Krimā un Aizkaukazā ir arī kultivētu

valriekstu koku stādījumi.
Piengatavības stadijā valriekstos

ir ļoti daudz C vitamina, un tos

izmanto vitaminu preparātu ražošanai.

Šajā gatavības stadijā no tiem gatavo
īpatnējas garšas ievārījumu. Nobrie-

dušiem riekstiem ir augsta uzturvēr-

tība, tos ēd svaigus, izlieto konditore-

jas preču rūpniecībā, kulinārijā. Val-

riekstu kodolos ir 55% taukvielu un

15% olbaltumvielu.
Mūsu parastie, sīkie savva'as

rieksti aug PSRS teritorijā gandrīz
visur. Šie rieksti ir arī kultivētā
formā — dārza rieksti, ko sauc par
funduku.

Labāko funduku audzē Abchazijā.

RIEKSTU PILDĪJUMS

Riekstu pildījums konditorejas
preču izstrādājumiem ir apceptu
riekstu bieza, mīksta masa, kas sa-

berzti kopā ar taukvielām (parasti ar

sviestu), pūdercukuru un garšas pie-
devām (sasmalcināts arachiss, vafeļu
drumstalas v. c).

Šo pildījumu izmanto ne tikai

konfektēm, karamelēm, bet arī kā

pildījumu tortēm, kūkām, vafelēm.

2AVĒTI AUGĻI UN OGAS

Augļu un ogu, tāpat ari dārzāju
žāvēšana ir to izplatīts konservēša-

nas veids.

Žāvēti augļi, dārzāji un ogas ir

kļuvuši vairākkārt vieglāki, jo daudz

zaudējuši no sava svara. Tie labi iztur

uzglabāšanu un transportu.
Žāvēšanai izmanto tādas ābolu

šķirnes kā «Antonovka», «Anīss»,

«Borovinka», «Titovka». Žāvēti āboli
ir pārdošanā mizoti un nemizoti, ar

visu serdi, bet katrā ziņā tie ir sa-

griezti ripiņās, daiviņās vai pusītēs.
Tie satur 40—45% cukura un līdz 24%

ūdens, kamēr svaigos ābolos ūdens ir

līdz 86%.
Bumbierus žāvē veselus, sagriez-

tus pusītēs vai četrās daļās. Žāvēša-

nai izmanto «Bezsēkli», «Bartletu»,
«Zaļo iļjinku» v. c. Žāvēšanai pare-
dzētos bumbierus noņem no koka vēk

cietus, kad tie tikko sāk nogatavoties.
2āvēti bumbieri satur līdz 36%

cukura un līdz 24<y0 ūdens.

2āvēti aprikozi — urjuks (ar kau-

liņiem žāvēti aprikozi), kuraga (pu-
sītēs žāvēti aprikozi), kajsa (veseli
žāvēti aprikozi, no kuriem izspiests
kauliņš) — satur līdz 46% cukura un

15—20% ūdens.



260

Žāvēšanai visnoderīgākās plūmes
ir šķirne «Vengerka». 2āvētās venger-
kas ir slavenās Soeu (vai Tuapses, vai

arī Abchazijas) žāvētās plūmes, kuras

tik augstu vērtē gan patērētāji, gan

ārsti-dietologi; ārsti ieteic žāvēto

plūmju uzlējumu dažu kuņģa traucē-

jumu gadījumos.
2āvēšanai izmanto ne tikai ven-

gerkas, bet arī citas plūmju šķirnes,
to starpā mazās Kaukāza plūmītes un

dzeloņplūmes.
Žāvēto plūmju cukura saturs

svārstās atkarībā no šķirnes; uzskata,
ka vidējos skaitļos žāvētās plūmēs
cukura saturs nepārsniedz 39—41%,
ūdens — 12—25%.

2āvētās dzērvenēs ir palicis tikai

5% ūdens.

Ļoti garšīgas ir žāvētas vīģes —

viens no garšīgākajiem un vērtīgāka-
jiem žāvēto augļu veidiem; tajās ir

līdz 55% cukura.

2āvētās avenēs ir palicis līdz 10%
ūdens.

Persikus žāvē bez kauliņiem un

tik ilgi, kamēr tajos paliek līdz 15—

20% ūdens; žāvētos persikos ir 51%
cukura.

2āvēti ķirši satur 15—20% ūdens.

Bez pieminētajiem augļiem un

ogām žāvē arī vīnogas, mellenes,
saldķiršus, upenes v. c.

Pārdošanā esošie sausie kompoti
ir dažādu žāvētu aug]u un ogu mai-

sījums.
Visbiežāk šie kompoti sastāv no

žāvētiem āboliem, aprikoziem un vīn-

ogām (rozinērn, kišmiša), bet labāko

maisījumu sastāvā bez tam ir arī

žāvēti bumbieri, plūmes, ķirši.
2āvētie augli saglabā ievērojamu

da(u no svaigo augļu vitaminiem.

Ja valrieksti ir pārāk izkal-

tuši un sakarā ar to zaudējuši
svaigiem valriekstiem raksturīgo
garšu, paturiet tos 5—6 dienas

viegli sāļā ūdeni (ar čaumalu,
to nesadauzot). Ūdens iekļūs
cauri čaumalai riekstu kodolā un

atjaunos to konsistenci un garšu.

Veidne tortes cepšanai

Pēc tam kastroli no ugūns noceļ un pieliek olas (pa vienai),

rūpīgi maisot; kad mīkla sāk stiepties, olas vairs klāt ne-

liek, izveido no mīklas maizītes, saliek tās uz maizes plātes,
kas viegli izziesta ar sviestu, 31/2—4 cm atstatumā citu no

citas. Maizītes cep karstā cepeškrāsnī 15—20 minūtes; kad

tās ir sacēlušās un apcepušās brūnas, karstumu cepeš-
krāsnī samazina, maizītes ārā neņemot un cepot tās

gatavas.

Gatavās maizītes vienā sānā iegriež, atpleš tās vaļā un

piepilda viduci ar putu krējumu, kas saputots ar cukuru

un vanilinu vai liķieri. Tās var arī piepildīt ar vārītu vai

salda krējuma krēmu (sk. 263. lpp.). Pēc tam maizītes

apkaisa ar pūdercukuru, saliek bļodā un pasniedz.
Uz 1 glāzi miltu ņem 100—125 g sviesta vai margarina,

4—5 olas, 1 glāzi ūdens, 1/4 tējkarotes sāls, glāzi salda

krējuma, 2—21/2 ēdamkarotes cukura, V 4pulvera vanilina

vai I—2 karotes liķiera.

GROZIŅI AR OGĀM

Sagatavo tādu pašu mīklu kā smilšu kūkām, izveltnē

to V2cm biezā kārtā un izgriež no tās ripiņas, kuru samēri

mazliet pārsniedz groziņu izcepšanai vajadzīgo metāla

veidnīšu samērus. Veidnītei uzliek mīklas ripiņu un iespiež
to iekšā, pēc tam nolīdzina malas. Veidnītes ar mīklu saliek

uz maizes plātes vai parastā pannā un cep cepeškrāsnī
12—15 minūtes. Gatavos groziņus izņem no veidnītēm, ap-

metot tās uz mutes, un piepilda ar ogām — dārza zeme-

nēm, avenēm vai vīnogām un pārlej no karotes ar karstu

marmelādi (sk. 265. lpp.). Groziņus var izrotāt, apkaisot
tos ar sakapātiem riekstiem vai viegli apgrauzdētām
mandelēm.

Uz 2 glāzēm miltu ņem 150 g sviesta vai margarina,
3/4 glāzes cukura, 2 olas, V2pulvera vanilina vai citrona

miziņu.

BISKVITAVELTNIS

Sagatavoto biskvita mīklu (sk. 259. lpp.) salej 1 cm

biezā kārtā uz pīrādziņu plātes, kas izziesta ar sviestu,
izkaisīta ar miltiem un izklāta ar baltu papīru, un cep
mēreni karstā cepeškrāsnī. Tikko biskvits kļūst brūns un

nelīp vairs pie pannas malām, to pārliek uz galda un

tūlīt, kamēr tas vēl silts, apziež ar plānu kārtu kāda ievā-

rījuma bez kauliņiem (250 g), džema vai augļu biezeņa,
saritina veltnī un apkaisa virspusi ar pūdercukuru.

Kad veltnis ir atdzisis, to sagriež ieslīpos gabaliņos,
saliek bļodā un pasniedz.

Biskvita mīklai aromāta dēļ var pielikt vanilinu.
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SAUSĀ BISKVITA TORTE

Olu dzeltenumus saputo ar cukuru par baltu masu (var

pievienot viena citrona vai apelsina saberztu miziņu). Pēc

tam piejauc miltus un uzmanīgi iecilā stīvās putās sapu-
totus olu baltumus. legūto masu ieliek veidnē un cep 15—

20 minūtes cepeškrāsnī.
Uz 11/4 glāzes miltu ņem 1 glāzi cukura, 8 olas.

MANDEĻU TORTE

Olas sakuļ ar cukuru baltas. Atsevišķi sagatavo man-

deles: 400 g mandeļu nomazgā, nosusina, piestiņā saberž

vai samaļ gaļas mašinā. legūto mandeļu masu samaisa ar

olām un cukuru un visu kopā berž 10—20 minūtes. Pēc

tam no mīklas izcep divus plācenīšus: mīklu ieliek divās

atveramās veidnēs vai divās vienāda lieluma pannās, kas

izziestas ar sviestu un izkaisītas ar sausiņiem, un cep 12—

15 minūtes cepeškrāsnī.

Atsevišķi sagatavo krējuma masu: V 21 salda krējuma
ielej kastrolī, pieliek glāzi cukura un mazliet vanilina un

maisot vāra, kamēr sabiezē (jābūt gaišbrūnā krāsā); tad

krējuma masu no uguns noceļ, atdzesē un ar mentīti sakuļ.

Vienu plācenīti ieliek bļodā, apsedz to ar kārtu krējuma
masas, nolīdzina un uzliek virsū otru plācenīti un apziež
to ar krējuma masu, apkaisa ar sakapātām, cepeškrāsnī ap-
brūninātām mandelēm un pasniedz.

Uz 450 g mandeļu ņem 10 svaigas olas, 2 glāzes cukura,

V2glāzes rīvmaizes, V 2 ēdamkarotes sviesta.

Krējuma masai ņem 1/2 1 salda krējuma, 1 glāzi cukura,

1/4 pulvera vanilina.

SMILŠU MĪKLAS TORTE

Mīklu sagatavo tāpat kā smilšu kūkām (sk. 258. lpp.).
To sadala trijās daļās, katru daļu izveltnē apaļas ripas vai

četrstūra veidā, visas vienādā lielumā un apmēram 1 cm

biezas. Ripas saliek uz plātes un izcep cepeškrāsnī. Gata-

vām ripām ļauj mazliet atdzist; pēc tam ieliek bļodā pirmo

ripu, apklāj to ar ievārījuma vai augļu biezeņa kārtu, nolī-

dzina, uzliek virsū otru ripu un apklāj to tāpat ar ievārī-

juma vai augļu biezeņa kārtu. Trešās ripas virsu nosedz

ar glazūru, apžāvē un izrotā ar ievārījuma ogām, sukātu,

marmelādi v. tml.

Vienu mīklas ripu var cepot apziest ar sakultu olu un

apkaisīt ar sakapātām mandelēm. Kārtojot torti, to uzliek

kā pēdējo un viegli apkaisa ar pūdercukuru.

Uz 2 glāzēm miltu ņem 150 g sviesta vai margarina,

*U glāzes cukura, 2 olas, V 2 pulvera vanilina, 400 g ievā-

rījuma vai augļu biezeņa.

APRIKOZI

Aprikožu dzelteno krāsu nosaka

augstais krāsvielas — karotina (A
provitamina) saturs tajos. Aprikozos
ir arī diezgan daudz cukura (vidēji
8—10<7o), bet Vidusāzijas aprikožu
cukura saturs sasniedz 20 un vairāk

procentu.
Aprikozi ir labi gan svaigā veidā,

gan kompotā. No tiem iegūst labu

ievārījumu, kā arī vērtīgu un garšīgu
sulu.

Liels vairums aprikožu tiek iz-

mantots žāvēšanai, sevišķi Vidus-

āzijā, kur ražo pasaulē labākos žāvē-

tos aprikozus. Vidusāzijas aprikoziem
ir ne tikai augsts cukura saturs, bet

ari kauliņos salds kodols, kurš citām

šķirnēm parasti ir rūgts.

MICURINA ŠĶIRŅU AUGĻI UN

OGAS

Ne tikai mūsu zemē, bet arī tālu

ārpus tās robežām plaši pazīst lielā

dabas pārveidotāja Ivana Vladimiro-

viča Mičurina — izcilā krievu zināt-

nieka vārdu, kurš radījis simtiem

jaunu, lielisku augļu un ogu šķirņu.
Nemaz nerunājot par apgabaliem,

kas atrodas vairāk uz ziemeļiem, pat
Krievijas plašās vidusjoslas augļu
dārzos simtiem gadu izauga vienīgi
āboli un nelielā skaitā — vidēja la-

buma bumbieri, kurus visu ziemu uz-

glabāt nebija iespējams.
Izcilas ābolu un bumbieru, apri-

kožu un persiku, saldķiršu un vīnogu
šķirnes izauga tikai dienvidos un pla-
šām darba laužu masām bija maz

pieejamas. Visi mēģinājumi izaudzēt

šos dienvidu augļus ziemeļos bija ar-

vien neveiksmīgi: jau pirmajā stip-
rajā salā koki aizgāja bojā.

Daudzi zinātnieki vispār uzska-

tīja, ka nav iespējams atrisināt uzde-

vumu — radīt pret salu izturīgas

augstvērtīgas augļu koku šķirnes.

Ko nesnēja veikt citi, pirmais at-

risināja I.Mičurins. «Mēs nevaram

gaidīt dāvanas no dabas: ņemt tās

ir mūsu uzdevums,» — tāda bija viņa
devize.

Un soli pa solim, ilggadīgu neat-

laidīgu pūlu rezultātā Ivans Vladi-

mirovičs Mičurins atklāja dzīvās

dabas noslēoumus un izstrādāja jau-
nas, zinātniski līdz tam nezināmas

augu pārveidošanas metodes.

Ar šo metodu palīdzību I. Mičurins

izaudzēja ne tikai teicamas pret salu

izturīgu ābolu un bumbieru šķirnes
Savienības vidusjoslai, kuru augli

nehn'a kvalitātes zinā sliktāki .par la-

bākajām dienvidu šķirnēm, bet pie-
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spieda arī vīnogulājus Maskavai

tuvos apgabalos sniegt ražu sulīgu
ķekaru veidā.

Starp Mičurina izaudzētajiem
augļiem ir arī tādi, kādi vispār dabā

nav bijuši pazīstami: kazenēm līdzī-

gas avenes un bumbierus atgādinoši

ķirši, plūmes ar ķimeņu smaržu un

plūmes ar persiku smaržu, lilijas, kas

smaržo kā vijolītes, ievas ar saldām

ogām un daudz kas cits.

Ar katru gadu Mičurina šķirnes
ieviešas arvien vairāk Savienības

vidusjoslā un ziemeļu apgabalos.

Tūkstošiem mičuriniešu ir apgu-
vuši sava skolotāja metodes un neat-

laidīgi pūlas izaudzēt jaunas un vēl

labākas ogu, augļu, dārzāju šķirnes,
lai apmierinātu arvien augošās pa-

domju ļaužu vajadzības.

CITRUSAUGU

Citrusi — īpaša botāniska dzimta,
kas apvieno virkni tropisku un sub-

tropisku augu; daudziem no tiem ir
garšas un diētisku īpašību ziņā vērtīgi
augļi. Pie šiem augļiem pieder man-

darīni, apelsini un citroni, kurus mūsu

zemē plaši kultivē tikai kopš padomju
varas laikiem. Līdz revolūcijai pie
mums citrusaugus audzēja tikai ne-

lielā daudzumā un tos ieveda no

ārzemēm. Tos varēja nopirkt tikai

turīgākie iedzīvotāju slāņi.

Citrusaugļi satur cukurus, skābes,
mineralsāļus, pektinvielas, C, A, Bi,
82,B 2,

P un PP vitaminus un ēteriskās

eļļas, kas nosaka augļu stipro smar-

žīgumu. Liela vērtība ir ne tikai augļu
mīkstumam, bet arī mizai. Mizā ir
sakoncentrētas ēteriskās eļļas, tajā
ir daudz vitaminu, cukuru, mineral-
sāļu.

Citrusaugļus plaši izmanto kā

vērtīgu pretskorbuta līdzekli: C vita-

mina saturs tajos ir ne tikvien augsts,
bet šim vitaminam citrusaugļos ir arī

augsta izturība atšķirībā no citiem

augļiem.

Uzglabājot citrusaugļus svaigā
veida un pārstrādājot tos, C vitamina
saturs tajos gandrīz neizmainās.

No šiem augļiem pagatavoto pro
dūktu asortiments ir ļoti daudzveidīgs:
sulas, ievārījumi, kompoti, marmelādes,
saldēti augļi, ēteriskas eļļas v. c. Cit-

rusaugļu sula pieder pie visvērtīgākiem
dzērieniem. īpatnēja garša ir manda-
rinu ievārījumam: viegli rūgtenā garša
nav vis izstrādāšanas defekts, bet iz-
skaidrojama ar šo augļu specifiskām
īpašībām

SMILŠU MĪKLAS PĪRĀGS

AR OGĀM

Miltus izsijā caur smalku sietu uzkalniņa veidā, iespiež
vidū padziļinājumu, kur ieliek skābu krējumu, jēlu olu,

cukuru, samīkstinātu sviestu, vanilinu un iejauc mīklu,

kuru patur kādu laiciņu aukstā vietā. Mīklas dēli apkaisa
ar miltiem un izveltnē uz tā mīklu V2cm biezā kārtā un

uzliek to uz dzelzs plātes. Mīklai uzliek virsū lielu šķīvi
ar dibenu uz augšu un ar asu nazi mīklu apgriež tam

apkārt; pēc tam šķīvi noņem, atstājot mīklu pannā. At-

grieztos mīklas gabaliņus savāc, samīca kopā, izveltnē

par jaunu un sagriež 2 cm platās strēmelēs. Sīs strēmeles

saliek ar olu apziestai ripas malai visapkārt un aizkniebj

mazas korītes veidā.

Pēc tam pīrāgu apziež ar olas dzeltenumu un cep 15—

20 minūtes karstā cepeškrāsnī.

Tikko mīkla ir apbrūninājusies, cepeškrāsns karstumu

samazina; pēc 5—7 minūtēm pīrāgu izņem no cepeškrāsns
un atdzesē, atstājot uz pannas. Atdzisušai ripai uzliek virsū

izlasītas dārza zemenes un pārlej tās ar ābolu vai aprikožu
marmelādi.

Pēc tam pīrāgu no plātes pārliek bļodā, apkaisa tā

malas ar pūdercukuru un pasniedz. Tāpat var pagatavot
pīrāgus ar dažādām svaigām un konservētām ogām un

augļiem.
Uz 2 glāzēm miltu ņem 150 g sviesta vai margarina,

3 ēdamkarotes cukura, 2 olas, 500 g dārza zemeņu, 1/4 pul-
vera vanilina; marmelādei ņem 200 g ābolu vai aprikožu
un 200 g cukura.

CITRONA KEKSS

Sviestu maisa ar cukuru tik ilgi, kamēr iegūst čauganu
masu un cukurs ir izkusis. Pēc tam divos trīs paņēmienos

pievieno olu dzeltenumus, sakuļ baltā masā, pieliek uz

rīves saberztu citrona miziņu, miltus, rozines un sukātu,

visu izmaisa; pēdīgi pievieno saputotus olu baltumus, uz-

manīgi tos iecilājot no apakšas uz augšu. Sagatavoto
mīklu saliek ar sviestu izziestā un ar rīvmaizi vai ar mil-

tiem izkaisītā veidnē un cep cepeškrāsnī 30—50 minūtes

(atkarībā no mīklas kārtas biezuma).

Kēksu var izcept (15—20 minūtēs) mazās metāla vai

kartona veidnītēs.

Gatavo kēksu no virspuses var apkaisīt ar pūder-
cukuru.

Uz 2 glāzēm miltu ņem 150 g sviesta vai margarina,
l glāzi cukura, 5—6 olas, 75 groziņu vai sukāta, y8

citro-

na — miziņai vai 1/2 pulvera vanilina.



VANIĻAS KEKSS

Raugu iejauc siltā pienā, pieliek sāli, pieber miltus un

iejauc stingru mīklu; saveļ to par bumbu un virsu rādiusa

virzienā iegriež. Mīklu iegremdē kastrolī ar siltu ūdeni

(2—21/2I), apsedz ar vāciņu un noliek siltā vietā uzrūgt.

Atsevišķi līdz baltai krāsai saputo olas ar cukuru un vani-

linu, pieliek samīkstinātu sviestu un visu kopā saputo par

čauganu masu. Kad mīklas apmēri ir aptuveni divkāršo-

jušies, to ar putu karoti no ūdens izņem, ieliek citā traukā

un samīca. Pēc tam pieliek ar cukuru un sviestu saputotās
olas un samīca par jaunu, lai mīkla būtu gluda un neliptu
klāt trauka malām; pievieno rozines un, ja vēlas, sakapā-
tus riekstus vai izlobītas mandeles. Mīklu saliek veidnē

(līdz pusaugstumam), apsedz ar servjeti un novieto sil-

tumā. Tikko mīkla ir sacēlusies un veidni piepildījusi līdz

apmēram 3/4 augstuma, kēksu liek cepeškrāsnī cepties 30—

50 minūtes.

Gatavo kēksu izņem no veidnes, apkaisa ar pūder-
cukuru un ieliek ar papīra servjeti izklātā bļodā.

Uz 2 glāzēm miltu ņem 1/2 glāzes piena, 30 g rauga,

V2glāzes cukura, 100 g sviesta vai margarina, 2 olas,
50 groziņu, 50 g riekstu vai izlobītu mandeļu, 1/4 tējkarotes
sāls, V4pulvera vanilina.

KŪKU UN TORTU KREMI UN AUGĻU

PILDĪJUMI

VĀRĪTAIS KREMS

Olas vai olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek mil-

tus, izmaisa; masu atšķaida ar aukstu pienu un pēc tam

vāra, apmaisot ar putu slotiņu vai mentīti. Tikko masa sāk

vārīties, to no uguns noņem un pieliek vanilinu. Ja krēmu

tūlīt neizlieto, to pārliek porcelāna bļodiņā, nolīdzina virsu

un apklāj ar sviesta gabaliņiem (lai aizkavētu garoziņas

izveidošanos) vai apkaisa ar cukuru.

Uz 1/2 1 piena ņem 4 olas (vai 5 dzeltenumus), 1 glāzi
cukura, 2 ēdamkarotes miltu un '/< pulvera vanilina.

SALDA KRĒJUMA KREMS

Olas saputo ar cukuru, pielej pienu un maisot uzvāra;

pēc tam masu noņem no uguns un atdzesē. Atsevišķi sa-

puto sviestu, kamēr tas kļūst balts, un, turpinot putot, liek

sviestam pakāpeniski klāt atdzesēto olu masu. Krēmam

pievieno vanilinu vai liķieri.
Uz 200 g nesālīta sviesta ņem V2glāzes piena, 1 glāzi

cukura, 1 olu, 1/4 pulvera vanilina vai 2—3 ēdamkarotes

liķiera.

PLOMES

Plaši pazīstamas ir žāvētās plū-
mes. Tas ir lielisks produkts kompo-
tam, kā arī der diētiskiem un ārst-

nieciskiem nolūkiem. 2āvēšanai

izmanto speciālas plūmju šķirnes
(vengerkas), kas atšķiras ar augļa
tumšvioleto nokrāsu un olai līdzīgo
formu.

Plūmes ir labas ne tikai žāvētas,
bet arī svaigas, kā deserts, tāpat tās

der ievārījumam un sulām. Plūmju
kompotiem, kurus ražo mūsu konservu

rūpniecība, ir patīkama, atspirdzinoša
garša. Labākās plūmju šķirnes kā

izlietošanai svaigā veidā, tā arī pār-
strādāšanai ir «Altana renklodes»,
«Zaļās renklodes», «Anna Špechta»,
«Viktorija», «Agrā zilā», «Kirke». Sa-

vienības vidusjoslā ir izplatījušās
Mičurina plūmju šķirnes: «Kolchozu
renklode» un «Reformas renklode».

Harmoniskais cukuru un skābju
saskaņojums nosaka plūmju augsto
garšas un diētisko vērtību. Svaigas
plūmes satur 10—12%) cukura un ap
1% skābju.

PERSIKI

Labākās persiku šķirnes aug Aiz-

kaukazā, Krimā, Dagestanā un Vidus-

āzijā.
Persikos ir augsts cukura un

karotina (A provitamina) saturs.

Ir persiki ar gludu un ar sam-

tainu miziņu, ar kauliņu, kas viegli
vai ar grūtībām atdalāms no mīk-

stuma. Persiku koku augļiem ir aro-

mātisks, sulīgs, parasti balts vai dzel-

tenīgs mīkstums, bet gadās arī

sarkans. Persiks nereti līdzinās prā-
vam aprikozam, bet atšķirība ir tā,
ka persika kauliņš ir arvien rievains,

bet nevis gluds. Persika koka augļi ir

ļoti labi kā svaigi, tā konservēti.

Konservēts persiku kompots ir

viens no labākajiem gataviem saldē-

dieniem. Persiku kauliņus lieto liķieru
rūpniecībā.

Kūku vai torti liek uz šķīvīša ar

specialu lāpstiņu
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BRĪNUMKASTROLIS

Paliekamais, veidne un tās vāciņš

Rauga mīklu ieliek līdz veidnes pusaugstumam

«Brīnumkastrolī» var izcept pīrādziņus

Var izcept biskvitu, izklājot sānus un dibenu

ar papīru

«Brīnumkastrolī» var pagatavot makaronu

sacepumu

Var cept zivis
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SALDA KRĒJUMA KREMS AR KONDENSĒTU PIENU

Samīkstinātu sviestu saputo baltu un, turpinot putot,
pievieno tam kondensētu pienu. Krēmam pieliek vanilinu

vai liķieri, bet, ja vēlas šokolādes krēmu, — 3 tējkarotes
kakao.

Uz 200 g sviesta ņem 300 g kondensēta piena, 1/4 pul-
vera vanilina vai 2—3 ēdamkarotes liķiera.

ĀBOLU MARMELADE

500 g ābolu (vislabāk antonovku) nomazgā un katru

ābolu pārgriež uz pusēm, izņemot serdi. Ābolus izcep cepeš-
krāsnī, pēc tam izberž caur sietu. legūtajam biezenim

pieliek 400 g cukura, izmaisa to un vāra, arvien apmai-
sot, kamēr tas sabiezē (5—10 minūtes). Tad to noņem

no uguns un vēl silto marmelādi izmanto kūkām vai

tortei.

APRIKOZU MARMELADE

500 g nogatavojušos aprikožu nomazgā, izņem kauli-

ņus, saliek kastrolī, pielej glāzi ūdens, apsedz ar vāciņu
un vāra. Kad aprikozi ir mīksti, tos izberž caur sietu.

legūtajam biezenim pieliek 400 g cukura, izmaisa to un

savāra, arvien apmaisot, līdz ievārījuma biezumam.

MILTU IZSTRĀDĀJUMU CEPŠANA

«BRĪNUMKASTROLĪ»

«Brīnumkastrolis» domāts dažādu mīklas izstrādājumu
cepšanai uz petrolejas plītiņas, kerogāzes vai gāzes plīts.

«Brīnumkastroli» izstrādā no aluminija, dzelzs, skārda

vai dažādu metālu sakausējuma. Tam ir trīs dajas: palie-
kamais, veidne un tās vāciņš, kurā ir lodziņi sasildītā

gaisa cirkulēšanai, lai cepums apbrūninātos.

Vairumam pārdošanā esošo kastroļu ir tāds tilpums,
ka tajos var izcept no 1/2 kg miltu pagatavotu mīklu.

Cepšana notiek šādā veidā. Vispirms sakarsē kastroļa
paliekamo. Veidni izziež iekšpusē ar sviestu un bez tam

vajadzības gadījumā izkaisa ar rīvmaizi; pēc tam ieliek

sagatavoto mīklu un ļauj tai uzrūgt. Tad veidnei uzliek

vāciņu, lodziņus noslēdzot, uzliek uz paliekamā un cep.

Atkarībā no mīklai pieliktā aizdara daudzuma vāciņu

pēc 15—20 minūtēm pagriež tā, lai lodziņi būtu atvērti,
un turpina vēl cept 15—20 minūtes. Šajā laikā (ar vaļē-

jiem lodziņiem) mīkla apbrūninās un izcepas.

GLAZŪRA KOKU, TORTU, KUĻIČU

IZROTĀŠANAI

Glāzi pūdercukura un 1 olas bal-

tumu saputo, pievienojot citrona sulu.

Ar glazūru apklātās kūkas, tortes un

kuļičus ieliek remdenā cepeškrāsni, lai

glazūra apžūst.

PILADZOGAS

Pīlādži ir skaistākais koks mūsu

mežos. To apa]ās, sarkanās, rūgtenās
ogas ievāc pec pirmajām salnām.

Ir vairāki parasto pīlādžu paveidi:
Ņevežinas (aug Ivanovas apgabala
Ņevežinas apkārtnes mežos), Kri-
mas v. c.

Ir arī kultivēti — dārza pīlādži;
šīs ogas satur vairāk cukura un mazāk

skābju nekā parastās savvaļas pīlādž-
ogas.

Sevišķu interesi modina Mičurina

šķirnes un no tām labākās — Mičurina

deserta pīlādžogas, saldas, ar smalku

garšu un tikko manāmu rūgtumu. So

šķirni I. Mičurins izveidoja no viņa
paša radītām liķiera pīlādžogām un

espila (dienvidu krūmājs ar saldiem

augļiem — tulk.).

Pīlādžogās ir samērā daudz cu-

kura (līdz 13°/o), C vitamina un ka-

rotina (A provitamina).
Žāvētas pīlādžogas der ilgstošai

uzglabāšanai; to saldās šķirnes ēd

svaigā veidā; no pīlādžogām vāra

ievārījumu; tās plaši izmanto kondi-

torejas preču rūpniecībā, biezeņa, kon-

fekšu pildījuma, želejas, pastilu pa-
gatavošanai, alkoholisko dzērienu

rūpniecībā — liķieru, uzliju, saldo

šņabju pagatavošanai.

Sevišķi pazīstams ir Ņevežinas

pīlādžogu šņabis — «Pīlādžogas

konjakā», kā arī ar dabiskām pīlādž
ogām pagatavotie šņabji.

Augļu, kā ari sarkanā vīna

un liķieru traipus var no audu-

miem viegli izņemt ar sēru, pa-

turot traipu virs aizdegta sēra

degļa vai sēra gabaliņa.

Ja traukā ir bijusi mikla vai

kāds maisījums ar olām, maz-

gājiet to vispirms aukstā un

pēc tam karstā ūdeni.



KLINTENES

Klinteņu ievārījumam, klinteņu
biezenim un klinteņu sulai ir patī-
kama, atspirdzinoša garša.

Nogatavojušās klintenes ir ļoti
skaistas, koši tumšsarkanas ogas.

Dārza klinteņu ir maz. Ziemcļ-
kaukaza un citos dienvidu rajonos aug
samērā nedaudz kultivētu klinteņu ar

prāvām ogām. Visa galvenā klinteņu
masa aug savvaļā Ziemeļkaukaza

mežos, Krimā, Ukrainas dienvidos,
Aizkaukazā.

Klinteņu ogas ir visbiežāk iega-
reni ovālas formas ar prāvu kauliņu

(ap 40% no visas ogas svara).

Cepuma gatavību nosaka tāpat, kā cepot parastā
veidā — ar skaliņu: ja mīklā iedurtais un ārā izņemtais
skaliņš ir sauss, cepums ir gatavs.

«Brīnumkastrolī» var izcept dažāda veida mīklu, ar un

bez pildījuma, kā arī pīrādziņus un maizītes. Pīrādziņus
un maizītes apziež ar sviestu, lai tās nepieliptu cita citai,
saliek veidnē un cep, kā iepriekš teikts.

Arī biskvits labi izcepas «brīnumkastrolī». Sajā gadī-
juma veidni neizziež vis ar sviestu, bet izklāj ar šaurām

papira strēmelēm, kuras saliek šķērsām; pēc tam veidni

piepilda V3augstumā ar mīklu un cep. Gatavo biskvitu

izņem no veidnes un uzmanīgi atbrīvo no papīra strēmelēm.

«Brīnumkastrolī» var apkaltēt baltu un rupju maizi.

Kastroļa lodziņiem šajā gadījumā ir jābūt visu laiku vaļā.



SALDIE

ĒDIENI
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SALDIE ĒDIENI

ĶĪSEĻI

Ķīseli var pagatavot no ogām vai aug-

ļiem — svaigiem, saldētiem, žāvētiem, no

rabarberiem un no piena. Ķīseļa pagatavoša-
nas darbs ir vieglāks, ja augļu un ogu vietā

ņem augļu un ogu sīrupus un sulas. Bet vis-

vienkāršāk ir ķīseli pagatavot no sausā ķīseļa
koncentrāta, ko ražo pārtikas rūpniecība.
Sausā ķīseļa sastāvā ietilpst augļu vai ogu

ekstrakts, cukurs, kartupeļu milti un citron-

skābe. Sauso ķīseli atšķaida ar aukstu ūdeni

(1 glāzi ik uz 100 g ķīseļa), ielej verdošā

ūdenī (11/2 glāzēs), labi izmaisa, uzvāra un

atdzesē.

Kartupeļu miltu daudzums var būt lielāks

un mazāks, tādēļ arī augļu un ogu ķīseļi var

būt dažāda biezuma. Parasti gatavo vidēji
biezu ķīseli: 4 glāzēm šāda ķīseļa pietiek
2 ēdamkarotes kartupeļu miltu. Ja kartupeļu

miltu daudzumu palielina līdz 3 ēdamkaro-

tēm uz 4 glāzēm, ķīselis ir biezs.

Gatavojot ķīseli, kartupeļu miltus iejauc
atdzesētā vārītā ūdenī (2 ēdamkarotēm miltu

ņem 1 glāzi ūdens). Miltus iejauc brīdī, kad

sīrups vārās; ja to darīs agrāk, milti nosēdī-

sies trauka dibenā.

lejauktos kartupeļu miltus izkāš caur sie-

tiņu un, ātri izmaisot, pielej karstajam sīru-

pam vienā paņēmienā, nevis pa daļām. Pēc

tam nav vairs ilgi jāvāra, citādi ķīselis
kjūs šķidrāks.

Ķīseli pasniedz aukstu; vidēji biezu ķīseli
var pasniegt arī karstu. Biezu ķīseli salej
veidnēs un labi atdzesē. Veidni iepriekš aukstā
ūdenī samitrina, jo tad atdzesētais ķīselis
vieglāk no tā atdalīsies. Lai ķīseļa virspusē
neizveidotos plēvīte, to apkaisa plānā kārtā

ar smalko cukuru. Ķīseli var pasniegt ar cu-

kuru, aukstu pienu vai saldu krējumu.
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ĶIRSI UN SALDĶIRSI

Ķirši ir plaši izplatīti kā dien-

vidos', tā arī zemes centrālajos rajo-
nos un pat Sibirijā. Turpretim sald-

ķirši aug galvenokārt dienvidos. At-

šķirībā no ķiršiem saldķiršiem ir lie-

lāks cukura saturs un mazāk skābuma.

Saldķiršos ir 12—15«/o cukura un ap

0,6% skābju, ķiršos 10—12% cukura

un ap 1% skābju.

Ļoti plašs ir saldķiršu un ķiršu

pārstrādāšanas produktu asortiments:

kompoti, sulas, ievārījumi un svaiga

veidā sasaldētas ogas, kas kvalitātes

ziņā nav sliktākas par svaigām. No

ķiršiem iegūst lieliskus šņabjus un

vīnus.

Pie labākajām ķiršu šķirnēm gan

izlietošanai svaigā veidā, gan kom-

potu, ievārījumu, šņabju pagatavoša-
nai pieder krievu senā Vladimiras

šķirne, Ļubskas, Mičurina šķirnes:

«Ziemeļu krāšņums», «Poļevka», «Miču-

rina auglīgā».

No saldķiršu šķirnēm sevišķi
labas ir «Zelta», «Vēlā dzeltenā»,
«Denisena dzeltenā» un «Drogana
dzeltenā», kuru augļi ir vienādā dzel-

tenā krāsā, kā arī melnās šķirnes —

«Melnais ērglis» un «Andermana

kora». Sīs šķirnes ir vienlīdz labas

kā svaigā veidā, tā arī kompotos un

ievārījumos.

DĀRZA UN MEZA ZEMENES

Dārza zemenes pamatoti uzskata

par vislabākajām ogām. Tiešām, dārza

zemenes ar cukuru un saldu krējumu
ir brīnišķīgs saldēdiens. Lielisks ir arī

dārza zemeņu ievārījums.
Starp citu jāpiezīmē, ka vairums

ogu, kuras sadzīvē sauc par dārza ze-

menēm, ir galvenokārt kultivētas prāvu
samēru meža zemenes, bet īstais

dārza zemeņu apzīmējums attiecas

īstenībā uz visai nelielu šķirņu skaitu,
kas atšķiras ar savu ieapaji konisko

formu, bālganu ogas lielākās da)as
nokrāsu un Joti stipru, patīkamu aro-

mātu.

Vispopulārākās dārza zemeņu

šķirnes ir: «Roščinas», «Misovka»,

«Komsomolka».

«Krasavica zagorja» ir jauna
šķirne, laba desertam un arī ievārī-

jumam.

Svaigi āboli labi uzglabājas,
ja tos apber ar tīrām zāģu skai-"

dām, kurām nav nepatīkamas
smakas.

DZĒRVEŅU VAI JĀŅOGU ĶĪSELIS

Ogas izlasa, nomazgā karstā ūdenī un ar stampiņu vai

karoti labi saspaida; pielej V 2glāzes vārīta, atdzesēta

ūdens un izberž caur sietu vai izspiež caur marli. Ogu
čagas aplej ar 2 glāzēm ūdens un vāra 5 minūtes, pēc tam

izkāš. Izkāstam novārījumam pieber cukuru, uzvāra to,

pieliek iejauktos kartupeļu miltus un maisot ļauj vēlreiz

uzvārīties. Gatavam ķīselim pielej izspiesto sulu un labi

izmaisa.

Uz 1 glāzi dzērveņu vai jāņogu ņem s/4 glāzes cukura,
2 ēdamkarotes kartupeļu miltu.

DĀRZA, MEŽA ZEMEŅU UN CITU OGU ĶĪSELIS

Zemenes izlasa, iztīra, nomazgā un izberž caur sietu.

Kastrolī ielej 21/2 glāzes karsta ūdens, pieber cukuru un

izmaisa. legūto sīrupu uzvāra, pievieno iejauktos kartupeju

miltus, un ļauj visam vēlreiz uzvārīties. Pie karstā ķīseļa

pieliek ogu biezeni un labi izmaisa.

Tāpat gatavo meža zemeņu, aveņu, melleņu ķīseli.
Uz 1 glāzi dārza zemeņu ņem 3/4 glāzes cukura, 2 ēdam-

karotes kartupeļu miltu.

ĶIRŠU ĶĪSELIS

Ķiršus nomazgā aukstā ūdenī, izņem kauliņus, apkaisa
ar cukuru un tā atstāj pusstundu, šajā laikā vairākas reizes

apmaisot, lai iegūtu vairāk sulas, kuru nolej un vēlāk pie-
vieno gatavam ķīselim. Dažus ogu kauliņus pārsit, aplej

ar 21/2 glāzēm karsta ūdens, uzvāra un izkāš. Ar iegūto
šķidrumu pārlej ogas un visu vēlreiz uzvāra. Kad ķīselis

vārās, pievieno iejauktos kartupeļu miltus, atkal uzvāra,

noņem no uguns, pielej ogu sulu un izmaisa.

Uz 1 glāzi ķiršu ņem 3/4 glāzes cukura, 2 ēdamkarotes

kartupeļu miltu.

ĀBOLU ĶĪSELIS

Labi nomazgātus ābolus sagriež plānās šķēlītēs, ieliek

kastrolī, pārlej ar 2 glāzēm ūdens un vāra. Kad āboli ir

izvārījušies, tos salej virs kastroja uzliktā astru sietiņā,
izberž cauri un pievieno novārījuma šķidrumam. Pēc tam

pieber cukuru, uzvāra un piejauc atšķaidītos kartupeļu
miltus.

Uz 500 g ājbolu ņem 8/4 glāzes cukura, IV2 ēdamkarotes

kartupeļu miltu.

ŽĀVĒTU ĀBOLU VAI APRIKOZU ĶĪSELIS

Izlasītus un nomazgātus žāvētus ābolus ieliek kastrolī,

uzlej tiem 3V2 glāzes karsta ūdens un atstāj šādā stāvoklī

2—3 stundas. Ābolus vāra šajā pašā kastrolī, ļaujot tiem
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30 minūtes lēnām virt. Novārījumu iekāš caur sietu citā

kastrolī, bet ābolus izberž cauri, pievieno novārījumam,
pieliek cukuru, visu to izmaisa un uzvāra. legūtajam ābolu

sīrupam piemaisa iejauktos kartupeļu miltus.

Žāvēto aprikožu ķīseli gatavo tāpat, bet cukurs jāņem
tikai 1/2 glāzes.

Uz 100 g žāvētu ābolu ņem s/4 glāzes cukura, 2 ēdam-

karotes kartupeļu miltu.

ŽĀVĒTU MELLEŅU VAI MEŽROZĪŠU

PAAUGLĪŠU ĶĪSELIS

Karstā ūdenī nomazgātas žāvētas mellenes (vai žāvē-

tus mežrozīšu paauglīšus) aplej ar 2 glāzēm auksta ūdens

un vāra 15—20 minūtes. Kad mellenes ir mīkstas, novārī-

jumu iekāš citā kastrolī, bet ogas ar koka stampiņu vai

karoti labi saspaida, par jaunu uzlej tām glāzi ūdens, uz-

vāra un izspaidot piekāš klāt kastrolī ar novārījumu. Pēc

tam pievieno cukuru, vēlreiz uzvāra un pielej atšķaidītos
kartupeļu miltus.

Uz 50 g žāvētu melleņu vai žāvētu mežrozīšu paauglīšu

ņem s/4 glāzes cukura, 2 ēdamkarotes kartupeļu miltu.

PIENA ĶĪSELIS

Kastroli ielej 3 glāzes piena, uzvāra un pieliek cukuru.

Kukurūzas vai kartupeļu cieti atšķaida glāzē auksta piena
vai vārīta ūdens, pielej klāt verdošam pienam un, visu

laiku apmaisot, ķīseli vāra uz mazas uguns 5 minūtes.

Lai iegūtu aromātu, tad ķīselim, kamēr tas vēl ir karsts,
var pielikt vanilinu, 4—5 pilienus mandeļu esences vai uz

rīves noberztu citrona vai apelsina miziņu un labi izmaisīt.

Karsto ķīseli salej bļodiņās un atdzesē. Pirms pasniegšanas
ķīseli var no bļodiņas pārlikt nelielos šķīvjos. Sojas vai

iesala piena ķīseli gatavo tādā pašā veidā.

Ķīseli var pagatavot arī no piena pulvera. Sajā gadījumā
glāzi piena pulvera var atšķaidīt ar 2 glāzēm auksta ūdens,

ļaujot 30 minūtes pastāvēt un sabriest. Pēc tam pielej vēl

2 glāzes ūdens, izmaisa un uzvāra. Verdošam pienam pie-
liek cukuru, pēc tam pielej glāzē ūdens atšķaidīto cieti un

vēlreiz uzvāra.

Uz 4 glāzēm piena ņem */« glāzes cukura un 2 ēdam-

karotes kukurūzas cietes.

ĶIRŠU SĪRUPA ĶĪSELIS

Ņem 2 glāzes karsta ūdens, pielej klāt ķiršu sīrupu,
pieliek cukuru un mazu, nelielā ūdens daudzumā izšķīdinātu
citronskābes kristaliņu. Visu to labi izmaisa, uzvāra, pielej
glāzē ūdens atšķaidītus kartupeļu miltus un par jaunu uz-

vāra. Tāpat pagatavo ķīseļus no citu ogu sīrupiem.
Uz 1 glāzi ķiršu sīrupa ņem pa 2 ēdamkarotēm cukura

un kartupeju miltu.

ĀBOLI

Āboli pieder pie visizplatītākajiem
augļiem, kurus plaši izlieto ne tikai

svaigā veidā, bet ari kompotiem, bie-

zeņiem, ābolu vīnam. Ļoti labi ir skā-

bēti āboli. Ābolu garšas un diētisko

vērtību nosaka vispirms to augstais
cukura (8—15%) un mineralsālu (ap

0,5%) saturs.

Ābolu šķirņu lielais vairums

izceļas ne tikvien ar savu labo

garšu, bet arī pēc savas saimnie-

ciskās vērtības. Dažas ābolu šķirnes
var uzglabāt svaigā veidā no ražas

līdz ražai, citas — ne vairāk kā divas

nedēļas.

Dažām ābolu šķirnēm ir lieliska

garša svaigā veidā, bet tās neder

pārstrādāšanai. Turpretim citas šķirnes
maz der lietošanai svaigā veidā, bet

tai vietā no tām pagatavo lielisku

ābolu vīnu.

Visas ābolu šķirnes pēc ienākša-

nās laika iedala trijās pamatgrupās:
vasaras, rudens un ziemas.

Vasaras āboli ir lietošanai gatavi,
tikko tos noņem no koka, bet svaigā
veidā tos var uzglabāt tikai vienu,
visaugstākais — divas nedēļas.

Turpretim rudens ābolu garšas
vērtība izpaužas tikai vienu divas ne-

dēļas pēc noņemšanas no koka. Tomēr

ilgstošai uzglabāšanai arī tie ir maz

derīgi, jo tos nevar uzglabāt ilgāk
par pusotra vai diviem mēnešiem.

Ziemas āboli ir labi tikai pēc tam,
kad tie, noņemti no koka, ir kādu mē-

nesi vai pat vairākus mēnešus nogulē-
jušies. Dažas ziemas ābolu šķirnes var

uzglabāt 9—lo mēnešus.

ĀBOLU ŠĶIRNES

Pie labākajām ābolu šķirnēm
Savienības vidusjoslā pieder Mičurina

šķirne «Zelta kitaika» ar labu garšu,
visagrīnākā; Maskavas bumbierābols,
senā krievu vasaras šķirne, gan ar

sīkiem, bet ļoti garšīgiem augļiem;

«Papirovka» —viena no labākajām va-

saras ābolu šķirnēm; svītrainais kaneļ-
ābols, kas pieder pie labākajām rudens

ābolu šķirnēm un loti labi der ievārīju-
mam; anisāboli— krievu senas rudens

šķirnes, kas sevišķi plaši izpla-
tītas Pievolgas apgabalos un loti no-

derīgas skābēšanai; «Belfler-kitaika»—

Mičurina desertšķirne, kuras augļi lie-

luma un ārējā izskata ziņā ieņem
rudens šķirņu starpā pirmo vietu;
«Antonovka» — krievu senā ziemas

šķirne ar ļoti labiem augļiem ne tikai

svaigā, bet arī pārstrādātā veidā, pie
kam svaigā veidā tos var saglabāt
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līdz februārim un martam; «Slavjan-
ka», Mičurina ziemas šķirne, ar skais-

tas nokrāsas un labas garšas augļiem,
kurus var svaigā veidā saglabāt līdz

aprilim.
No dienvidu ābolu šķirnēm sevišķi

labas ir «Rosmarins» ar teicamu

garšu, smalku, patīkamu aromātu, labi

uzglabājams; baltais ziemas kalvils —

garšas un aromāta ziņā labāka par
visām citām ābolu šķirnēm; renet-

āboli — Šampaņas, Orleanas (sar-
kanais safrāns) un «Zelta parmene»
(svītrainais safrāns) — ar labu garšu,
stipru aromātu, uzglabājas līdz vasa-

rai; sinepāboli — «Sari-sinaps», augļi
uzglabājas līdz rudenim, un «Kandil-

sinaps», kura augļi ir ārēji skaistāki

nekā «Sari-sinapa» bet ne gluži tik

garšīgi. Loti skaisti un garšīgi ir

«Aporta» šķirnes āboli, sevišķi Kaza-

chijas PSR tā saucamie Alma-Atas

aporti. Ilgstošai uzglabāšanai šie

augļi ir maz piemēroti, toties žāvēša-

nai tie ir vislabākā šķirne.

RABARBERU ĶĪSELIS

Rabarberu kātus (300 g) nomazgā
aukstā ūdenī, novelk tiem miziņu un

rupjās ārējās šķiedras un sagriež sīkos

četrstūrīšos. Cukuram (3/4 glāzes) uz-

lej divas glāzes ūdens un uzvāra.

Karstajam sīrupam pieliek nospiestos
rabarbera četrstūrīšus, vāra s—lo mi-

nūtes, tad pievieno atšķaidītos kartu-

peļu miltus (2 ēdamkarotes).
Rabarberu ķīseli pasniedz tikai

aukstā veidā.

MELLENES UN ZILENES

Mellenes vairāk pazīstamas kā

ārstnieciskas ogas, no kurām gatavo
ķīse]us, kas sevišķi noder dažos gre-
mošanas orgānu slimību gadījumos
(mellenēs ir daudz miecvielu).

Tas tomēr nenozīmē, ka veseli

cilvēki nedrīkst ēst mellenes. Gluži

otrādi, melleņu ķīseli var pasniegt uz

vispārējā galda kā garšīgu saldēdienu.

Ļoti labs ir melleņu ievārījums,
melleņu biezenis, melleņu sula. Pa-

domju Savienības ziemeļu rajonu
iedzīvotāji pamatoti uzskata, ka

pīrāgs, pildītās maizītes un pīrādziņi
ar mellenēm ir garšīgāki nekā līdzīgi
izstrādājumi ar citu saldu pildījumu.
Arī pašas svaigās ar pūdercukuru ap-
kaisītās mellenes ir teicams sald-

ēdiens.

Labākās mellenes aug retu egļu
mežos, zālē.

Mellenes žāvē. Žāvētā veidā tās

pārdod augļu un dārzāju veikalos,
bieži arī aptiekās.

KOMPOTI

Kompotu var pagatavot no viena augļu veida vai no

maisījuma. Kompotiem izmanto svaigus, saldētus un žāvē-

tus augļus.
Pārtikas rūpniecība ražo gatavus augļu kompotus da-

žādā asortimentā. Tos izstrādā no nebojātiem augļiem

(āboliem, bumbieriem, cidonijām, aprikoziem, persikiem,
saldķiršiem, ķiršiem, renklodēm, mirabelēm, mandariniem

v. c), kurus aplej ar dzidru, no tīra cukura pagatavotu
sīrupu.

SVAIGU ĀBOLU VAI BUMBIERU KOMPOTS

Nomizo ābolus un sagriež katru 6—B daļās, izņemot
serdi. Lai nomizotie āboli nekļūtu tumši, tos pirms vārīša-

nas ieliek ar citronskābi viegli paskābinātā aukstā ūdenī.

Kastrolī ieber cukuru, pielej 2 glāzes karsta ūdens, pieliek
sagrieztus ābolus un vāra 10—15 minūtes (atkarībā no

ābolu šķirnes), ļaujot lēnām virt, kamēr āboli izvārījušies
mīksti.

Gatavam kompotam pievieno citrona vai apelsina mi-

ziņu vai kanēli. Ja kompotu vāra no pilnīgi gatavām anto-

novkām, tos tikai uzvāra, bet tālāk vairs nevāra.

Svaigu bumbieru kompotu sagatavo tāpat, bet cukuru

var ņemt (atkarībā no bumbieru salduma) mazāk. Kompotu
vāra 10—15 minūtes. Ja bumbieri ir ļoti ienākušies, kom-

potu tikai uzvāra. Gatavo kompotu atdzesē un salej vāzītēs.

Uz 500 g ābolu vai bumbieru ņem V4glāzes cukura.

SVAIGU APRIKOZU VAI PLŪMJU KOMPOTS

Aprikozus vai plūmes nomazgā aukstā ūdenī un ar

garena iegrieziena palīdzību izņem kauliņus. Kastrolī ieber

cukuru, ielej 2 glāzes karsta ūdens, izmaisa, pieliek augļus
un uzvāra.

Uz 500 g aprikožu vai plūmju ņem 3/4 glāzes cukura.

SVAIGU PERSIKU KOMPOTS

Persikus iegremdē verdošā ūdenī, pēc 2—3 minūtēm

izņem, novelk miziņu, pārgriež uz pusēm un izņem kauli-

ņus. Kastrolī ieber cukuru, pārlej to ar 2 glāzēm karsta

ūdens, izmaisa, ieliek persikus un uzvāra. Tad persikus

noņem no uguns un pieliek vanilinu.

Uz 500 g persiku ņem */« glāzes cukura.

SVAIGU ĀBOLU UN ĶIRŠU KOMPOTS

Ķiršus nomazgā aukstā ūdenī, izņem tiem kauliņus un

saliek šķīvī. Ķiršu kauliņus aplej ar 2 glāzēm karsta ūdens,

uzvāra un iegūto sulu iekāš caur astru sietiņu kastrolī, pie-



ber tai cukuru, izmaisa, pieliek nomizotus un sagrieztus
ābolus un lēnām vāra 10 minūtes, kamēr āboli ir mīksti.
Pēc tam pievieno ķiršus un kompotu uzvāra.

Uz 300 g ābolu un 200 g ķiršu ņem 3/4 glāzes cukura.

SVAIGU ĀBOLU UN PLŪMJU KOMPOTS

Kastrolī ieber cukuru, pārlej 2 glāzes karsta ūdens,
izmaisa, pieliek nomizotus, sagrieztus ābolus un lēnām vāra

10 minūtes, kamēr āboli kjūst mīksti. Verdošam kompotam
pieliek nomizotas un no kauliņiem atbrīvotas plūmes, par
jaunu uzvāra un atdzesē.

Uz 300 g ābolu un 200 g plūmju ņem ty4 glāzes cukura.

SVAIGU ĀBOLU UN MANDARINU KOMPOTS

Mandarinus nomizo, sadala daiviņās un saliek šķīvī.
Mandarinu miziņām nogriež balto mīkstumu, bet ārējo
kārtu (sukātu) sagriež sīkās strēmelītēs, glāzē ūdens uz-

vāra un saber sietā. Kastrolī ieber cukuru, pārlej ar

2 glāzēm karsta ūdens, izmaisa, pieliek mandarina miziņas,
nomizotus un sagrieztus ābolus un lēnām vāra 10 minūtes,
kamēr āboli kļūst mīksti.

Atdzisušos ābolus un mandarinu daiviņas saliek vāzītēs

un pārlej ar sīrupu.
Uz 250 g ābolu un 4 mandariniem ņem 3/4 glāzes cukura.

KONSERVĒTU AUGĻU KOMPOTS

Konservētu augļu — ābolu, bumbieru, persiku, aprikožu,
saldķiršu v. c. kompots ir tikai jāsaliek pirms pasniegšanas
vāzītēs, pie kam prāvos augļus, piemēram, ābolus, bum-

bierus, sagriež daiviņās; pēc tam pārlej ar sīrupu. Kompota
garšas uzlabošanai konservēto augļu sīrupu ieteicams

iepriekš ielikt kastrolī, pielikt pēc garšas cukuru un, ja va-

jadzīgs, citrona sulu vai citronskābi; visu to uzvāra un

atdzesē. Lai iegūtu aromātu, karstajam sīrupam var pielikt
arī citrona vai apelsina miziņu, bet, kad kompots ir

atdzisis, — mazliet vīna (portvīna, madeiras, muskata)
vai liķiera.

Gatavus kompotus var arī jaukt, tos pasniedzot, piemē-

ram, šādā maisījumā: persikus ar renklodēm, ābolus ar

plūmēm, aprikozus ar saldķiršiem utt.

ŽĀVĒTU AUGĻU KOMPOTS

Žāvētus augļus nomazgā siltā ūdenī divas trīs reizes,
atlasa nost ābolus un bumbierus, ieliek tos kastrolī, pārlej
ar 4 glāzēm auksta ūdensun ļauj lēnāmvirt 25—30 minūtes.
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Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu

Melleņu kaimiņienes — zilenes

aug galvenokārt kūdras purvos.
Zilenes līdzinās mellenēm, bet

ogas ir prāvākas, tumšzilganā krāsā,

ar ko izskaidrojams to nosaukums.

Zilenes izmanto ķīseļiem, marinā-

dēm, kvasam; no tām var arī vārīt

ievārījumu.

BUMBIERI

Bumbieri pieder pie visizplatītāka-
jiem augļiem. Bumbierus līdzīgi ābo-

liem iedala vasaras, rudens un ziemas

šķirnēs. Vasaras bumbieri der tūlītē-

jai lietošanai, tieši no koka, bet ne-

iztur kaut cik ilgāku uzglabāšanu.
Rudens bumbieri iegūst vislabāko

garšu un aromātu divas trīs nedēļas
pēc noņemšanas no koka, un tos var

labi uzglabāt divus trīs mēnešus. Zie-

mas bumbieri kļūst garšīgi pēc mē-

neša, dažas šķirnes ari pēc diviem

mēnešiem kopš ražas ievākšanas, un

tos var uzglabāt svaigus pat 6—7 mē-

nešus.

Bumbieriem ir liels cukura saturs.

Piemēram, Krimas bumbieros cukura

saturs sasniedz 13%, bet Vidusāzi-

jas — līdz 20%. Turpretim skābuma

bumbieros ir maz (ap 0,2—0,3%).
Bumbieru mīkstuma sastāvā ie-

tilpst tā saucamās akmeņainās šūnas,

tādēļ, bumbierus košļājot, tie dažreiz

čirkst zobos. Tomēr šī īpašība ir rak-

sturīga negataviem augļiem. Augļiem
kokā vai uzglabāšanā arvien vairāk

nogatavojoties, akmeņainās šūnas iz-

šķīst un mīkstums iegūst maigu
konsistenci.

No vasaras bumbieriem vislabākā

garša ir dienvidos izplatītajai Vil-

jamsa šķirnei. Šīs šķirnes augļi ir

sevišķi labi žāvēšanai un kompotiem.
Pie labākiem rudens bumbieriem

pieder Mičurina šķirne «Bezsēkle»,
kas plaši izplatīta centrālajos un zie-

meļu rajonos, no dienvidu šķirnēm —

Boska sviesta bumbieris (parasti to

sauc par «Bere-Aleksandru»), «Meža

skaistulis» vai «Marija-Luize» — šķir-
ne, kas izplatīta Krimā, Ukrainā un

citos rajonos.
Pie labākajām, plašāk izplatītām

ziemas bumbieru šķirnēm pieder «Zie-

mas dekanbumbieris» jeb «Ziemas

dušese» (augļu svars sasniedz 700 g),
«San-Zermena», «Bere-Ardannona»,

«Rojals».

VĪNOGAS

Jau senos laikos vīnogas plaši lie-

toja visdažādāko slimību ārstēšanai.

Arī mūsdienu medicina plaši izmanto

vīnogu dziednieciskās spējas.
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Vīnogu labās dziednieciskās spē-

jas apvienojas ar lielisku garšas vēr-

tību. Svaigas vīnogas pieder pie labāka-

jiem deserta augļiem, bet vīnogu sula —

pie visvērtīgākajiem un garšīgāka-
jiem dzērieniem. No vīnogām pagatavo
labākos vīnus, bet žāvētas vīnogas

(rozines vai kišmišs) ir ļoti labas

kompotiem un konditorejas izstrādā-

jumu pildījumam.
Vīnogu diētisko un garšas vēr-

tību nosaka to augstais, sevišķi viegli
izmantojamo cukuru, organismam de-

rīgu mineralsāļu, organisko skābju un

vitaminu saturs. Vīnogās ir 15—20%

cukura, 0,8% organisku skābju, 0,5%
dažādu mineralsāļu, 1% slāpekļa vielu.

Vīnogas pieder pie bagātākajiem P vi-

tamina avotiem.

Pie labākajām galda vīnogu šķir-
nēm pieder «Sasla» — apaļas ogas,

dzeltenzaļas un sārtas, lieto kā ārstnie-

ciskas vīnogas; «Čaušs» — zaļgan-
dzeltenas, koniskas un mazliet ovālas

formas ogas; «Aleksandrijas mus-

kats» — ogas dzeltenzaļas, cilindris-

kas formas; «Bakaļeinaja» — prāvas,
iegarenas ogas, gandrīz baltas, ar

dzeltenīgu nokrāsu; «Chusaine» —

pazīstamas kā «dāmu pirkstiņi» (ogu
garās, ovālās formas dēļ), gaišzaļas
krāsas; «Asma» —

ogas tumšsarkanā

un pat gandrīz melnā krāsā; «Izabel-

la» — melnas ogas ar stipru, rakstu-

rīgu aromātu; «Sabašs» — vēlīna

vīnogu šķirne ar gaišzaļām, mazliet

parupjām ogām, labi iztur trans-

portu un uzglabāšanu.
Senāk vīnogas audzēja tikai dien-

vidos — Krimā, Vidusāzijā, Kaukāzā,
Ukrainas dienvidu rajonos, Moldavijā.

I. Mičurins izaudzēja salcietīgas
vīnogu šķirnes; dažas no tām nogata-
vojas pat Maskavas apgabalā.

ARBŪZI

Ja jums nāktos izvēlēties arbūzu,
to neiegriežot, ieteicam ņemt arbūzu

ar spīdošu miziņu un tādu, kuram

piesitot rodas tīra, bet ne dobja
skaņa.

Ir divi arbūzu veidi — galda un

sukātu. Sukātu arbūziem ir visai bieza

miziņa un ēšanai maz noderīgs
mīkstums. Pārtikas rūpniecības uz-

ņēmumi izlieto sukātu arbūzus sukāta
un arbūzu medus (nardeka) pagata-
vošanai.

Labākās un vairāk pieprasītās
galda arbūzu šķirnes ir Astrachaņas
svītrainais, Pjatigorskas viensētas
mīlulis, Ažinovas, Melitopoles, «Mu-
raška». Sajās šķirnēs ir līdz 10% cu-

kura.

Pēc tam kastrolī ieliek pārējos augļus un ogas, piebef
cukuru un turpina vārīt vēl 5 minūtes.

Uz 200 g žāvētu augļu (maisījuma) ņem V2glāzes
cukura.

SALDĒTU AUGĻU UN OGU KOMPOTS

Saldētus augļus un ogas (plūmes, ķiršus, dārza ze-

menes, avenes v. c.) var tāpat izmantot kompota pagata-
vošanai kā svaigus; pie tam tiem nav vajadzīga nekāda

vārīšana.

Saldētus augļus apskalo ar atdzesētu vārītu ūdeni,

sakārto vāzītēs pārmaiņus ar ogām un pārlej ar iepriekš
uzvārītu, atdzesētu sīrupu. Lai pagatavotu sīrupu, cukuru

atšķaida ar 11/2—2 glāzēm ūdens un uzvāra. Lai uzlabotu

garšu, ieteicams pielikt sīrupam mazliet vīna (portvīna,
muskata v. c), liķiera vai konjaka.

Uz 500 g saldētu augļu ņem 3/4 glāzes cukura.

ŽĀVĒTU PLŪMJU KOMPOTS

Žāvētas plūmes nomazgā siltā ūdenī divas trīs reizes.

Kastrolī ieber cukuru, pārlej to ar 21/2 glāzēm karsta ūdens,

izmaisa, pieliek žāvētas plūmes un lēnām vāra uz mazas

uguns mīkstas (15 —20 minūtes).

Tāpat sagatavo žāvētu aprikožu kompotu, bet to pietiek
tikai uzvārīt.

Uz 200 g žāvētu plūmju ņem 1/2 glāzes cukura.

ŽĀVĒTU PLŪMJU, APRIKOZU UN ROZIŅU
KOMPOTS

Žāvētas plūmes, aprikozus un rozines nomazgā silta

ūdenī divas trīs reizes un saliek šķīvī. Kastrolī iebercu-

kuru, pārlej to ar 3 glāzēm karsta ūdens, pieliek žāvētas

plūmes un vāra 15 minūtes, ļaujot lēnām virt. Pēc tam

pieliek žāvētus aprikozus, rozines un vāra vēl 5 minūtes.

Ja žāvētās plūmes ir pārāk sausas, tās ieteicams silta

ūdenī iepriekš izmērcēt.

Uz 50 g žāvētu aprikožu (kuragas), 100 g žāvētu

plūmju, 50 groziņu ņem V 2 glāzes cukura.

ŽELEJAS UN UZPŪTEŅI

Želejas un uzpūteņus pagatavo no svaigām un saldētām

ogām un augļiem, no augļu un ogu sulām un sīrupiem, no

dažādām ievārījumu šķirnēm, kā arī no sarkanā dabiskā

vīna.

Uzpūteņu pagatavošanai izmanto bez tam dažādu augļu
biezeņus un mērces. Vislabāk ir ņemt gatavus biezeņus un
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augļu mērces: tos gatavo no gataviem, labas kvalitātes

augļiem — āboliem, aprikoziem, plūmēm v. c.

Zelēju un uzpūteņu pagatavošanai lieto želatinu, žele-

jām arī vēl agar-agaru (augu valsts želatinu), kuru ņem
divreiz mazākā daudzumā nekā parasto želatinu.

Lai želatins un agar-agars ātri un vienmērīgi izšķīstu,
tos iepriekš 25—30 minūtes patur aukstā ūdenī. Kad lapi-
ņas ir uzbriedušas, no tām ūdeni labi izspiež.

Lai želeja būtu garšīgāka, tai pievieno dažādus vīnus

(cheresu, muskatu, madeiru) un liķierus, kā arī apelsinu un

citronu miziņu, vanilinu, citrona sulu vai citronskābi.

Želejas un uzpūteņus var sagatavot speciālās veidnēs

un vāzītēs. Veidni ar sastingušo želeju pirms pasniegšanas
iegremdē karstā ūdenī, lai želeju no veidnes labāk atdalītu.

Želejas un uzpūteņus pagatavo gandrīz ar to pašu pa-

ņēmienu, starpība ir tikai tā, ka uzpūteņus saputo ar putu
slotiņu. Uzpūteņu saputošanai ņem dziļu trauku, jo uzpū-
teņa apjoms putošanas laikā pieaug 2—21/2 reizes. Katrā

ziņā jāputo uz ledus vai aukstā ūdenī. Var uzskatīt, ka

uzpūtenis ir gatavs, ja tas ir kļuvis putains un viegli sabie-

zējis. Pēc tam to ātri salej vāzītēs vai veidnēs un noliek

aukstā vietā. Pie uzpūteņa var atsevišķi pasniegt ogu

sīrupu vai augļu un ogu sulas.

Uzpūteni var pagatavot arī bez želatina, aizvietojot to

ar mannas putraimiem: putraimus izvāra ar cukuru un

augļu sulu vai biezeni un pēc tam atdzesē. Kad gatavā uz-

pūteņa temperatūra ir noslīdējusi līdz 40°, to saputo, salej
veidnēs un atdzesē.

CITRONA ŽELEJA

Kastrolī ielej 3 glāzes ūdens, pieber cukuru, izmaisa un

uzvāra. Karstajam sīrupam pieliek V 2citronam nogrieztu

miziņu un iepriekš izmērcētu un nospiestu želatinu. Visu

laiku maisot ar karoti, sīrupu uzvāra par jaunu un pielej
citrona sulu.

Karsto šķidrumu izkāš caur audekla drānu, viegli
atdzesē un salej veidnēs vai vāzītēs.

Uz 1 citronu ņem 1 glāzi cukura, 25 g želatina.

CITRONA ŽELEJA AR AUGĻIEM

Sagatavo citrona želeju, kā tas teikts_ iepriekšējā receptē,

viegli atdzesē, salej vāzītēs vai veidnēs I—21 —2 cm augstā
kārtā un ļauj sastingt. Uz sastingušās želejas kārtas uzliek

dažādus augļus un pārlej tos ar pussastingušo želeju ta,

lai tā augļus apsegtu; par jaunu atdzesē.

Uz 1 citronu ņem 1 glāzi cukura, 25 g želatinu, 300 g

svaigu vai 200 g konservētu augļu un ogu.

Arbūzi pieder pie siltumu mīlošiem

augiem, un vēl nesen tie nogatavojās
tikai dienvidos, bet, pateicoties I. Mi-

čurina darbam, arbūzi sāk tagad augt
mūsu zemes Eiropas daļas vidusjoslā
un pat Maskavas apgabalā.

Dienvidos ir izplatīts šāds arbūzu

konservēšanas paņēmiens: tos rūpīgi
sadursta ar asu kociņu un salaista ar

vārāmās sāls šķīdumu. Tā dabū sālī-

tus arbūzus ar īpatnēju saldeni sāļu
garšu.

Pārdod ari marinētus arbūzus.

ŽELATĪNS

Uztura želatins ir recinoša viela,
ko izstrādā no kauliem, cīpslām un

citiem, uzturam pilnīgi derīgiem
dzīvnieku valsts produktiem.

Želatinu lieto daudzu gaļas un

zivju recekļu, kā arī saldo ēdienu, uz-

kožamo, galertu pagatavošanai.

MELONES

Grūti atrast labāku saldēdienu

par aromātisko, maigo Vidusazjas un

īpaši Cardžujas meloni. Tai ir maiga

smarža, līdzīga labam vīnam, un tai

var piedzert klāt mazos malkos Krimas
vai Armēnijas muskatu — lieliska sa-

skaņa!
Labas ir arī Kaukāza, Krimas,

Volgas lejteces apgabalu, Ukrainas

melones. Ukrainas dienvidu rajonos
plaši izplatījusies jauna meloņu

šķirne — «Kolchozniece». Tās augli ir

ļoti saldi, aromātiski. Šīs melones

samēri nav lieli. Tai ir gandrīz bum-

bas forma, līdz 14%> cukura, t. i., tikai

mazliet mazāk nekā labākajās Vidus-

āzijas meloņu šķirnēs.
Nav slikti, ja meloni pirms

pasniegšanas mazliet atdzesē un,

protams, iepriekš sagriež un izņem
sēklas.

Labākajām meloņu šķirnēm ir

šķiedrains vai elastīgs krimšļains

mīkstums. Melones ar miltainu mīk-

stumu pieder pie zemākām šķirnēm.

Meloņu mīkstums ir zaļganā,
sarkani oranžā un baltā krāsā, bet

aromāts ir vai nu melonei specifis-
kais, vai arī bumbieru, vaniļas;
gadās arī melones ar zālei līdzīgu
smaržu.

Melones konservē pēc ātrās saldē-

šanas metodes, tās marinē, žāvē, no

tām pagatavo sukātu, gatavo džemu.

Konditorejas preču rūpniecībā melones

izmanto pildījumu pagatavošanai.
Žāvētās melones pārdod blīvi

savītās grīstēs, tās ir ārkārtīgi saldas.
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SABERZTIE AUGĻI AR CUKURU

(AUGĻU MĒRCES)

Ļoti garšīgi ir saberzti, ar cukuru

viegli savārīti iekonservēti āboli, ap-

rikozi, cidonijas un citi augļi.
Sie konservi saglabā to augļu

uzturēs vērtību, garšu un aromātu, no

kuriem tie sagatavoti, un der kā tei-

cams saldēdiens vai rīsu un mannas

putraimu kotlešu, pudiņu, raušu mērce.

Saberztos augļus ar cukuru
_

var

izmantot arī ķīseļu pagatavošanai.
Katra saberzto augļu burka satur

90°/o augļu un 10% cukura.

KONSERVĒTIE KOMPOTI

Jebkurā gada laikā kā saldēdienu

var pasniegt lielisku, izlasītu labāko

šķirņu augļu kompotu.
Rūpnīcās gatavo konservētos

kompotus no aprikoziem, bumbieriem,

āboliem, plūmēm, persikiem, vīnogām,

mandariniem, saldķiršiem, ķiršiem,
klintenēm, vīģēm, cidonijām un citiem

augļiem un ogām.
Pieredzējušas saimnieces izmanto

šos konservus, lai pasniegtu aromā-

tisku un garšīgu kompotu, pie tam

veikli un daiļi sakopojot augļus un

ogas no dažādām burkām.

KONCENTRĒTI AUGĻU UN OGU

ĶĪSEĻI

Koncentrētos ķīseļus pagatavo no

dabiskiem augļu un ogu ekstraktiem;

to sastāvā ietilpst cukurs, ciete, orga-

niskas uztura skābes, aromātiskas

vielas.

Pārdošanāķīseļi ir presētu tablešu

veidā, 33 g (1 glāzei ķīseļa), 100 un

200 g svarā (atbilst 3 un 6 glāzēm).

CHURMA (JAPĀNAS PLŪMES)

Churma ir vērtīga augļu kultūra

mūsu subtropos.
Kultivētā churma aug Melnas

jūras piekrastē Kaukāzā un arī Krima;

tai piemīt īpatnēja, patīkama_ garša
un ievērojama uzturvērtība: tās mīk-

stums satur līdz 15°/o glikozes un

fruktozes, kā arī mineralsāļus un vita-

minus (A provitaminu un C vitaminu).

Negatavā veidā lielākajai daļai
churmas šķirņu ir stipra skāņa miec-

garša, tādēļ to augļus ēd tikai pēc
tam, kad tie ir labi ienākušies un

mīkstums ieguvis mīklai līdzīgu kon-

sistenci.

Ārsti ieteic churmu dažu kuņģa
slimību gadījumos, jo bez uzturvēr-

tības tai ir arī dziednieciska vērtība.

APELSINUŽELEJA

Apelsinus nomizo, sagriež plānās ripiņās, atdala sēklas,

apkaisa apelsinu šķēlītes ar cukuru (V4glāzes) un tā atstāj

pusstundu, lai izdalās sula. Kastrolī ieber 1/4 glāzes cukura,

pārlej ar 11/2 glāzēm ūdens un uzvāra.

Sagatavotajā sīrupā ieliek izmērcēto un nospiesto žela-

tinu un apelsinu miziņas. Visu laiku maisot, sīrupu uzvāra

vēlreiz, noņem no uguns un pielej tam klāt apelsinu sulu.

Pievieno atšķaidītu citronskābi pēc garšas. Karsto sī-

rupu izkāš, viegli atdzesē, salej vāzītēs vai veidnēs 1 cm

augstā kārtā un noliek aukstā vietā. Sastingušai želejas
kārtai uzliek virsū apelsinu šķēlītes, pārlej ar otru želejas
daļu un par jaunu atdzesē.

Tāpat sagatavo mandarinu želeju.
Uz 1 apelsinu ņem V2glāzes cukura, 15 g želatina.

OGU IEVĀRĪJUMA ŽELEJA

levārījumu atšķaida ar 21/2 glāzēm verdoša ūdens, iz-

maisa un atlasa ogas atsevišķā traukā. levārījuma sulu

ielej kastrolī, pieliek klāt cukuru, želatinu, maisot uzvāra,

pielej vīnu, izkāš un viegli atdzesē. Ogas saliek vāzītēs vai

veidnēs, pārlej ar želeju un labi atdzesē.

Uz 1 glāzi ievārījuma ņem V2glāzes cukura, 25 g žela-

tina, 2 ēdamkarotes liķiera.

SARKANĀ VĪNA ŽELEJA

Kastrolī ieber cukuru, ielej 2 glāzes karsta ūdens, pie-
liek izmērcētu želatinu. Visu laiku maisot, sīrupu uzvāra,

pielej vīnu, pieliek mazliet vanilina un pēc garšas — at-

šķaidītu citronskābi. Karsto sīrupu izkāš, viegli atdzesē un

salej veidnītēs. Želeju pasniedzot, to var izrotāt ar svaigām
vai saldētām ogām — dārza zemenēm, avenēm, saldķiršiem,
ķiršiem, apelsinu šķēlītēm.

Uz 1 glāzi sarkanā vīna ņem 25 g želatina, »/* glāzes
cukura.

SVAIGU ĀBOLU UZPŪTENIS

Ābolus_ nomazgā un sagriež plānās šķēlītēs, izņemot ārā

sēkliņas. Ābolus pārlej ar 21/2 glāzēm karsta ūdens un vāra

mīkstus. Sulu nolej citā traukā, izkāš caur marli, bet ābolus

izberž caur smalku sietu.

Ābolu sulai pieliek cukuru un izmērcētu želatinu. Visu

laiku maisot, sīrupu uzvāra un atdzesē. Atdzesēto sīrupu

ielej dziļā kastrolī, pieliek tur klāt ābolu biezeni, mazliet

vanilina un puto ar metāla putu slotiņu tik ilgi, kamēr

izveidojas putaina masa. Tikko masa sāk nedaudz sabiezēt,

to ātri salej veidnēs vai vāzītēs un atdzesē.

Citu svaigu augļu uzpūteni sagatavo tādā pašā veidā.

Uz 250 g ābolu ņem '/4 glāzes cukura, 15 g želatina.
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CITRONU UZPŪTENIS

Maisījumu sagatavo tāpat kā citronu želejai, ielej

kastrolī, ko ieliek aukstā ūdenī vai uz ledus, un puto ar me-

tāla slotiņu tikmēr, kamēr iegūst vienveidīgu, putainu masu.

Kad masa sāk sabiezēt, putošanu pārtrauc, uzpūteni
ātri salej formās un atdzesē. Pie citronu uzpūteņa atsevišķi
mērces traukā var pasniegt augļu sīrupu vai sarkanā vīna

mērci.

Uz 1 citronu ņem 15 g želatina, 3/4 glāzes cukura,
2 glāzes ūdens.

OGU UZPŪTENIS

Svaigas vai saldētas ogas izlasa, nomazgā aukstā ūdenī,

saspaida porcelāna traukā ar karoti vai koka stampiņu un

izberž caur astru sietiņu. Ogu čagas aplej ar 2 glāzēm
karsta ūdens, uzvāra un izkāš. Pie iegūtā šķidruma pieliek
cukuru un izmērcētu želatinu. Visu laiku maisot, sīrupu
uzvāra. To atdzesē un tad pievieno ogu biezeni un puto ar

metāla slotiņu tik ilgi, kamēr izveidojas putaina masa.

Tikko šī masa sāk mazliet sabiezēt, to ātri salej veidnēs

vai vāzītēs un atdzesē.

Uz 1 glāzi ogu ņem 3/4 glāzes cukura, 15 g želatina.

DZĒRVEŅU UZPŪTENIS AR MANNAS PUTRAIMIEM

Izlasītas, nomazgātas dzērvenes saber kastroli un ar

koka stampiņu labi saspaida. Pielej 1/3 glāzes vārīta ūdens

un izspiež caur marli. legūto sulu noliek aukstā vietā. Ogu

čagām uzlej 3 glāzes ūdens un 5 minūtes pavāra, pēc tam

izkāš un pie iegūtā šķidruma, arvien maisot, ber pamazām
klāt mannas putraimus.

Kad putriņa ir 20 minūtes lēnām vārījusies, pievieno
smalko cukuru, ļauj masai uzvārīties un to no uguns no-

ņem. Pie putriņas pielej agrāk izspiesto sulu un puto to ar

putu slotiņu, kamēr rodas biezas putas. Kad masas apjoms

divkāršojies, to salej vāzītēs un iznes aukstā vietā.

Uz 1 glāzi dzērveņu ņem 1 glāzi cukura, 3 ēdamkarotes

mannas putraimu.

MEDUS UZPŪTENIS

Pārsit olas un atdala baltumus no dzeltenumiem. Dzel-

tenumus saputo, pakāpeniski liekot tiem klāt medu. Pēc

tam, nepārtraukti maisot, uz mazas uguns izkarsē sapu-

totos dzeltenumus, kamēr tie sabiezē. Tad no uguns noņem

un atdzesē. Olu baltumus sakuļ biezās putās un pievieno
izkarsētiem dzeltenumiem. Pēc tam uzpūteni saliek apakš-
tasītēs vai vāzītēs un atdzesē.

Olu baltumu vietā uzpūtenim var pielikt s/4 glāzes sapu-
tota salda krējuma.

Uz 1 glāzi medus ņem 4 olas.

Kultivēto churmu konservē ātrās

saldēšanas ceļā. Konservu un gastro-
nomijas veikalos var atrast svaigas,
cukura sīrupā ātri sasaldētas chur-

mas burkas, kā arī celofānā iesaiņotu,
bez sīrupa saldētu churmu.

Atri saldētā churma ir teicams

deserta ēdiens.

Ļoti laba ir ari žāvēta churma,
bet vārīt no tās, piemēram, kompotus
nevar, jo tad atjaunojas negatavai
churmai raksturīgā skāņā garša.

AVOKADO

Avokado ir mūžzajš koks —

jauna, visai auglīga subtropu kul-
tūra, kuru dēsta Abchazijā.

Nelielo avokado augļu krāsa (to
forma ir apaja, olai vai bumbieram

līdzīga) ir melna un dzelteni za]a līdz

gaišai, bet garša atgādina valriekstus

ar cukuru un citrona sulu. Tajos ir

daudz (pāri par 30%) Joti garšīgas
un augstvērtīgas augu eljas un daudzi

vitamini. Avokado augļus organisms
labi izmanto.

LĀCENES

Lācenes ir mūsu ziemeļos savvaļā
augošas koši dzeltenas ogas, kas at-

gādina avenes, bet tām ir īpatnēja
garša un aromāts.

Lācenes izmanto augļu un ogu
vīnu rūpniecībā, no tām vāra ievārī-

jumu, želeju, tās ir labas arī skābētas
un marinētas.

NO VECĀM RECEPTĒM

2ĀVĒTU PLŪMJU MĒRCE

Izvāri I mārciņu labu žāvētu

plūmju, izberz tās caur sietu, atšķaidi
kastrolī ar balto vīnogu vīnu, pieliec
tur klāt smalki sagrieztu kanēli un

smalko cukuru; uzvāri reizes divas un

pasniedz.
(«XIX gadsimta pavārs», 1854)

AVEŅU ZELĒJA

Avenes (1 glāzi) izlasa un no-

mazgā aukstā ūdenī. % glāzes cukura

pārlej ar ūdeni (U/s glāzes), izmaisa

un uzvāra. Karstajā sīrupā ieliek notī-

rītas avenes, uzvāra un atstāj slēgtā
traukā 15—20 minūtes. Pēc tam izkāš,
pieliek citronskābi pēc garšas, viegli
atdzesē, salej veidnēs un Jauj atdzist.

Zelēju var izrotāt ar ogām.
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CIDONIJAS

Cidoniju augļiem ir stiprs un pa-
tīkams aromāts, un tās plaši izmanto

ievārījumam, želeju, sukātu pagatavo-
šanai, kompotiem, konserviem.

Cidoniju ievārījumu pamatoti uz-

skata par vienu no labākajiem.
Nevārītā veidā cidonijas neēd, jo

lielā miecvielu satura dēj cidonijām

zajā veidā ir skāņa miecgarša.
Dažām Vidusāzijas cidoniju šķir-

nēm augļi ir mīksti un saldi.

MESPILS

Mespils (lokva) aug kultivētā

veidā Melnās jūras piekrastē Kaukāzā
un Krimā.

Maigie, garšīgie un saldie (līdz
13% cukura) mespila augļi ir sav-

vaļas bumbieru lielumā. Viena koka

raža dod līdz 150 kg augļu: tos ēd

svaigā veidā, no tiem vāra ievārījumu,
pagatavo pastilas, marmelādi, tos iz-

manto kā karameļu pildījumu. Mespila
sēklas izlieto liķieru, uzliju, šņabju
rūpniecībā.

DĀRZU ME2I

Kas ir bijis Ziemeļkaukazā, tas

kalnu un piekaļņu apgabalos droši

vien ir ievērojis nepārredzamās, sim-

tiem hektāru plašās saaudzēs — mil-

zīgos savvaļas aug]u koku un ogulāju
masivus.

Pēdējos gados šīs Ziemeļkaukazā
saaudzēs sāk pamazām kultivēt, radot

uz to pamata kultivētas saimniecī-

bas — dārzu mežus.

Ziemeļkaukazā dārzu meži ir sa-

mērā nelieli, rūpīgi iztīrīti agrāko me-

žonīgo augļu koku un ogulāju sa-

audžu sektori. Mežeņiem ir uzpotētas
kultivētas dārzu šķirnes. Mežu dārzos

ievāc bagātīgas lielisku augļu un ogu
ražas.

Praksē ir jau pārbaudīts, ka no

meža dārzos ievāktiem bumbieriem,
āboliem, plūmēm, mazajām plumītēm
var iegūt labus konservētos kompotus.

AVENES UN KAZENES

Vislabākā dārza aveņu šķirne ir

«Usanka». Sīs prāvās (līdz 5 g), it

kā ar biezu sarmu apklātās ogas ir

]oti labas kā ievārītā, tā ari svaigā
veidā.

No citām dārza aveņu šķirnēm
atzīmēsim «Kuzmina jaunumu» un

«Malboro».

KREMI

Krēmus gatavo no salda krējuma vismaz ar 20% tauk-

vielu saturu, vai arī no biezās putās sakulta skāba krējuma.

Tāpat kā želeju un uzpūteni, krēmu var saliet vāzītēs vai

speciālās veidnēs. Pirms pasniegšanas krēmu no veidnēm

izņem un saliek šķīvīšos vai bjodā.
Pie krēmiem var atsevišķi pasniegt ogu, sarkanā vīna,

šokolādes, kafijas saldās mērces, kā arī augļu un ogu

sīrupus.

SALDĀ KRĒJUMA KREMS

Saldu krējumu ielej kastrolī, noliek uz ledus vai aukstā

ūdenī un saputo ar metāla slotiņu biezās putās (putām

jāturas klāt slotiņai). Visu laiku maisot ar putu slotiņu,

pie saputotā krējuma ber pakāpeniski klāt pūdercukuru,
pieliek mazliet vanilina un, maisīšanu nepārtraucot, tievas

strūkliņas veidā pielej izkausēto, silto želatinu. Želatinu

iepriekš izmērcē 20—25 minūtes aukstā ūdenī, nospiež un

maisot izkausē y4 glāzē verdoša ūdens.

Uz 1 glāzi bieza salda krējuma ņem y2 glāzes pūder-
cukura, 10 g želatina, 1/4 pulvera vanilina.

SKĀBA KRĒJUMA KREMS

Skābu krējumu ielej kastrolī, pieliek cukuru, vanilinu,
novieto uz ledus vai aukstā ūdenī un puto ar metāla putu

slotiņu tik ilgi, kamēr krējuma apjoms apmēram divkār-

šojies. Pēc tam, maisot ar putu slotiņu, krējumam tievas

strūkliņas veidā pielej klāt izkausēto, silto želatinu. legūto
krēmu labi izmaisa un nekavējoties salej vāzītēs vai veid-

nēs un atdzesē.

Skābā krējuma krēmu var arī gatavot, pievienojot tam

svaigu ogu biezeni: meža, dārza zemeņu, aveņu v. c. Ogas
izlasa, aukstā ūdenī nomazgā un izberž caur astru sietiņu,

pēc tam sajauc ar saputoto krējumu (pirms želatina pie-

liešanas).

Uz 1 glāzi skāba krējuma ņem y2 glāzes pūdercukura,
10 g želatina.

VANIĻAS, ŠOKOLADES UN KAFIJAS KREMI

Kastrolī ielej saldu krējumu, novieto uz ledus vai aukstā

ūdenī un puto ar metāla slotiņu, kamēr rodas biezas putas,
kurām jāturas klāt putu slotiņai. Saputotam krējumam, to

visu laiku ar putu slotiņu maisot, ber pakāpeniski klāt

pūdercukuru, pieliek mazliet vanilina un, nepārtraucot
maisīšanu, tievas strūkliņas veidā pielej izkausēto, silto

želatinu. Pēc tam krēmu salej veidnēs un atdzesē.
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Šokolādes un kafijas krēmu pagatavo tadā pašā veidā.

Šokolādes krēmam 1 ēdamkaroti kakao pulvera sajauc ar

pūdercukuru, bet kafijas krēmam želatinu izkausē y4 glāzē
stipras kafijas, kuru pagatavo no 2 tējkarotēm dabiskās

kafijas.
Uz 1 glāzi bieza saldā krējuma ņem Vs glāzes pūder-

cukura, 10 g želatina, y4 pulvera vanilina.

OGU KREMS

Svaigas vai saldētas ogas (zemenes, avenes) izlasa,

nomazgā aukstā ūdenī un izberž caur astru sietiņu. legūto
biezeni sajauc ar pūdercukuru. Krējumu iekāš kastrolī, no-

vieto uz ledus vai aukstā ūdenī un saputo ar metāla slotiņu
biezās putās. Pie saputotā krējuma pieliek sagatavoto ogu

biezeni un labi izmaisa; pēc tam, nepārtraucot maisīšanu,
tievas strūkliņas veidā pielej izšķīdināto, silto želatinu.

legūto krēmu ātri salej veidnēs.

Uz 1 glāzi salda krējuma ņem ty4 glāzes pūdercukura,
V2glāzes ogu, 10 g želatina.

PUTU KRĒJUMS AR CUKURU

Biezu saldo krējumu ielej kastrolī, novieto uz ledus vai

aukstā ūdenī un saputo ar metāla slotiņu biezās putās.
Tad pieber pūdercukuru un vanilinu vai vaniļas cukuru, iz-

maisa un tūlīt pasniedz, citādi putu krējums var kļūt ūde-

ņains. Saputoto krējumu var pasniegt ar svaigām ogām,

saldējumu, biskvitu.

Uz 1 glāzi salda krējuma ņem 3 ēdamkarotes pūder-
cukura.

SKĀBA KRĒJUMA PUTAS

Skābu krējumu ielej kastrolī, pieber smalko cukuru, no-

vieto kastroli uz ledus vai aukstā ūdenī un saputo krējumu

ar metāla putu slotiņu biezās putās. Gatavo krējuma putu

apjomam ir jāpalielinās 2—2y2 reizes. Garšas dēļ krējumam

var pielikt vanilinu.

Saputoto krējumu tūlīt pasniedz.
Pie skābā krējuma putām var pasniegt plaucētas miklas

maizītes vai svaigas ogas.

Uz 1 glāzi skāba krējuma ņem 2*/2 karotes cukura.

SALDĒJUMS

Pārtikas rūpniecība izstrādā augstas kvalitātes saldē-

jumu dažādā asortimentā — krējuma, šokolādes, augļu. Bez

parastā saldējuma izstrādā arī vēl dažādu šķirņu plombirus
un saldējuma tortes.

I. Mičurins izaudzēja ievērojamu,
loti auglīgu aveņu šķirni no kazenēm,

ar prāvām (līdz 10 g), sulīgām, skā-

beni saldām ogām.
Dārza aveņu ir maz, bet dārza

kazeņu nav gandrīz nemaz. Galveno-

kārt kā vienas, tā otras ogas aug
savvaļā mežos.

No avenēm un kazenēm vāra

ievārījumu, tās ietilpst augļu un ogu,
vīnu, uzliju, šņabju pagatavošanas
receptūrā. Avenes bez tam žāvē.

Aveņu ievārījums vai žāvētu aveņu
tēja ir ārstniecisks līdzeklis saaukstē-

šanās gadījumos.

ZIEMEĻU AVENES

Ziemeļu avenes ir savva|ā augo-

šas ziemeļu ogas no aveņu dzimtas

(aveņu dzimtas ogas: avenes, kaze-

nes, spradzenes, lācenes, ziemeļu ave-

nes, kaulenes). Ziemeļu avenes ir

tumšā ķiršbrūnā krāsā, līdzīgas sīkām

avenēm, tām ir ananasu aromāts; zie-

meļu avenes ir labas ievārījumam,
uzlijām, vīnu ražošanai, liķieriem.

Ziemeļu avenes arī kultivē diez-

gan plašos apmēros mūsu ziemeļu
rajonu dārzos.

SMILŠU ĒRKŠĶA OGAS

Smilšu ērkšķa ogas ir nelielas

dzeltenas Sibirijas ogas ar sarkanīgu
sārtumu, apajas vai olivveida formas

un skābenas garšas, kuru smarža at-

gādina ananasu.

Smilšu ērkšķa ogas ievāc vēlā

rudenī, kad tās jau ir apsalušas.
Sajās ogās ir daudz C un B vi-

taminu, kā arī karotins (A provita-
mins). Smilšu ērkšķi ir ne tikvien

Sibirijā, kur tie aug lielos masivos,

bet tos var sastapt arī Ziemeļkaukazā
un Aizkaukazā; bez tam ir dārza —

kultivēti smilšu ērkšķi.
No smilšu ērkšķu ogām r/atavn

želeju, ķīseļus, darina vīnu, uzlijas,
šņabjus, to sula ietilpst dažu liķieru

receptūrā.

GALVENĀS KONSERVU

RŪPNIECĪBAS lEVĀRĪJUMI

Konservu fabrikas ražo ievārī-

jumu no meža un dārza zemenēm, ka-

zenēm, ērkšķogām, saldķiršiem, plū-
mēm, aprikoziem, persikiem, upenēm,
dzērvenēm, brūklenēm, āboliem, bum-

bieriem, cidonijām, vīģēm, mandarī-

niem, apelsiniem, citroniem un dau-

dziem citiem dārza un savvaļas
augļiem un ogām.

levārījumam SDeciali izlasa vis-

labākos, tikai augstākā labuma augļus
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un ogas ievārījuma pagatavošanai vis-

labvēlīgākā nogatavošanās stadijā.
Bez augju un ogu ievārījumiem

konservu rūpnīcās vāra meloņu, zajo
valriekstu un tējrožu ziedlapiņu ievā-

rījumu.
Tējrožu ziedlapiņu ievārījums ir

loti aromātisks, ar īpatnēju garšu un

ārējo izskatu. To vāra no jaunām,
maigām ziedlapiņām. Rožu ievārījumu
var pasniegt pie tējas, likt pie saldē-

juma, plombira un krēmiem.

Riekstu ievārījumu vāra no zajiem,
piengatavības stadijā savāktiem val-

riekstiem, kad tajos ir visvairāk

C vitamina. Aromāta un garšas uzla-

bošanai pie sīrupa liek kanēli, krust-

nagliņas, kardamonu. levārījums ir

īpatnējs, ar oriģinālu garšu un aro-

mātu, sevišķi populārs Aizkaukazā.

RIEKSTU KARAMELES

Riekstu karameles ir konfektes,

pagatavotas no karameļu masas, kurai

piejaukti sasmalcināti rieksti, mande-

les vai arachiss.

ĪRISI

Tā sauc visizplatītāko piena kon-

fekšu veidu. Irisu receptūrā ietilpst
piens, sviests, cukurs.

īrisi ir bērnu iemīļots gardums.

BEĻEVAS PASTILA

Beļevas pastila (tā nosaukta pēc
Tulas apgabala Bejevas pilsētas, kur
to vispirms sāka gatavot) ir apžāvēts,
ar cukuru un olu baltumiem sakults,
kārtām salikts ceptu ābolu mīkstums.
Sai pastilai ir pīrāgu vai veltņa iz-
skats.

SALDĒJUMS

Krējuma, piena, augļu un ogu
saldējumu, plombirus, saldējuma tor-

tes_ izgatavo no ļoti garšīgiem, baro-
jošiem maisījumiem, kuru sastāvā
ietilpst — dažādā sakopojumā un

proporcijās, atbilstoši apstiprinātām

Slotiņa uzpūteņu, olu baltumu,
dzeltenumu un putu krējuma putošanai

Rūpnieciskā kārtā ražoto saldējumu izstrādā ar speciā-
lām mašinām, stingri izpildot sanitāros un higiēnas notei-

kumus. Tā garšas kvalitāte pārsniedz mājas kārtībā paga-
tavoto saldējumu.

Saldējumu var tomēr pagatavot arī mājās. Šajā nolūkā

ir vajadzīgs speciāls trauks ar vāku — saldējuma forma —

un attiecīgu samēru kubliņš, ko piepilda ar sakapāta ledus

un sāls maisījumu.

Saldējumu gatavo divos pamatveidos — krējuma un

augļu vai ogu. Krējuma saldējumu gatavo no piena vai

salda krējuma, cukura un olām, pievienojot klāt aromātiskas

un garšas vielas. Augļu un ogu saldējumu pagatavo no

dažādu augļu, ogu sulām un biezeņa ar cukuru. Cukuru liek

saldējumam klāt stingri noteiktā daudzumā, jo saldējuma
kvalitāti vienādi nelabvēlīgi ietekmē kā cukura pārmērība,
tā arī nepietiekams daudzums.

Saldējumu pasniedzot, to var izrotāt ar dažādiem kon-

servētiem augļiem, cepumiem, kā arī apliet ar ievārījumu,

ogu sīrupu vai augļu sulu un dažādiem liķieriem un vīniem.

KRĒJUMA SALDĒJUMS

Kastrolī iesit olu dzeltenumus, sajauc ar cukuru un va-

niļu un saputo, atšķaida ar karstu saldo krējumu vai pienu
un pēc tam lēnām vāra, ar koka mentīti visu laiku apmaisot.
Kad maisījums sāk jau mazliet sabiezēt un putiņas virspusē

izzudušas, kastroli no uguns noņem, masu izkāš caur sietu

un atdzesē. Atdzisušo masu ielej saldējuma formā, apsedz
to ar vāciņu, apliek apkārt ar sāli sajauktu sakapātu ledu

(uz 6—7 kg ledus 1 kg sāls), blīvi to saspaida un sāk

griezt saldējuma formā iemontētās lāpstiņas.
Saldēšanas procesā ledus ir jāpapildina un ūdens jā-

izlaiž ārā. Sasaldēšana turpinās 30—40 minūtes. Kad sal-

dējums ir sabiezējis, formu attaisa vaļā, izņem lāpstiņas,
nolīdzina sasalušo masu, apsedz to ar vāciņu un ļauj sal-

dējumam stundu pastāvēt, lai tas sacietē. Pasniedzot saldē-

jumu saliek vāzītēs.

Uz 3 glāzēm krējuma vai piena ņem 11/4 glāzes cukura,
3 olas, 74 pulvera vanilina.

OGU SALDĒJUMS

Zemenes, avenes (svaigas vai saldētas) izlasa, nomazgā
aukstā ūdenī un izberž caur astru sietiņu fajansa vai por-

celāna traukā. Kastrolī ieber cukuru, aplej to ar ūdeni, uz-

vāra un atdzesē. Atdzisušo sīrupu ielej saldējuma formā,

pieliek klāt olu biezeni un labi izmaisa.

Ogu saldējumu sasaldē tāpat kā krējuma.
Uz 500 g ogu ņem IV2 glāzes cukura, 2 glāzes ūdens.
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KAFIJAS UN KONDENSĒTA PIENA SALDĒJUMS

Kafiju ar kondensētu pienu pārliek no bundžas kastrolī,
atšķaida ar karstu ūdeni, izmaisa un uzvāra. Kad šķidrums
ir atdzisis, to salej formā un tālāk to sasaldē tāpat kā krē-

juma saldējumu.
Tādā pašā veidā var pagatavot saldējumu no kakao un

kondensēta piena.

Uz vienu kafijas un kondensētā piena bundžu ņem 2 glā-
zes ūdens.

PUDIŅI UN CITI SALDĒDIENI

RĪSU PUDIŅŠ

Izlasītus un labi noskalotus rīsus saber verdošā ūdenī.

Pēc 10 minušu vārīšanas rīsus pārliek sietā, ļauj ūdenim

notecēt un tad ieliek atpakaļ kastrolī, pārlej ar karstu pienu
un vāra vēl 15 minūtes; pēc tam viegli atdzesē.

Olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek vanilinu un

samaisa ar izvārītiem rīsiem. Turpat pievieno sukāta gaba-

liņus, nomazgātas rozines, sviestu, izlobītus un sīki sa-

grieztus riekstus un biezās putās saputotus olu baltumus.

Visu to labi izmaisa. Sagatavoto masu saliek speciālā, ar

sviestu izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā veidnē vai pannā
un cep vidēji karstā cepeškrāsnī 30—40 minūtes.

Pudiņu pirms pasniegšanas no veidnes pārliek bļodā.
Atsevišķi var pasniegt mērces traukā augļu vai ogu

mērci.

Uz 1 glāzi rīsu ņem 1 glāzi cukura, 100 g sviesta, 2 glā-
zes piena, 4 olas, 50 g sukāta, 100 groziņu, 1/4 pulvera
vanilina.

VANIĻAS SAUSIŅU PUDIŅŠ

Vaniļas sausiņus sadrupina, saliek kastrolī vai bļodiņā,

pārlej ar karstu pienu, apsedz un tā atstāj 15—20 minūtes.

Sagriež sukātu nelielos četrstūrīšos, izlasa rozines un no-

mazgā aukstā ūdenī. Olu dzeltenumus atdala no baltumiem,

sakuļ ar cukuru un samaisa ar izmirkušiem sausiņiem. Pēc

tam pieliek sagriezto sukātu, rozines, izkausētu sviestu, sa-

putotus olu baltumus un visu labi izmaisa. Sagatavoto masu

saliek speciālā veidnē ar caurumu vidū, kas iepriekš izziesta

ar biezu sviesta kārtu un izkaisīta ar rīvmaizi. Veidni pie-
pilda tikai par 3/4, lai pudiņam būtu pietiekami vietas pa-

celties. Piepildīto veidni ieliek vidēji karstā cepeškrāsnī un

cep 30—40 minūtes. Pudiņš ir gatavs, kad tas ir kļuvis

atsperīgs, sacēlies un atdalās no veidnes maļam.

Gatavo pudiņu pārliek bļodā un pasniedz karstu.

Ja vēlas, pudiņu var apliet ar augļu vai ogu mērci.

Uz 150 g vaniļas sausiņu ņem 3 olas, 1/2 glazēs cukura,
2 glāzes piena, 50 g sukāta, pa 100 groziņu un sviesta.

receptēm — salds krējums, piens, cu-

kurs, kakao, šokolāde, ogas, augli,
augļu un ogu sulas, mandeles, rieksti,
vaniļa, vanilins un citi produkti.

Piena un krējuma saldējums ir pār-
došanā plašā asortimentā: vaniļas, šoko-

lādes, riekstu, mandeļu, ar sukātu v. c.

Krējuma saldējums satur 10%> pie-
na tauku un 16°/o cukura, piena saldē-

jums — 3,5% tauku un līdz 200/0
cukura; šokolādes saldējumā ir 6%

šokolādes vai līdz 2,5% kakao pulvera.
Riekstu vai mandeļu saldējuma

sastāvā ietilpst apgrauzdēti riekstu

kodoli vai mandeles (sīku drupatu vai
saberztā veidā), kas sastāda 6—10%

no visa sasaldētās masas svara.

Augļu un ogu saldējumu (aveņu,
zemeņu, ķiršu, aprikožu v. c.) gatavo
tikai no augļiem un ogām vai no da-

biskām augļu un ogu sulām un bie-

zeņiem; tajā ir 27—30% cukura un

20—30% augļu un ogu.

Patērētāju vidū visai populārs ir

tā saucamais «eskimo» — porciju sal-

dējums vafelēs vai vafeļu glāzītēs, kā

arī plombira tortes un kūkas.

«Eskimo» ir ar šokolādes glazūru
pārklāts, cilindriskas formas krējuma
saldējums.

Plombiri ir ļoti garšīgi un baro-

joši, tajos ir 15% piena tauku. Plom-
birus gatavo ar krējumu un vaniļu,
šokolādi, riekstiem, mandelēm, ar su-

kātu, ar ogām.

KONDITOREJAS PRECU

IZSTRĀDĀJUMI

Konditorejas preču rūpniecībā ir

pieņemta šāda izstrādājumu klasifikā-

cija: karameles, pastilas, marmelāde,
šokolāde, konfektes, drāzējas, chalva,

konditorejas preču izstrādājumi no

miltiem — cepumi, vafeles, piparkūkas,
tortes, kūkas.

Visiem šiem izstrādājumiem lieto

dažādus pildījumu veidus: augļu un

ogu, medus, liķieru, piena, pomades,
putu (saputotu olu baltumu), atvēsi-

nošus (pūdercukurs maisījumā ar ko.

kosriekstu taukiem, pievienojot skābi),
marcipāna (pūdercukurs ar saberztiem

svaigiem riekstiem), riekstu (cukurs
ar apgrauzdētiem saberztiem riek-

stiem) un šokolādes.

Lauksaimniecības zinātņu un kol-

chozu prakses panākumi un mūsu

zemes dabisko un klimatisko apstākļu
daudzveidība dod iespēju apgādāt kon-

ditorejas preču rūpniecības uzņēmu-
mus ar vislabākām dabiskām izej-
vielām.



282

Mūsu konditorejas preču fabrikas

ir apgādātas ar mašinām-automatiem

un kontroles mērinstrumentiem, kas

nodrošina nevainojamu tīrību un pre-
cizu noteiktās receptūras izpildīšanu.

Konditorejas preču ražošanai iz-

manto cukuru, miltus, sīrupu, medu,
riekstus, augļus, ogas, pienu, sviestu,
dažādas taukvielas, olas, kakao pupas,

kafiju, vīnu, liķierus, garšvielas, aro-

mātiskas vielas, uztura skābes.

Dai|ās kārbās, skaistā etiķetes

papīra iesaiņojumā šokolāde un kon-

fektes, cepumi, marmelāde, un pastilas
ir vēlama dāvana un patīkami rotā

jebkuru galdu.

CEPUMI UN VAFELES

Cepumus konditorejas preču fabri-

kas gatavo no smalkajiem kviešu mil-

tiem, pievienojot cukuru, sviestu, olas,

pienu un citus visai vērtīgus uztur-

līdzekļus.
Paciņās vai mākslinieciski nofor-

mētās kārbās iesaiņoti cepumi ir ļoti
ērti cejā, un tie ilgi saglabājas svaigi,
nemaz nesažūstot.

Labas ir arī vafeles ar krēma, po-
mades, riekstu, šokolādes, augļu pil-
dījumu.

MARMELĀDE

Marmelādi izgatavo no aug|u un

ogu_ biezeņa, cukura un aromātiskām

vielām. Marmelādei ir loti maiga un

patīkama garša, to ieteic uzņemt
bērnu uztura devā.

NO VECAM RECEPTĒM

MANDEĻU PĪRĀGS

Paņem miltus un uzliec uz galda,
iespied vidū bedrīti, ieliec tur gabalu
sviesta, četras olas, naža galu sāls,
četras mārciņas smalkā cukura, sešas

unces visai smalki saberztu saldo

mandeļu, maisi visu kopā un iztaisi

parasto pīrāgu, izcep to un apglazē
ar cukuru un apcentiem miltiem

(«Jaunākā un pilnīgā
pavāru grāmata», 1790.)

KA TAISĪT KRĒJUMA VAFELES

Uz pudeli laba salda krējuma jā-
ņem pusmārciņa aso kviešu miltu.

Krējumu vispirms īpaši saputo, lai

būtu visai biezs, pēc tam šajā sapu-

totajā krējumā ieber miltus un vēl

visu kopā ar putu slotiņu labi sakul,
un tad jau var no šī maisījuma jeb
mīklas cept vafeles un, kad tās būs

gatavas, apkaisīt ar cukuru un pa-
sniegt.

(«Jaunākā un pilnīgā
pavaru grāmata», 1790.)

RIEKSTU PUDIŅŠ

Baltmaizes mīkstumu iemērc pienā. Riekstus mazliet ap-
kalte, izloba un samaļ gaļas mašinā. Olu dzeltenumus sa-

kuļ ar cukuru un savieno ar riekstu masu, pienā izmērcētu

baltmaizi un izkausētu sviestu. Visu labi izmaisa, pievieno

saputotus olu baltumus un saliek speciālā, ar sviestu iz-

ziestā un ar rīvmaizi izkaisītā veidnē.

Pudiņu cep vidēji karstā cepeškrāsnī vai krāsnī 30—40

minūtes.

Gatavo pudiņu pārliek no veidnes bļodā un pasniedz
karstu. Pudiņu var aplaistīt ar vaniļas mērci vai arī pa-

sniegt mērci atsevišķi.
Uz 150 g valriekstu ņem 3 olas, 250 g baltmaizes,

V4glāzes cukura, IV2 glāzes piena, 100 g sviesta.

ĀBOLU PŪTELIS

Ābolus (vislabāk antonovkas) nomazgā aukstā ūdenī,

sagriež vairākās daļās, izņem serdes, saliek uz pannas,

pielej mazliet ūdens un cepeškrāsnī izcep. Ceptos ābolus

izberž caur sietu, iegūtam biezenim pieber cukuru un maisot

vāra, kamēr tas sabiezē un nelīst vairs nost no karotes.

Olu baltumus iesit kastrolī, labi atdzesē un saputo ar

putu slotiņu biezās putās.

Saputotos baltumus iecilā karstajā biezenī un labi iz-

jauc. Sagatavoto masu saliek uzkalniņa veidā ar sviestu

izziestā pannā, ar naža asmeni nolīdzina virsu un patur
10—15 minūtes cepeškrāsnī, lai pūtelis saceļas un apbrū-
ninās.

Kad pūtelis ir gatavs, tas tūlīt jāpasniedz, citādi tas

sakrīt. Ar cukuru apkaisīto pūteli pasniedz tajā pašā traukā,

kurā tas cepies. Atsevišķi pie pūteļa var pasniegt klāt

aukstu vārītu vai pasterizētu pienu vai saldu krējumu.
Ābolu vietā var ņemt gatavu ābolu biezeni vai ābolu

mērci.

Uz 6 olām (baltumiem) ņem 1 glāzi cukura, 300 g

ābolu, 2 ēdamkarotes pūdercukura.

AR RĪSIEM UN RIEKSTIEM PILDĪTI ĀBOLI

Ābolus nomazgā aukstā ūdenī, izņem serdes un daļu
mīkstuma (atstājot ābolus veselus). Mandeles un riekstus

izloba un sīki sagriež. Pārlasa un nomazgā rozines. Rīsus

izlasa, labi nomazgā un izvāra pienā ar cukuru. legūtajai
rīsu biezputrai pieliek rozines, riekstus, sviestu, olas un visu

labi izjauc. Ābolus piepilda ar šo pildījumu, saliek uz

pannas un cep cepeškrāsnī. Lai āboli nepiedegtu, pannā
ielej 2—3 ēdamkarotes ūdens. Kad āboli ir mīksti, tos no

cepeškrāsns izņem un saliek bļodā. Ābolus var no virs-

puses aplaistīt ar ogu (aveņu vai upeņu) ievārījumu.
Uz 10 āboliem ņem 50 groziņu, V2glāzes rīsu, 1 glāzi

piena, 50 g riekstu vai mandeļu, 1/2 glāzes cukura, 1 jēlu
olu, 2 ēdamkarotes sviesta.
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BALTMAIZES UN ĀBOLU CEPUMS

Baltmaizes kukulītim nogriež garoziņu un sagriež plā-
nās šķēlītēs; daļu maizes sagriež četrstūrīšos un apkaltē.
Sajauc kopā pienu, jēlu olu un 2 ēdamkarotes cukura, viegli
ar putu slotiņu saputojot.

Ābolus nomizo, izņem serdes, sagriež četrstūrīšu veidā

un apkaisa ar cukuru. Veidni vai pannu izziež ar biezu

kārtu sviesta. Apmērcē baltmaizes šķēlītes saputoto olu

masā un noklāj ar tām veidnes vai pannas dibenu un sānus.

Apkaltētos maizes četrstūrīšus aplej ar sviestu un samaisa

ar āboliem. Pievieno nedaudz saberztas citrona miziņas vai

vanilina. Ar maizes četrstūrīšiem sajauktos ābolus liek

veidnes vidū, piepildot to līdz malām. Arī no virspuses
veidnes saturu apklāj ar saputotu olu masā apmērcētām
baltmaizes šķēlītēm; veidni ieliek vidēji karstā cepeškrāsnī
vai krāsnī un cep 40—50 minūtes.

Gatavo cepumu atstāj veidnē 10 minūtes, pēc tam pār-
liek bļodā un, ja vēlas, izrotā ar konservētiem augļiem un

aplaista ar augļu mērci. Cepumu pasniedz karstu.

Uz 500 g ābolu ņem 1 glāzi piena, 300 g baltmaizes,
1 olu, ty4 glāzes cukura, 3 ēdamkarotes sviesta, citrona vai

apelsina miziņu.

GURJEVAS BIEZPUTRA

Verdošā pienā ieliek cukuru un vanilinu. Pēc tam ber

pakāpeniski klāt mannas putraimus un maisot vāra 10 mi-

nūtes. Izvārītajai biezputrai pieliek sviestu un jēlas olas,
visu labi izmaisa, saliek ar sviestu izziestā pannā, apkaisa
ar cukuru un ieliek karstā cepeškrāsnī. Biezputra ir gatava,

ja ir izveidojusies gaišbrūna garoziņa.
Pasniedzot biezputru izrotā ar konservētiem augļiem,

pārlej ar saldu mērci un apkaisa ar apgrauzdētām man-

delēm.

Uz V4glāzes mannas putraimu ņem 2 olas, 1/2 glāzes

cukura, 2 glāzes piena, 2 ēdamkarotes sviesta, 50 g man-

deļu, V2pulvera vanilina, 1/1 kārbas konservētu augļu.

CEPTI ĀBOLI AR IEVĀRĪJUMU

Ābolus nomazgā aukstā ūdenī, izņem serdes (ābolus

atstājot veselus), sadursta miziņu, piepilda ābolus ar ievā-

rījumu un saliek pannā, pielej 2—3 ēdamkarotes ūdens un

cep 15—20 minūtes vidēji karstā cepeškrāsnī. Tikko āboli

ir izcepušies mīksti, tos izņem, ļauj mazliet atdzist un pēc
tam saliek bļodā vai šķīvī un pārlej ar pannā sakrājušos
sīrupu.

Ābolu pildījumam vislabākais ir meža, dārza zemeņu,

upeņu un ķiršu ievārījums (bez kauliņiem). levārījumiem
der pielikt 1/2 glāzes rīvmaizes vai biskvita smalkumu, sa-

grūztas mandeles vai sīki sakapātus valriekstus.

ĒRKŠĶOGAS

levārījuma vajadzībām ērkšķogas
nolasa no krūmiem ne gluži gatavas.

Uz galda pasniedz mīkstas, ga-

tavas ērkšķogas tumšsarkanā vai zaļ-

gandzeltenā krāsā.

Labākās ērkšķogu šķirnes ir: «Za-

ļās dateles», «Varšavas», «Za|ās pu-

deles», «Piecgades». Tajās ir 8,7—

9,5% cukura. Ir jāzina, ka ērkšķogās
ir vairāk C vitamina nekā visās citās

ogās (izņemot upenes) un augļos; C

vitamina te ir ievērojami vairāk nekā

mandarinos, divreiz vairāk nekā visās

citās ogās un daudz vairāk nekā

ābolos, bumbieros un citos aug|os.

CHALVA

Chalva pieder pie vispopularākiem
gardumiem. To izstrādā no saputotas
karameļu masas (stipri savārīts cu-

kurs ar cietes sīrupu), ko sajauc ar

saberztiem apgrauzdētiem riekstiem,
arachisa, saulespuķu vai sezama sēklu

kodoliem.

Atkarībā no chalvas pagatavoša-
nai izlietotās izejvielas to sauc par
saulespuķu, zemes riekstu, riekstu, ta-

chinas chalvu.

Chalvu izgatavo dažādā asorti-

mentā, jo katru no šeit minētajiem
chalvas veidiem var pagatavot ar da-

žādām piedevām — ar vanilinu, kakao
nulveri (šokolādes chalva), ar mande-
lēm, sukātu, rozinēm v. tml.

Chalva ir ne tikai loti garšīga,
bet arī ļoti barojoša, jo satur līdz 30%

augu eļļas, 50% ogļhidrātu, 10% ol-
baltumvielu un niecīgu daudzumu
ūdens (4%).

SEZAMS UN TACHINAS CHALVA

Sezams ir eļļas augs, ko kultivē

Vidusāzijā, Aizkaukazā un Ukrainas
dienvidos.

No sezama sēklām izstrādā eļ|u
un bez tam sezama krējumu —

tachinas chalvas pamatu.
Sezama krējumu iegūst šādā

veidā: sezama sēklas atbrīvo no čau-
lām, apcep un rūpīgi saberž, lai iegūtu
krējuma konsistencei līdzīgu nrodnktu:
tas ir sezama krējums. Karameļu
masa, saputota kopā ar tachinas eļļu,
ir tachinas chalva.

NO VECĀM RECEPTĒM

LĀCEŅU lEVĀRĪJUMS

Bļodā noskalo 1 kg lāceņu, saliek

sietā un tad skalo zem auksta ūdens

strūklas, grozot sietu; ļauj ūdenim

notecēt. Cukuram (1 kg) pielej ūdeni,
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izmaisa, liek uz uguns un maisot uz-

vāra sīrupu; pēc tam pieber ogas un

vāra 30 minūtes. Tad ogas izberž caur

astru sietu, saliek ievārījuma katlā un

vāra 10 minūtes.

BURKĀNU UN CITRONU

lEVĀRĪJUMS

1 kg burkānu nomazgā, izvāra,

notīra, glīti sagriež un apkaisa ar cu-

kuru (1 kg). Paņem citronu, ar asu

nazi nomizo, miziņu applaucē ar ver-

došu ūdeni (ūdeni nolej). Applaucēto
miziņu sagriež un vāra cukurūdenī

1 stundu (kamēr mīksta). Citrona

mīkstumu, sagrieztu plānās ripiņās,
pieliek sagatavotiem burkāniem, turpat
pieliek izvārītās citrona miziņas. Visu

to vāra, kamēr sīrups sabiezē un

burkāni kļūst dzidri.

SARKANO JĀŅOGU lEVĀRĪJUMS —

ZELĒJA

Saspiež 1 kg sarkano jāņogu, pie-
lej glāzi ūdens, uzvāra, izkāš caur

marli un sulu labi izspiež. Sulai pie-
ber U/4 kg cukura un vāra uz spēcī-

gas uguns 30 minūtes (kopš uzvārī-

šanās brīža), pēc tam pārbaudei ielej
karoti sulas šķīvī; ja sula ir 10 mi-

nušu laikā sabiezējusi, tātad želeja ir

gatava, ja turpretim sula ir vēl šķidra,
vārīšana jāturpina. Želejai ir jābūt
biezai, kā parastai želejai ar želatinu.

Gatavo želeju atdzesē un saliek

burkās.

PILĀD2OGU lEVĀRĪJUMS

1 kg pēc pirmajām salnām ievāk-

tu pīlādžogu iztīra, nomazgā, aplej ar

aukstu ūdeni un jauj tām diennakti

pastāvēt; tad ogas saber sietā, ļauj
ūdenim notecēt, atkal aplej ar aukstu

ūdeni, atkārtojot to 2—3 reizes. Cu-

kuram (IV2 kg) pielej ūdeni, izvāra

sīrupu, pārlej ar karsto sīrupu pīlādž-
ogas un patur uz ledus 1 diennakti.

Pēc diennakts ogas ar putu karoti iz-

ņem un vāra sīrupu 20 minūtes; tad

iegremdē sīrupā pīlādžogas un vāra
uz vidējas uguns 20—25 minūtes, ka-

mēr sīrups ir sabiezējis un ogas kļu-
vušas spīdīgas. Pīlādžogas nav jāpār-
vāra, jo ogas zaudē sulīgumu, kļūst
sausas un negaršīgas.

AUSTRUMNIECISKI SALDUMI

Padomju austrumu tautu kulinā-

rija ir ne mazums ļoti labu ēdienu un

it sevišķi — īpatnējas garšas saldumu.

_

Austrumnieciskos saldumus iz-
strādā konditorejas, maizes ceptuves
un konservu rūpnīcas.

Ceptus ābolus ar cukuru sagatavo tāpat kā ābolus ar

ievārījumu, starpība ir vienīgi tā, ka ievārījuma vietā ābolu

vidučus pieber ar cukuru.

Uz 10 āboliem ņem Va glāzes ievārījuma.

ĀBOLI LAPU MĪKLĀ

Sagatavo lapu mīklu. Apkaisa dēli ar miltiem, izveltnē

uz tā mīklu V2cm biezā kārtā un sagriež tik lielos kvadrā-

tiņos, lai tajos varētu ietīt ābolus.

Ābolus nomazgā, izņem serdes, bet izveidotos padziļi-
nājumus pieber ar smalko cukuru, saliek uz mīklas kvadrā-

tiņiem, pēc tam savieno to maliņas, apkaisa ar cukuru un

novieto uz dzelzs maizes plātes, kas apslapināta ar ūdeni.

Katru ābolu izrotā ar plānas lapiņas vai zvaigznītes veidā

izgrieztu mīklas gabaliņu, apziež to no virspuses ar olu un

cep karstā cepeškrāsnī. Pēc 10—15 minūtēm, kad mīkla ir

apbrūninājusies, karstumu samazina un cep tālāk vēl

B—lo minūtes. Gatavos ābolus ar plāna naža asmeni uzma-

nīgi noņem no pannas un saliek šķīvī vai bļodā, apkaisot
ar pūdercukuru. Ābolus var pasniegt karstus un aukstus.

Uz 500 g lapu mīklas ņem 6—B ābolus, s/ 4 glāzes cukura,
2 ēdamkarotes pūdercukura, 1 olu.

TAURĪTES AR PUTU KRĒJUMU

Kastrolī iesit olas, pieber 200 g pūdercukura un pieliek
vanilinu. Visu labi sakuļ par vienmērīgu, gludu masu. Pēc

tam kastrolī ieber miltus, izmaisa un iegūto mīklu atšķaida
ar pienu.

Dzelzs maizes plāti sasilda, viegli apziež ar vaska gaba-
liņu, ar ēdamkaroti saliek virsū mīklu un nolīdzina to ne-

lielu plānu pankūciņu veidā; pēc tam plāti ieliek karstā

cepeškrāsnī. Tikko pankūciņu malas ir apbrūninājušās, tās

ņem pa vienai ārā, pannu atstājot cepeškrāsnī, un saritina

taurīšu veidā.

Pistacijas vai mandeles applaucē ar verdošu ūdeni, no-

mizo un sīki sakapā. Saldu krējumu saputo biezās putās un

samaisa ar pūdercukuru un vanilinu. Taurītes ar radziņa

palīdzību piepilda ar putu krējumu, saliek bļodā, apkaisa
ar pūdercukuru, bet putu krējumu apkaisa ar pistacijām.

Uz IV4 glāzes miltu ņem 2 olas, 250 g pūdercukura,
V4glāzes piena, 1 glāzi bieza, salda krējuma, 50 g pista-
ciju vai mandeļu, 1/4 pulvera vanilina.

MĪKLĀ CEPTI ĀBOLI

Sagatavo mīklu: izkausētu sviestu saputo kastrolī ar olu

dzeltenumiem, pieliek ēdamkaroti piena, pieber miltus,

ēdamkaroti cukura, 1/2 tējkarotes sāls, izmaisa un atšķaida
ar pārējo sviestu, pievieno biezās putās saputotus olu bal-
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tumus, viegli tos iecilājot no apakšas uz augšu, lai tie ne-

nosēstos.

Ābolus (vislabāk antonovkas) nomizo, izņem serdes, sa-

griež vienādās, V2cm biezās ripiņās, pārkaisa ar cukuru un

tā atstāj 25—30 minūtes. Pēc tam ņem katru ābola ripiņu

ar dakšiņu, iemērc sagatavotā mīklā un liek uz pannas ar

sakarsētu sviestu. Ābolus apcep uz mazas uguns no abām

pusēm brūnus, pēc tam pannu ar āboliem 5 minūtes patur

vidēji karstā cepeškrāsnī. Gatavos ābolus saliek šķīvī vai

bļodā, apkaisa ar pūdercukuru un pasniedz. Atsevišķi var

mērces traukā pasniegt ogu sīrupu vai aprikožu mērci, vai

arī skābu krējumu.
Uz 500 g ābolu ņem 2—3 ēdamkarotes kausēta sviesta

un 2 ēdamkarotes sviesta, 1/4 glāzes cukura, 1 ēdamkaroti

pūdercukura, V2glāzes miltus, 4 olas, Vs glāzes piena.

BALTMAIZES ŠĶĒLĪTES AR AUGĻIEM

Pienu, olas un cukuru sajauc un ar putu slotiņu viegli
saputo. Baltmaizes kukulītim apgriež garoziņu un sagriež
maizi vienādās šķēlītēs. Šīs šķēlītes apmērcē saputotā olu

masā un uz pannas no abām pusēm sviestā apcep. Apceptās
maizes šķēlītes novieto bļodā vai uz šķīvja, uzliek virsū

sasildītus' konservētus augļus, aplaista ar sīrupu un pa-

sniedz.

Apceptās maizes šķēlītes var aplaistīt arī ar ievārījumu
vai ābolu, persiku, aprikožu un citu augļu kompotu.

Uz 300 g maizes ņem 2 olas, y« bundžas konservētu

augļu, 1/2 glāzes cukura, 1 glāzi piena, 2—3 ēdamkarotes

sviesta.

SALDĀS MĒRCES

VANIĻAS MĒRCE

Cukuru labi sakuļ ar olu dzeltenumiem un miltiem. Šo

masu atšķaida ar karstu pienu un mērci uzvara, nepār-
traukti maisot. Kad mērce ir sabiezējusi, to no uguns noņem,

izkāš caur sietiņu vai marli un pieliek vanilinu.

Uz IV2 glāzēm piena ņem 2 olas, V 2glāzes cukura,

V2pulvera vanilina, 1 tējkaroti miltu.

OGU MĒRCE AR VĪNU

Izlasītas un nomazgātas ogas (dārza un meža zemenes,

avenes, jāņogas) izberž caur astru sietiņu. Kastrolī ieber

cukuru, ielej 1/4 glāzes ūdens, uzvāra un nosmeļ putas. Kar-

stajam sīrupam pievieno vīnu, sagatavoto ogu biezeni un

maisot uzvāra. Gatavo mērci pasniedz karstu vai aukstu.

Uz 1 glāzi ogu ņem 1 glāzi cukura, 1/4 glāzes sarkanā

vai baltā vīna.

Šo izstrādājumu bagātajā asorti-

mentā ir pāri par 70 nosaukumu; to

starpā vairāk pazīstamas ir dažādas

rachat-lukuma un chalvas, nuga, čuč-

chela, kozinakas, pachlava šķirnes un

riekstu veltnis. Labi ir arī Karabachas

keta, badi un daudzi citi austrumnie-

ciski saldumi, un katram no šiem gar-
dumiem ir savs garšīgums.

TORTES UN KŪKAS

Tortes un kūkas ir ļoti labs ga-
tavais deserts. Cukurs, sviests, augļi,
olas, rieksti, liķieru vīni — ir izejvielas
kūku un tortu pagatavošanai un ga-
rantē šiem lieliskajiem konditorejas
izstrādājumiem patīkamu un maigu

garšu un augstu uzturvērtību.

KARAMELES

Karameļu apvalkus izstrādā no

cukura, savārīta ar cietes sīrupu, pēc
tam pievienojot uztura skābes, aromā-

tiskās vielas un krāsvielas.

Konditorejas preču fabrikas ražo

ledus karameles bez pildījuma ar pa-
tīkamu ieskābenu garšu un daždažā-

das pildīto karameļu šķirnes: ar augļu
un ogu, liķieru, šokolādes, medus,
salda krējuma, pomades, riekstu pil-
dījumu.

MARCIPĀNS UN SUKĀTS

Marcipāns ir pūdercukura un sa-

berztu mandeļu, aprikožu kodolu vai

riekstu maisījums, atkarībā no recep-
tūras pievienojot sukātu un vīnu.

Par sukātu sauc veselus vai ga-

baliņos sagrieztus augļus, kas ievārīti

cukura un cietes sīrupa maisījumā un

pēc tam izžāvēti.

Sausais ievārījums ir tie paši cu-

kura sīrupā izvārītie un apžāvētie
augļi, bet apkaisīti 'ar pūdercukuru
(to vēl apzīmē par Kijevas sauso

ievārījumu).

ŠOKOLĀDE

Šokolādes konfekšu sakopojums
mākslinieciski izveidotā «pārsteigumu»
kārbā ir lieliska dāvana.

Šādas šokolādes konfektes izstrādā

ar mandeļu, riekstu, pirmšķirīgu augļu,
ogu, salda krējuma krēmu, ar sukātu,

liķieru un labāko vīnu šķirņu pildī-
jumu.

Šokolāde bez pildījuma šādā sa-

kopojumā ir elegantā formā, visbiežāk

figūriņu veidā ar visizmeklētāko garšu
un aromātu.

Šokolāde ir lielisks deserts un

iemīļots bērnu gardums. Sava augstā
kaloriju satura dēļ tā ir neaizvieto-

jama ceļotājiem un sportistiem.
Bērniem sagādā lielu prieku šoko-

lādes plāksnīte ar interesantu zīmē-

jumu vai mazu dzejolīti uz etiķetes.



Šokolādes figūras — šokolādes

zaķi, ziloņi, šokolādes automobili
v. tml. Joti valdzina bērnus.

Šokolādi izstrādā no augstvērtī-
gām kakao pupām un pūdercukura,

pievienojot pienu, mandeles, riekstus

vai sukātu.

Pateicoties smalkajam izstrādāju-
mam un receptūrā uzņemtām, augst-
vērtīgām garšas piedevām, šokolādes

konfektes pamatoti pieskaita pie vis-

garšīgākiem un maigākiem konditore-

jas preču izstrādājumiem.
Šokolādes konfekšu izstrādāšanai

bez šokolādes lieto arī cukuru, man-

deles, riekstus, augļus, ogas, pienu,
olu baltumus, aromātiskas vielas.

NO VECĀM RECEPTĒM

ĀBOLU UN BALTMAIZES SAUSIŅU

SACEPUMS

Atšķaidītās olās (3 olas uz pus-
litra piena) izmērcē 1/2 kg baltmaizes

sausiņu un saliek bļodā. 1 kg anto-

novku sagriež plāksnītēs un samaisa

ar cukuru. Kastroli izziež ar sviestu

un apkaisa ar saberztiem sausiņiem.
Dibenu un sānus izklāj ar pienā izmēr-

cētiem sausiņiem, bet vidū pārmaiņus
saliek ābolus un sausiņus (kārta
ābolu, kārta sausiņu); sausiņiem uzliek

virsū pa gabaliņam sviesta. Kad
kastrolis ir piepildīts, nolīdzina virsu,
aplej ar sviestu, uzkaisa kopā ar cu-

kuru sagrūztas mandeles un visu

sacep.

SARKANĀ VĪNA MĒRCE

Kastrolī ielej vīnu un 1/2 glāzes ūdens, pieliek citrona

miziņu, uzvāra, pievieno y4 glāzē auksta ūdens iejauktus
kartupeļu miltus, pēc tam pieber cukuru un, mērci no uguns

nenoņemot, maisa, kamēr cukurs ir izkusis.

Mērci pasniedz karstu vai aukstu.

Uz 1/2 glāzes dabiskā sarkanā vīna ņem 3/4 glāzes

cukura, 1 tējkaroti kartupeļu miltu.

ŠOKOLADES MĒRCE

Olu dzeltenumus labi saberž ar cukuru, pievieno kakao

un miltus, izmaisa, atšķaida ar karstu pienu un uzvāra,
mērci nepārtraukti maisot. Tikko mērce ir sabiezējusi, to no

uguns noņem un izkāš caur sietiņu.
Uz ly2 glāzēm piena ņem 2 olas, 1/2 glāzes cukura,

1 ēdamkaroti kakao, 1 tējkaroti miltu.

ŽĀVĒTU APRIKOZU MĒRCE

Žāvētus aprikozus nomazgā siltā ūdenī, saliek kastrolī,

aplej ar glāzi ūdens un izvāra mīkstus. Izvārītos aprikozus
izberž caur smalku astru sietiņu, ieliek atpakaj kastrolī, pie-
vieno cukuru un 1/4 glāzes karsta ūdens, visu izmaisa un

5 minūtes pavāra. Pēc tam mērci noņem no uguns, pielej
tai vīnu un izmaisa. Tāpat var pagatavot aprikožu mērci,

ja žāvētu aprikožu vietā ņem aprikožu biezeni (200 g).
Uz 100 g žāvētu aprikožu ņem V4glāzes cukura, 7 4 glā-

zes vīna (muskata vai muskateļa).
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BĒRNA UZTURS

Pareiza bērna uzture jau no pašiem pirma-
jiem viņa dzīvības mēnešiem lielā mērā no-

saka viņa augšanu, attīstību un veselību.

Bērna organisms arī labāk pretojas dažādām

bērnu slimībām, tajā skaitā infekcijas slimī-

bām, ja viņa uzture ir racionāla.

Uzturam ir jāsniedz bērna organismam
viss tas, kas nepieciešams viņa straujajai aug-
šanai un attīstībai, tādēļ līdztekus bērna ve-

cumam arvien vispirms jāpalielina uztura

daudzums.

Uztura daudzumu mērī siltuma enerģijas
vienībās — kalorijās. Piemēram, glāze piena
(200 g) dod cilvēka organismam 130 kaloriju,
1 g sviesta — 7,5 kalorijas, 1 g gaļas — apmē-
ram 1 kaloriju, 1 g cukura — ap 4 kalorijas
1 g kviešu maizes — mazliet vairāk par
2 kalorijām.

Sastādot bērna uzturēs normas, ir pie-
ņemts aprēķināt kaloriju un atsevišķo uztur-

vielu daudzumu atkarībā no bērna svara, t. i.,
uz 1 kg svara.

Kaloriju un uzturvielu daudzums uz 1 kg
ķermeņa svara ir jo lielāks, jo mazāks ir

bērna vecums. Tā, piemēram, bērnam no viņa
piedzimšanas dienas līdz deviņu mēnešu ve-

cumam diennaktī vajag 110—125 kalorijas uz

1 kg svara, no 9 mēnešu vecuma līdz 1 gadam
jau 100—110 kalorijas, no 1 gada līdz

lVa gadam 90—100 kalorijas, no U/2 līdz 4 ga-
diem 80—90 kalorijas, 4—B gadu vecumā

70—80 kalorijas, B—l28 —12 gadu vecumā —

60—70 kalorijas un vēl vecākiem bērniem

50—80 kalorijas uz 1 kg ķermeņa svara.

Ja zinām vajadzīgo kaloriju daudzumu uz

1 kg bērna svara, mums ir viegli aprēķināt
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uztura diennakts daudzumu pec tabulas ar

dažāda vecuma bērnu vidējo svaru (sk.
1. tab.).

/. tabula

Vidējais bērnu svars

Bet bērna uzturēs vērtība nav atkarīga no

tās kaloriju daudzuma vien; ir vajadzīgs, lai

tā saturētu arī visas tās vielas, kuras ietilpst
cilvēka organisma sastāvā — olbaltumvielas,
taukvielas, ogļhidrātus, vitaminus, minerāl-

vielas un ūdeni.

Olbaltumvielu avots var būt gaļa, zivis,

piens, olas (dzīvnieku olbaltumvielas), kā arī

putraimi, pākšaugi un dārzāji (augu olbal-

tumvielas).
Lai bērns olbaltumvielas labi uzņemtu un

organisma šūnas un audi tās vispilnīgāk iz-

mantotu, ir vajadzīgs ne tikai pietiekams,
bērna vecumam atbilstošs olbaltumvielu dau-

dzums, bet arī to pareiza savstarpēja attiecība

ar ogļhidrātu un taukvielu daudzumu. Bērnu

novērošana parādīja, ka vislabākā ir šāda

savstarpējā attiecība — 1 g olbaltumvielu:
1 g taukvielu: 4 g ogļhidrātu. Ja bērns saņēma
samērā lielāku daudzumu taukvielu, olbaltum-

vielu uzsūkšanās zarnās krasi pazeminājās.
Taukvielu ir daudz sviestā, saldā un skāba

krējumā; bez tam tās ir pienā, gaļā.
Pie ogļhidrātiem pieder vispirms cukurs.

Tāpat ogļhidrāti ir visos saldumos, maizē,

putraimos, dārzājos, augļos un pienā (piena
cukurs).

Ogļhidrātu loma bērnu uzturē ir sevišķi
svarīga tāpēc, ka bērni daudz kustas, bet

muskuļu darbam vajag vairāk uztura.

Bērna pareizai augšanai un attīstībai ir

vajadzīgs vitaminiem bagāts uzturs. Visi vita-

mini vienā vai otrā veidā ietekmē bērna orga-

nisma attīstību. Redzei svarīgais A vitamins

stiprina arī visu bērna organismu un sekmē

tā augšanu. Ir zināms, ka tādas slimības kā

tuberkuloze un bērnu infekcijas, sevišķi ar

elpošanas ceļu iekaisumiem saistītās, retāk

piemeklē bērnus, kuru uzturā ir daudz A vita-

mina; ja arī viņi saslimst, tie slimo manāmi

vieglāk. Šajā ziņā bērnu uzturē liela nozīme

ir sviestam, krējumam, pilnpienam, aknām,
olas dzeltenumam, kā arī jebkuriem svaigiem
zaļumiem (salāti, sīpolu loki v. c), jo zaļu-
mos ir viela, kuru apzīmē par karotinu. Orga-
nismā karotins pārvēršas par A vitaminu.

Ne mazāk nozīmīga bērna uzturē ir C vita-

mina loma. Tas stiprina bērna organismu un

paaugstina viņa spējas pretoties infekcijas
slimībām. Viss tas liek veltīt sevišķu uzma-

nību tam, lai bērna uzturā būtu pareizi iz-

mantoti svaigie dārzāji, kā arī lai pavasara

un vasaras mēnešos bērna uzturā būtu maksi-

māli daudz zaļumu, savvaļas un kultūras

augļu un ogu.
Arī B grupas vitaminiem ir jābūt bērna

uzturē pietiekamā daudzumā. Bērnam no pir-

majiem dzīvības gadiem ir jāsaņem parastā
rudzu maize — B grupas vitaminu avots.

Visai derīgi ir uzņemt bērna uztura sastāvā

arī raugu. Šis produkts satur vērtīgas olbal-

tumvielas, B vitaminu grupu un diezgan
daudz fosfora.

Šeit pievienotās receptēs ir sniegti speciāli
rauga ēdieni. Novērojumi liecina, ka bērna

organisms raugu labi izmanto; rauga ietekmē

viņu organismā pieaug olbaltumvielu krājumi
un palielinās vispārējais dzīvības tonuss. Bei-

dzot, bērni var saņemt pietiekamu daudzumu

B grupas vitaminu arī tad, ja to uzturā ir

liela augu un dzīvnieku valsts produktu da-

žādība.

D vitaminam ir sevišķa nozīme kaulu sis-

tēmas pareizā attīstībā.

Ja D vitamina trūkst, bērni saslimst ar

rachitu. Šīs slimības gadījumā kalcijs un fos-

fors, kaulu sistēmas galvenās sastāvdaļas,
tur nenogulsnējas, rachitiskie kauli viegli de-

formējas un pieņem kroplu formu.

Pats galvenais D vitamina avots ir zivju

eļļa; šis vitamins atrodas arī pilnpienā, piena

Bērna vecums
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taukos, olas dzeltenumā, dzīvnieku aknās.

Bez tam piens vēl satur kalcija sāļus, ko

D vitamina klātbūtnē izmanto kaulu sistēma,
arī citas sistēmas un orgāni.

D vitamins var arī pats rasties organismā
no īpašas vielas, kas pieder sterinu grupai.
Apstarojot ķermeni ar saules vai kvarca lampas

ultravioletajiem stariem, šī viela pārvēršas

par aktivu D vitaminu. Tādēļ rachitu no-

vēro pie bērniem galvenokārt rudens un

ziemas periodā, kamēr pavasara un vasaras

periodā ir vislabvēlīgākie apstākļi rachita

ārstēšanai.

Lai uzlabotu bērna uzturi — sevišķi zie-

mas un pavasara periodos, kad svaigus dār-

zājus uzņem ar uzturu daudz mazāk, — var

izmantot ar ātrās saldēšanas un citiem paņē-
mieniem konservētus dārzājus un augļus,

augļu, ogu un dārzāju sulas, kā arī vitamini-

zētus produktus.
Pārtikas rūpniecība ražo dārzāju, augļu

un ogu konservus speciālā bērnu asortimentā.

Šo konservu ražošanas technoloģija no-

drošina svarīgāko izejprodukta uzturvielu,

tajā skaitā vitaminu saglabāšanu. Protams,

termiskās apstrādāšanas procesā (ar sil-

tumu) daļa C vitamina sašķeļas, tomēr daudz

mazākā mērā, nekā tas notiek, ja šos pašus

produktus apstrādā mājās.
Lielisks C vitamina avots ir mājas apstāk-

ļos sagatavoti uzlējumi (tējas) no mežrozīšu

paauglīšiem, upenēm un citām ogām, kurās

šī vitamina daudz (uzlējumu sagatavošanas
veidu sk. 253. lpp.).

Un, beidzot, ja kādu iemeslu dēļ uzturā ir

vitaminu par maz, piemēram, ziemas un pava-

sara mēnešos, mēs ieteicam dot bērniem mūsu

rūpniecības vitaminu preparātus, bet katrā

ziņā tikai ar ārsta norādījumu, stingri pietu-
roties pie noteiktās devas; tie ir askorbinskābe,
D vitamina koncentrāts v. c. D vitamina trū-

kumu bērna organismā var novērst, dodot

tam konservētas mencu aknas; tās var dot

zivju eļļas vietā.

Minerālvielas bērni saņem ar dzīvnieku

un augu valsts produktiem. Piens ir pats gal-
venais kalcija avots; bez tam piena kalciju

organisms izmanto daudz labāk nekā citu pro-

duktu. Daudzi uzturzinātnieki ir mēģinājuši
piena kalciju aizvietot ar kaulu miltiem vai

sasmalcinātām olu čaumalām. Tomēr konsta-

tēts, ka šādā veidā kalcijs tiek piesavināts nie-

cīgos daudzumos un organisma vajadzību ne-

apmierina. Daudzas derīgas minerālvielas

bērni saņem ar dārzājiem, kas apstiprina dār-

zāju lielo nozīmi bērnu uzturē.

Dažas minerālvielas ir bērnam vajadzīgas
ievērojami lielākā daudzumā nekā pieaugu-
šam cilvēkam. Tā pieaugušam cilvēkam vidējā
kalcija norma ir 0,7 g diennaktī, kamēr bērnam

tā pat viņa pirmajā dzīvības gadā ir ap 1 g

diennaktī. Fosfora norma mainās līdz ar ve-

cumu. Pirmajos bērna dzīvības mēnešos fos-

fora un kalcija daudzumam ir jābūt aptuveni
vienādam, bet, kad bērnu sāk piebarot un tā

uzturs kļūst dažādāks, fosfora diennakts

norma palielinās; 2 līdz 3 gadu veca bērna

uzturā jābūt 1,5 g fosfora; vecākiem bērniem

norma pieaug līdz 2—2,5 g.

Jaunpiedzimuša bērna uzturs pirmajos
dzīvības mēnešos sastāv gandrīz tikai no

piena; ar to viņš saņem visas nepieciešamās
vielas.

Produktu sastāvam 1 —1,5 gadu veca bērna

uzturā ir jau jābūt ļoti dažādam. Tajā ietilpst,
neieskaitot pienu kā galveno uzturlīdzekli,
mazliet biezpiena, gaļas, kviešu maizes, cu-

kura, ietilpst arī putraimi — manna, griķi,
rīsi, no dārzājiem — kartupeļi, kāposti, bur-

kāni, bietes, kā arī svaigi un žāvēti augļi,

cepumi v. c.

Pie tam nemaz nav vajadzīgs visus bērna

ēdienus gatavot atsevišķi. Tam var dot I—2

karotes dārzāju zupas no kopējā katla, gaba-
liņu zupas gaļas. Papildus ir jāpagatavo tikai

tādi ēdieni kā mannas biezputra, ķīseļi v. tml.

Bērnam IV2 līdz 3 gadu vecumā bez tam

vēl dod skābu krējumu, šķēlīti siera, nedaudz

rudzu maizes. Jau vecākiem bērniem var dot

zivis, dažādus putraimu ēdienus, konservētus

augļus, sulas un kompotus.
Tomēr pienam kā ļoti vērtīgu olbaltum-

vielu avotam ir jābūt pamatproduktam jo šīs

olbaltumvielas bērna organisms lieliski iz-

manto. Līdz 7 gadu vecumam bērnam ir ik

dienas jāsaņem vismaz 3 glāzes piena vai

IVi glāzes piena, 1/2 glāzes salda krējuma un

aptuveni 1/2 glāzes biezpiena. Ja piena pro-

duktus aizvieto pat ar tik vērtīgiem produk-
tiem kā gaļu, zivīm, olām, organisms sliktāk

uzkrāj olbaltumvielas un tātad viņa organismā
ir ievērojami mazāk to vielu, kuras vajadzī-
gas augšanai.

Gaļu un zivis var dot I—3 gadus vecam

bērnam tikai ļoti ierobežotā daudzumā (ne
vairāk par 50 g), bet olas tikai ēdienu aiz-

daram (1/3 olas dienā). Atbilstoši bērna vecu-

mam gaļas un olu daudzums pakāpeniski
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pieaug. Bērnam 7—ll gadu vecumā ir ietei-

cams dot 100 g gaļas, 75 g zivju, vienu olu

dienā. Jāatzīmē aknu (liellopu, teļa v. c.)

augstā uzturvērtība: kaloriju un it īpaši gal-
veno vitaminu satura ziņā tās stipri pārspēj
daudzus uzturlīdzekļus.

Bērna uzturam nav jābūt pārāk treknam.

Bērna uzturā ir ieteicams galvenokārt lietot

piena taukus: sviestu, saldu un skābu krējumu.
Šie tauki satur bērnam nepieciešamos A un

D vitaminus. Lai vitamini vārīšanas procesā
nesašķeltos, sviestu pieliek jau gatavam ēdie-

nam, vislabāk — tieši šķīvī.
Bērna uzturā ir katrā ziņā jābūt dārzā-

jiem, augļiem un ogām. Tie satur C vitaminu,
kā arī ļoti vērtīgas minerālvielas. Jau maza

bērna (no 1 līdz 3 gadiem) uzturdevā ir jābūt
vismaz 100 g augļu diennaktī un pat ievēro-

jami vairāk (200—250 g).
Gatavam bērnu ēdienam ir lietderīgi pie-

vienot augļu vai ogu sulu. Sulas sagatavo-
šanai ņem tikai tos augļus un ogas, ko var

nomazgāt. Rūpīgi nomazgājiet augļus un

ogas aukstā ūdenī, applaucējiet tos ar ver-

došu ūdeni, pēc tam uz rīves saberziet (aug-
ļus) un izspiediet caur marli. Sulas ir jāsaga-
tavo tieši pirms pašas bērna ēdināšanas, bet

ne priekšlaikus, lai tur neiekļūtu netīrumi,
nesāktos rūgšana v. tml. (arī vitamini iet

zudumā — tulk. piezīme).
Bērniem 1 līdz 3 gadu vecumā vajag

150—200 g dārzāju, 3—7 gadu vecumā

250—350 g, skolas vecumā 350—500 g. Mātes

nereti sūdzas, ka bērni nemīlot dārzājus. Ta

ir pieaugušo vaina. Sagatavojiet dārzājus
dažādu ēdienu veidā — bērni un pieaugušie
tos labprāt ēdīs. Lai pasargātu no sašķelšanās
dārzāju vitaminus, lieki tos nemērcējiet, iz-

vairieties no lēnas karsēšanas procedūrām un

nepārvāriet tos. Ja gatavojat dārzāju ēdienus,

iegremdējiet svaigos dārzājus verdošā ūdenī

un vāriet tos, apsedzot kastroli ar vāciņu, jo

gaisa skābeklis veicina C vitamina sašķel-
šanos.

Ļoti ieteicamas bērniem ir tomātu un bur-

kānu sulas.

Ja bērnam ir vāja ēstgriba, viņam var dot

no trīs gadu vecuma, kaut gan nelielā dau-

dzumā (ne vairāk kā 10—15 g dienā), labi

izmērcētu siļķi, skābētus kāpostus, skābētus

gurķus, sieru, liesu vārītu šķiņķi, graudaino
vai presēto kaviāru.

Bērnam ir nepieciešami arī saldumi un

saldie ēdieni. Vispiemērotākie ir augļu un

dabisko sulu ēdieni un konditorejas izstrādā-

jumi. Bērnam nav jādod daudz kakao vai

šokolādes. Lai gan tiem ir liela uzturvērtība,
tomēr tie satur vielas, kuras, bieži un lielā

daudzumā lietojot, var kaitēt veselībai. Pie-

tiek, ja šos produktus dod vienu divas reizes

nedēļā.

Pareizi iekārtotam uzturveidam (režimam)
augoša bērna dzīvē ir vēl lielāka nozīme,
nekā tas ir pieauguša cilvēka dzīvē. Maz-

bērniem (1 līdz 7 gadu vecumā) uzturs ir jā-

uzņem četras reizes dienā, un tikai novājināts

bērns, ar vāju ēstgribu, ir jāēdina piecas rei-

zes dienā. Ja ir četras ēdienreizes dienā, vis-

pareizākais ir šāds uztura sadalījums:

Brokastis 20—25n/0 diennakts normas

Pusdienās 40—45%

Launagā 10%

Vakariņās 30— 20%

Bērniem 3 līdz 5 gadu un 5 līdz 7 gadu
vecumā ēdienkarte ir viena un tā pati. Bet

virs 5 gadu vecuma bērniem ir lielāka gaļas,
zivju, maizes, sviesta, siera, krējuma, put-
raimu, kartupeļu un miltu norma, un tādēļ
viņiem palielina brokastīs un pusdienās pirmā
ēdiena apjomu.

Tādus ēdienus, kas satur ievērojamu dau-

dzumu olbaltumvielu, sevišķi dzīvnieku (gaļu,

zivis), kā arī pākšaugu ēdienus (dārza pupi-

ņas, zirņus), ieteicams dot dienas stundās —

brokastīs un pusdienās, bet vakariņās ir jā-
būt galvenokārt viegli uzņemamiem piena un

augu produktiem.

Precizi jānosaka uztura uzņemšanas stun-

das; no nekārtīgas ēšanas cieš ne vien bērna

ēstgriba,_bet arī gremošana un uztura asimi-

lācija. Ēdienreižu starplaikos bērnam nav

nekas ēdams jādod, lai arī cik niecīgs tas

būtu. Tā, piemēram, ja bērnam grib dot kādus

gardumus, augļus vai ogas, tas jādara pus-

dienās, launagā vai citā ēdienreizē, citādi

bērnam var rasties normālās ēstgribas trau-

cējumi un viņš noteiktā ēdienreizē vairs neap-
ēdīs tos ēdienus, kas viņam pienākas un ir

nepieciešami.

Daži bērni pierod ēšanas laikā arvien ko

piedzert klāt, pat tajos gadījumos, kad viņi
tikko ēduši šķidru ēdienu. No tā ir jāatradina,
jo šķidrais ēdiens satur pietiekamu daudzumu

ūdens, kas organisma prasības apmierina.



Zupas daudzums bērniem 1,5 līdz 7 gadu ve-

cumā nedrīkst pārsniegt 250 ml (glāzi), bet

bērniem skolas vecumā — 500 ml (2 glāzes).
Dzērienus bērniem dod brokastīs — pienu, ke-

firu, tēju vai kafiju ar pienu, launagā — tēju
ar kaut ko saldu. Karstā gada laikā ir jādod
vairāk šķidruma nekā ziemā, jo vasarā bērni

daudz kustas un svīstot zaudē diezgan daudz

ūdens.

Lai uzture būtu visnoderīgākā, diennakts

uzturdevai ir jāatbilst bērna vecumam un jā-
satur dažādi produkti, kas nodrošina augošo
organismu ar tam nepieciešamām vielām.

Atkārtojoties arvien tam pašam ēdienam,
mazinās ēstgriba un pasliktinās uztura uz-

ņemšana. Tādēļ ir jādažādo ēdieni, uztura

sastāvs, ēdienkarte.

Turpmāk minētas uzturlīdzekļu diennakts

normas no IV2 līdz 3, no 3 līdz 5 un no 5 līdz 7

gadi veciem bērniem, kā arī dažu bērnu

ēdienu recepšu paraugi.

Produktu diennakts norma 1,5 līdz

3 gadu vecumā

Bērnu uztura normas 3 lidz 5 gadu vecuma

Bērnu uztura normas 5 līdz 7 gadu vecumā
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AUGĻU UN DĀRZĀJU KONSERVI

BĒRNU UZTUREI

Speciāls mūsu pārtikas rūpniecībā
ražotu augļu un dārzāju konservu

asortiments sniedz iespēju bērnus visu

gadu apgādāt ar ēdieniem, kuriem ir

svaigu augļu un dārzāju uzturēs vēr-

tība, garša un aromāts.

PSRS Medicinas zinātņu akadē-

mijas Uzturēs institūts ieteic bērnu

uzturam dažāda veida konservus-bie-

zeņus: ābolu, svaigu aprikožu, ābolu

ar rīsiem, ābolu ar pienu, burkānu,

spinātu, zaļo zirnīšu, pupiņu pākšu
biezeni.

Dārzāju un augļu konservus bērnu

uzturei ražo speciāli konservu rūp-
nīcu cechi no izlasītiem dārzājiem un

augļiem ar sevišķi rūpīgu sanitāro

un laboratorijas kontroli.

Augļu biezeni izmanto kā sald-

ēdienu un pirms ēšanas parasti ne-

silda. Tādus konservus kā, piemēram,
ābolu biezeni ar rīsiem un ābolu bie-

zeni ar pienu var garšas uzlabošanai

iepriekš sasildīt.

Obligāti pirms ēšanas silda dār-

zāju biezeņus; tos var lietot kā pastā-

vīgu ēdienu brokastīs, pusdienās vai

vakariņās vai arī kā otrā ēdiena pie-
devu. Ja no dārzāju biezeņa grib pa-
gatavot pirmo ēdienu, pietiek biezeni

atšķaidīt ar buljonu vai karstu ūdeni

un to uzvārīt.

Ja dārzāju biezenis sviestu nesa-

tur, to var pielikt klāt.

Bērnu uzturā konservus ieteicams

dot, sākot no ļt/i gada vecuma un

vecākiem bērniem.

BĒRNU UZTURA MILTI

Bērnu uztura milti, pagatavoti
no augstākā labuma kviešu miltiem,

cukura, olām, piena, sviesta, ir ļoti

labs, lieliski izmantojams produkts ar

augstu uzturvērtibu, kuru pārtikas
rūpniecība speciāli ražo bērniem, ari

vismazākiem.

Gādībā par bērnu veselību rūp-
nīcu kolektivi veltī šo miltu izstrādā-

šanai sevišķu uzmanību, precizi ievē-

rojot kā noteikto receptūru, tā arī

laboratorijas, techniski ķīmiskās un

sanitāri higiēniskās kontroles paaugsti-
nātās prasības attiecībā uz izejvielu,
pusfabrikātu un gatavo produkciju.

Bērnu uztura miltu sagatavošanas
veids var būt dažāds. Visvienkāršā-

kais veids ir pielikt 3—4 ēdamkaro-

tēm piena, ūdens vai buljona, tējkaroti
miltu un, nepārtraukti maisot, uzvārīt.

ĒDIENU RECEPTES BĒRNIEM*

MANNAS BIEZPUTRA

Pienam pielej X U glāzes ūdens un uzvāra. Verdošam

šķidrumam ber lēnām klāt mannas putraimus, visu laiku

maisot; pievieno cukuru, naža galu sāls un vāra uz mazas

uguns 10—15 minūtes.

Pirms pasniegšanas biezputrai pieliek sviestu.

Uz 3/4 glāzes piena ņem 3 tējkarotes mannas putraimu,
V2tējkarotes cukura, 1 tējkaroti sviesta.

RĪSU BIEZPUTRA (CAUR SIETIŅU IZBERZTA)

Izlasītus un nomazgātus rīsus saber verdošā ūdenī

(1/1 glāzes) un izvāra pusmīkstus; pievieno daļu piena un

turpina vārīt tik ilgi, kamēr rīsi ir mīksti. Gatavos rīsus

izbeiž caur sietu, atšķaida ar atlikušo pienu, pieliek sāli,
cukuru un vēlreiz uzvāra, ar mentīti vai karoti kuļot.

Pirms pasniegšanas biezputrai pieliek sviestu.

Uz V4glāzes piena ņem 1 ēdamkaroti rīsu, pa tējkaro-
tei cukura un sviesta.

KARTUPEĻU ZUPA (CAUR SIETIŅU IZBERZTA)

Kartupeļus nomizo, nomazgā, pārlej ar glāzi ūdens un

izvāra mīkstus. Vārāmo ūdeni nokāš, bet izvārītos kartu-

peļus izberž caur astru sietu. legūto biezeni atšķaida ar

vārāmo ūdeni un pienu, piemet sāli un vēlreiz uzvāra.

Pirms pasniegšanas zupai pieliek ar sviestu sakulta olas

dzeltenuma aizdaru.

Olas dzeltenuma vietā zupai var pievienot burkānu sulu.

Uz i/t glāzes piena ņem 2 kartupeļus, 1 tējkaroti sviesta,

1/2 olas.

DĀRZĀJU ZUPA (CAUR SIETIŅU IZBERZTA)

Kartupeļus, burkānus, kāpostus notīra, nomazgā, aplej

ar ūdeni (11/2 glāzes) un izvāra mīkstus. Vārāmo ūdeni

nokāš un izvārītos dārzājus izberž caur astru sietu. legūto
biezeni atšķaida ar vārāmo ūdeni, pieliek sāli un vēlreiz

uzvāra.

Pirms pasniegšanas zupai pieliek sviesta un skāba krē-

juma aizdaru.

Uz 1 kartupeli ņem 1/1 burkāna, 50 g balto galviņ-
kāpostu, 1 tējkaroti sviesta, 1 ēdamkaroti skāba krējuma.

* Produktu deva paredzēta viena bērna vienai ēdienreizei.
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RĪSU ZUPA (CAUR SIETIŅU IZBERZTA)

Izlasītus un noskalotus rīsus ieber verdošā ūdenī (1 glā-
zē) un izvāra mīkstus. Izvārītos rīsus izberž caur astru

sietiņu, atšķaida ar pienu, pieliek tam cukuru un sāli un

vēlreiz uzvāra, kuļot ar mentīti.

Pirms pasniegšanas zupai pieliek sviesta aizdaru.

Uz 1 ēdamkaroti rīsu ņem s/4 glāzes piena, pa 1 tēj-
karotei cukura un sviesta.

MALTĀ GAĻA AR KARTUPEĻU BIEZENI

50 g gaļas (mīkstuma) atcīpslo, nogriež taukus, sa-

maļ gaļas mašinā kopā ar sīpoliem un sautē ar vāciņu ap-

segtā kastrolī. Kad gaļa ir apcepusies, tai pielej mazliet

buljona, ieliek to cepeškrāsnī un sautē mīkstu; pēc tam gaļu

samaļ vēlreiz gaļas mašinā, izberž caur sietu, pieliek
1 ēdamkaroti baltās mērces, izjauc, par jaunu uzvāra un

pasniedz ar kartupeļu biezeni.

Uz 50 g gaļas mīkstuma ņem 1 tējkaroti sviesta, 1/2 tēj-
karotes miltu, 50 g buljona, 3 g sīpolu.

Kartupeļu biezenim uz 200 g kartupeļu ņem 3 ēdam-

karotes piena un 1/2 tējkaroti sviesta.

GAĻAS KOTLETES

50 g gaļas (ciskas augšdaļas vai astes gabala, bez cīp-
slām un tauku daļām) samaļ gaļas mašinā, pievieno 15 g

ūdenī izmērcētas un pēc tam nospiestas baltmaizes (bez

garoziņas) un samaļ otrreiz gaļas mašinā, pieliek sāli,
1 tējkaroti auksta ūdens, l ļ2 tējkarotes sviesta un samīca

gaļas mīklu par mīkstu, vienmērīgu masu.

Malto gaļu uzliek uz ūdenī apslapināta gaļas dēļa, sa-

dala divās daļās, apviļā izsijātā rīvmaizē, izveido apaļas
vai iegarenas kotletes un cep tās karstā pannā verdošā

sviestā (5 minūtes no vienas un 5 minūtes no otras puses),

pēc tam patur 5 minūtes cepeškrāsnī.
Kotletes pasniedz ar kartupeļu biezeni, kāļu mērci vai

ar sīkmakaroniem.

Uz 50 g gaļas ņem 15 g baltmaizes, V 2ēdamkarotes

sviesta.

GAĻAS FRIKADEĻU ZUPA

Malto gaļu sagatavo kā kotletēm, tikai kopā ar ūdeni,
un pieliek 1 saputotu olas baltumu. Sagatavoto masu uzliek

uz ūdenī apmērcēta gaļas dēļa un sadala frikadelēs (kat-
ram bērnam 3—4 gab.). Frikadeles saveļ bumbiņās (rokas

apmērcē olas baltumā) un iegremdē verdošā sālsūdenī; pēc
5 minūtēm frikadeles izņem ārā, saliek sietā, ļauj tām

apžūt un pēc tam ielaiž zupā, uzvāra un pasniedz.
Uz 50 g gaļas ņem 15 g baltmaizes un 1 olas baltumu.

ĀRSTNIECISKI KONDITOREJAS

PRECU IZSTRĀDĀJUMI

Lai atvieglotu, it sevišķi bērniem,

dažu zāju ieņemšanu, konditorejas un

vitaminu rūpniecībā izstrādā ārstnie-

ciskus konditorejas ražojumus.
Sādu izstrādājumu asortimentā ir

vitaminu dražejas, eikalipta-mentola
karameles, melleņu un ābolu džems,

piparmētru dražejas, piparmētru tab-

letes, šokolāde ar kolas riekstu v. c.

ZELĒJA

Želejas iegūst, savārot augļu un

ogu sulas ar cukuru un pievienojot or-

ganiskas uztura skābes un tādas Teci-

nošas vielas kā, piemēram, pektinu,
agaru.

Želejas garša un aromāts atgā-
dina tos svaigos augļus un ogas, no

kuriem tā pagatavota; pēc konsistences

un krāsas tā ir dzidra, parasti tumš-

brūna, receklim līdzīga masa, kas sa-

glabā tai piešķirto formu.

BURKĀNU BIEZENIS

Bērniem, kas vecāki par IV2 gada,
konservu rūpniecības uzņēmumos spe-
ciāli izstrādā konservus — sarīvētu

burkānu biezeņus.
Šie konservi ir dažāds burkānu

biezeņa sakopojums ar mannas put-
raimiem, sviestu, cukuru un rīsiem, un

tie ir pagatavoti sevišķi rūpīgi — no

izlasītām izejvielām ārstu un labora-

toriju modrā kontrolē, kas seko, lai

burkāni saglabātu savu kvalitāti un

karotinu (A provitaminu) un citus

vitaminus (C un B).
Burkānu biezeņa konservus var

izmantot kā patstāvīgu ēdienu brokas-

tīs, pusdienās, vakariņās un zupu un

otro ēdienu pagatavošanai (raušiem,

sacepumiem, dārzāju kotletēm v. c),
kā arī citu ēdienu piedevām.

PSRS Medicinas zinātņu akadē-

mijas Uzturēs institūts šos konservus

atzīst par labiem.

SVAIGI AUGĻI UN OGAS

JEBKURĀ GADA LAIKĀ

Konservu rūpniecības uzņēmumos
arvien plašāk sāk pielietot svaigu
angļu, ogu un dārzāju ātrās saldēšanas

metodi.

Atrā saldēšana (tā notiek —33°

temperatūra) dod iespēju ēst jebkura
gada laikā ogas, augļus, dārzājus, kas

kvalitātes, uzturvērtības, garšas, krā-

sas, aromāta ziņā maz atšķiras no

svaigiem, tikko no koka, krūma vai

dobes ņemtiem.
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Atri saldētos augļus un ogas iz-

strādā trijos veidos: 1) dabiskus, 2) da-

biskus, kas apkaisīti ar smalko cukuru

(kartona kastītēs), 3) dabiskus, kas

pārlieti ar cukura sīrupu (stikla bur-

ciņās).
Augļi un ogas jāatlaidina parastā

istabas temperatūrā tieši pirms lietoša-

nas; speciāla sildīšana nav vajadzīga,
jo tā pazemina to garšas vērtību.

AUGĻU UN OGU BIEZENIS UN

DŽEMS

Augļu un ogu biezeni (povidlu)
izstrādā no svaigiem, gataviem, labas

kvalitātes saberztiem augļiem vai

ogām, ko savāra ar cukuru. Pilnīgi
dibināti par labāko uzskata ābolu un

plūmju biezeni.

Augļu biezenis saglabā visas izej-
produkta vērtīgās īpašības un satur

līdz 65% cukura un 1,2% augļu
skābju.

Daudzi cilvēki pamatoti apzīmē
augļu biezeni par augļu sviestu; tie-

šām, tas ir visai vērtīgs uzturlīdzeklis.

Līdzīgi augļu biezenim arī džemu

izstrādā no augļiem un ogām.

Starpība starp džemu un biezeni ir

tā, ka pirmo pagatavo no nesaberztiem

augļiem un ogām.
Kā džemu, tā augļu biezeni pa-

sniedz pie tējas; abi ir arī teicams

saldo pīrāgu, pīrādziņu, pankūku pil-
dījums un laba raušu un grauzdiņu pie-
deva.

Tāpat kā augļu biezenis, džems

satur līdz 65°/<> cukura, kā arī dabiskās

skābes, vitaminus, mineralsāļus.

AUGĻU SULAS

Garšīgas un veselīgās sulas pa-
gatavo no izlasītiem svaigiem augļiem
un ogam; tajās saglabājas visas da-
bisko rugļu vērtīgās uzturvielas.

Vīnogu sula ir pasterizēta un tādēļ
nerūgst, tajā nav arī alkohola, bet
sula ir saglabājusi vīnogu cukuru,
organiskas skābes, mineralsāļus, vita-
minus un aromātiskās vielas.

Vīnogu sulā ir arī saglabātas
visas vīnogu dziednieciskās īpašības,
tādēļ ārsti to ieteic kā vērtīgu diē-
tisku produktu.

Dabiskajā ābolu sulā ir daudz
augļu cukura un dzelzs sāļu; tā ir se-

višķi vajadzīga bērniem, lai tie nor-

māli attīstītos.
Aprikožu sula (tai liek klāt cu-

kura sīrupu), satur ievērojamu dau-
dzumu karotina, kas organismā pār-

GAĻAS, VISTAS VAI SVAIGAS ZIVS PUDIŅŠ

50 g vistas gaļas mīkstuma (liellopu, svaigi izzvejota
zandarta) sagriež gabaliņos, maļ divas reizes gaļas mašinā

kopā ar 15—20 g sausas, pienā izmērcētas baltmaizes. Šo

masu izberž caur astru sietiņu, pieliek sāli un atšķaida ar

pienu līdz biezputras biezumam; pēc tam pieliek y2 jēlas
olas dzeltenuma un stingrās putās saputotu baltumu, uz-

manīgi iecilājot no apakšas uz augšu, lai putas nesakristos.

Visu saliek nelielā, ar sviestu (5 g) biezi izziestā un ar iz-

sijātu rīvmaizi izkaisītā krūzītē (aluminija, emaljas vai

porcelāna); virsū uzliek ar sviestu piesūcinātu papīra
ripiņu. Krūzīti iegremdē kastrolī, kurā līdz pusaugstumam
ieliets verdošs ūdens, apsedz kastroli ar vāciņu un uzliek

uz plīts. Pudiņu izņem no ūdens pēc 40—50 minūtēm,

aplej ar buljonu un pasniedz kopā ar kartupeļu biezeni.

Uz 50 g liellopu gaļas (vai vistas, vai arī svaigas zivs)

ņem 15—20 g baltmaizes, 1 olu, 1 tējkaroti sviesta.

Kartupeļu biezenim ņem 3 ēdamkarotes piena un i/2 tēj-
karotes sviesta.

TEFTEĻI

50 g gaļas (liellopu, teļa, vistas gaļas mīkstumu vai

liesu zivi) bez plēvēm un taukiem maļ divreiz gaļas mašinā

kopā ar aukstā ūdenī izmērcētu baltmaizes šķēlīti bez garo-

ziņas. legūto masu saberž piestiņā ar tējkaroti sviesta,

izberž caur sietu, pieliek sāli un izmaisa ar labi saputotu
olas baltumu. Pēc tam izveido nelielas, iegarenas formas

kotletes (rīvmaizē neapviļājot), saliek pannā, pārlej ar

nelielu daudzumu auksta buljona, uzklāj virsū ar sviestu

piesūcinātu papīru un patur 1/2 stundu cepeškrāsnī.

Tefteļus pasniedz ar kartupeļu vai burkānu biezeni.

Uz 50 g gaļas mīkstuma ņem 15 g baltmaizes, V2ēdam-

karotes sviesta un 1 olas baltumu.

ZRAZI AR RĪSIEM VAI GRIĶU BIEZPUTRU

Malto gaļu saliek uz ūdenī apmērcēta gaļas dēļa un

uzveltnē kā nelielu pankūku; tai uzliek virsū pildījumu, aiz-

kniebj gaļu ciet un apcep verdošā sviestā, pēc tam pārlej
ar skāba krējuma mērci un 10—20 minūtes patur cepeš-
krāsnī. Pildījumu pagatavo no vārītiem rīsiem, kas sa-

jaukti ar sautētiem sīpoliem un sakapātām cietām olām, vai

no griķu biezputras ar sautētiem sīpoliem.
Uz 50 g gaļas mīkstuma ņem 20 g baltmaizes, 1/2 ēdam-

karotes sviesta, 2 ēdamkarotes putraimu, 5 g sīpolu, 76 olas.

Mērcei uz 5 g miltu ņem 1 tējkaroti skāba krējuma,
30 g buljona.
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KĀPOSTU TĪTEŅI

Prāvākām kāpostu lapām nogriež cietās daļas, ieliek

lapas verdošā ūdenī, vienreiz uzvāra un saliek sietā. Galu

samaļ gaļas mašinā un sajauc ar izvārītiem rīsiem, sviestā

apceptiem sīpoliem un sakapātām olām. Katrai kāpostu

lapai ieliek vidū pildījumu, saritina lapu kopā, apviļā to

miltu un rīvmaizes maisījumā un apcep sviestā. Pēc tam

tīteņus saliek lēzenā kastrolī, pārlej ar tomātu mērci un

sautē cepeškrāsnī 30—40 minūtes (porcija — 2 gab.).
Mērces pagatavošana. Izkausē sviestu, sacep tajā to-

mātus, pieliek cukuru, apkaisa ar miltiem, atšķaida ar

vieglu buljonu un skābu krējumu un 10 minūtes pavāra.
Uz 50 g kāpostu ņem 30 g gaļas mīkstuma, 1 ēdam-

karoti rīsu, 5 g sīpola, 1/* ēdamkarotes sviesta, V4olas.

Mērcei — pa 1 tējkarotei sviesta un skāba krējuma, pa

1/2 tējkarotei miltu un tomātu biezeņa, V4tējkarotes cukura.

BIEZPIENA RAUSĪŠI

50 g biezpiena, kas gatavots no vārīta piena, nospiež
un izberž caur sietu; pēc tam pieliek sīrupu (1 tējkarote
ūdenī uzvārīta cukura), izjauc un pievieno vaniļu un su-

kātu; pasniedz kā saldo ēdienu (brokastīs — ar sausiņiem).
Uz 50 g biezpiena ņem 1 tējkaroti smalkā cukura, 5 g

sukāta un vaniļu vai vanilinu pēc garšas.

DZĒRVEŅU ĶĪSELIS

Vienas ķīseļa porcijas (200 g) pagatavošanai ņem 50 g

ogu (2 ēdamkarotes), izlasa, applaucē sietā ar verdošu ūdeni

un ar koka karoti sašķaida. Saspaidītās ogas saliek marlē

un izspiež no tām 1 tējkaroti sulas (sulu uzglabā apsegtā
traukā tumšā, vēsā vietā). Čagām uzlej glāzi karsta ūdens,
uzvāra tās un pēc tam izkāš caur marli. Daļu izkāstā šķid-
ruma (1/4 glāzes) atdzesē un atšķaida tajā 2 tējkarotes kar-

tupeļu miltu, bet pārējo šķidrumu uzvāra ar 3 tējkarotēm
smalkā cukura. Kad tas vārās, tam pielej, visu laiku maisot,

iejauktos kartupeļu miltus, vēlreiz uzvāra un pēc tam ne-

kavējoties pārlej porcelāna traukā turpinot maisīt, lai ne-

rastos plēvīte (pārvārīts ķīselis ir ūdeņains). Kad ķīselis
ir mazliet atdzisis, pielej atlikto, no ogām izspiesto, ne-

vārīto sulu.

Ķīselis jāvāra emaljētā traukā (bet ar nesaplaisājušu

emalju). Kartupeļu miltus iejauc ogu novārījumā, nevis

ūdenī.

Tāpat pagatavo citu svaigu ogu ķīseli.

MANNAS PUDIŅŠ AR ĀBOLIEM

Verdošā pienā lēnām ieber mannas putraimus, pievieno

cukuru, naža galu sāls un izvāra. Gatavai putrai pieliek

sviestu, olas dzeltenumu un visu labi izmaisa. Olas

vēršas par A vitaminu, kas bērniem

ir vajadzīgs augšanai un normālai

attīstībai un ir derīgs arī pieaugu-
šiem cilvēkiem.

Ķiršu sulu konservu rūpniecība
ražo ar cukura sīrupa piedevu, kā arī

bez cukura.

No svaigām, gatavām plūmēm iz-

spiestai sulai, lai samazinātu skā-

bumu, liek klāt cukura sīrupu. Plūmju
sula labi dzesē slāpes un uzlabo

gremošanas norises.

Mandarinu sulu iegūst no gata-
viem, izlasītiem mandariniem. Lieto-

jot šo lielisko dzērienu, mēs varam ar

savu uzturdevu uzņemt cauru gadu
visu vērtīgo, ko sniedz svaigi man-

darini.

DZĒRVENES UN BRŪKLENES

Viscaur plašajā Padomju Savie-

nības teritorijā līdz pat Ziemeļu
Ledus okeāna krastiem, kur ir tikai

sūnaini purvi un sūnas, bagātīgi aug
dzērvenes — ļoti garšīgas skābas

ogas, kas satur līdz 6%> cukura un

līdz 3,4% skābju (to skaitā ļoti vēr-

tīgo citronskābi).
No dzērvenēm vāra ievārījumu,

ķīseli (vislabāko no visiem); no tām

gatavo dzērveņu limonādi, sulu un

ekstraktu.

Dzērvenes ievāc rudeņos un pa-
vasaros. Visgaršīgākās ir zem sniega
pārziemojušās dzērvenes, kuras lasa

pavasarī, tikko sniegs ir nokusis. Sa-

jās pavasara dzērvenēs ir mazāk

skābes un vairāk cukura, bet par to

mazāk C vitamina nekā rudens dzēr-

venēs.

Dzērvenēm līdzīgas ir citas zie-

meļu savvaļas ogas — brūklenes, kas

aug tajās pašās vietās. Brūklenes ir

saldākas nekā dzērvenes, tajās ir vai-

rāk cukura (līdz 8,7%) un mazāk

skābju (2%).
Mērcētas brūklenes ir lieliska

gaļas, putnu un medījumu piedeva.
Tāpat kā no dzērvenēm, arī no

brūklenēm vāra ievārījumu, gatavo
limonādi, sulu. Ārsti — dietologi ap-

galvo, ka brūklenes, līdzīgi dzēr-

venēm, ir ne tikai derīgas, bet dažos

gadījumos arī ārstnieciskas ogas.
Vislielākās un saldākās brūklenes

aug priežu mežos.

Saldo ēdienu un galertu veidne



baltumu saputo stingrās putās un arī iecilā

atdzesētā biezputrā.
Nomizotus ābolus sasmalcina un sautē ar

cukuru uz mazas uguns. Veidnīti izziež ar

sviestu, izkaisa ar rīvmaizi; tur ieliek kārtu

mannas biezputras, tai virsū uzliek ābolu

kārtu, apsedz ar mannas putras kārtu, aplaista
no virspuses ar sviestu, apkaisa ar rīvmaizi un

cepeškrāsnī sacep.

Uz 5 tējkarotēm mannas putraimu ņem

V4glāzes piena, 1/2 olas, 4 tējkarotes cukura,
1 ābolu, 2 tējkarotes sviesta.

KĀPOSTU RAUŠI

Kāpostus notīra, nomazgā, saēvelē un iz-

sautē pienā (V 2 glāzes) mīkstus. Sautētos

kāpostus samaļ gaļas mašinā, pieliek sāli,
samaisa ar jēlu olu un rīvmaizi un liek ar

karoti plācenīšu veidā uz sakarsētas, ar

sviestu izziestas pannas.
Pie raušiem pasniedz skābu krējumu.
Uz 200 g kāpostu ņem V2olas, 1 tējkaroti

rīvmaizes, 2 tējkarotes sviesta, 1 ēdamkaroti

skāba krējuma, */« glāzes piena.

BURKĀNU UN ĀBOLU KOTLETES

Burkānus notīra, nomazgā, uz rīves sa-

berž, ieliek kastrolī, pielej ūdeni (y4 glāzes)
un izsautē pusmīkstus. Pēc tam kastrolī ar

burkāniem pieliek nomizotus, sasmalcinātus

ābolus un turpina sautēt, kamēr tie ir mīksti.

Tad pieber mannu, pieliek sāli, cukuru un

5 minūtes pavāra, arvien apmaisot, lai ne-

rastos pikas. legūto masu atdzesē, izveido

no tās kotletes, apviļā ar rīvmaizi un sviestā

apcep.

Uz 1 burkānu un 1 ābolu ņem 1 tējkaroti
mannas, V 2tējkarotes cukura, 2 tējkarotes
sviesta.

BIEŠU KOTLETES

Bietes nomizo, nomazgā un uz rīves sa-

berž. No iegūtās masas izveido kotletes, ap-

viļā tās rīvmaizē un sviestā apcep.
Uz 1 vidēja lieluma bieti ņem 1 ēdam-

karoti rīvmaizes un 1 tējkaroti sviesta.

BURKĀNU UN ĀBOLU BIEZENIS

Notīrītus burkānus un ābolus saberž uz

rīves un sajauc ar saspiestām dzērvenēm un

cukuru.

Uz 1 burkānu un 1 ābolu ņem 1 ēdam-

karoti dzērveņu, 2 tējkarotes cukura.

RĪVMAIZES RAUŠI

Sausiņus samaļ gaļas mašinā vai sagrūž,

aplej ar karstu ūdeni, pieliek raugu un patur
stundas divas siltā vietā. Kad mīkla ir uzrū-

gusi, pieliek olu un izmaisa; pēc tam mīklu

lej ar tējkaroti uz karstas, ar sviestu izziestas

pannas un cep kā parastās mīklas raušus.

Uz 3 ēdamkarotēm rīvmaizes ņem 3/4 glā-
zes ūdens, 2 g rauga, 1 tējkaroti sviesta,

V 2olas.

RĪVMAIZES UN BURKĀNU SACEPUMS

Burkānus notīra un nelielā ūdens dau-

dzumā viegli apsautē, pēc tam sakapā, pie-
liek sviestu un izmanto kā sacepuma pildī-
jumu. Rīvmaizei pielej karstu ūdeni, pieliek
olu un sviestu. Visu rīvmaizes masu labi iz-

jauc, pusi no tās ieliek ar sviestu izziestā

pannā, pēc tam liek burkānu pildījumu, ap-

sedz to ar pārējo rīvmaizes masu un cepeš-
krāsnī izcep.

Uz 2 ēdamkarotēm rīvmaizes ņem V2bur-

kāna, 1/2 glāzes ūdens, 1/2 olas, V 2tējkarotes

cukura, Va tējkarotes sviesta.
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SIEVIETESUZTURE GRŪTNIECĪBASUN
BĒRNAZĪDĪŠANASLAIKĀ

Pareiza sievietes uzturēs organizācija visā

grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā sa-

glabā mātes veselību un rada vislabvēlīgākos
apstākļus augļa attīstībai un bērna normālai

augšanai un attīstībai tajā laikā, kad tas sa-

ņem mātes pienu. Ir zināms, ka pat tad,
kad sievietes uzture ir grūtniecības periodā
kaut kādā ziņā nepietiekama, auglis no mātes

organisma paņem visas viņa attīstībai nepie-
ciešamās vielas, bet mātes organisms no tā

cieš. Tā dažreiz grūtniecēm bojājas zobi; tās

ir kalcija trūkuma sekas, jo kalcijs ir nepie-
ciešams augļa kaulaudu attīstībai. Ja grūtnie-
cības perioda uzture nav pareiza, sievietei var

rasties arī citi organisma darbības traucē-

jumi — mazasinība, hipovitaminozes, vispā-

rēja novājēšana. Tomēr grūtniecība ir dabisks

fizioloģisks stāvoklis un bērna zīdīšana — da-

bisks fizioloģisks akts, tādēļ mātes organisms
necietīs, ja vispārējais dzīves veids būs pa-
reizs.

Vispirms ir vajadzīgs, lai grūtnieces un zī-

dītājas uzturs būtu kaloriju ziņā pietiekams
un saturētu nepieciešamo olbaltumvielu dau-

dzumu. Parastos apstākļos pieaugušai sievie-

tei pietiek diennaktī ar 1 līdz 1,5 g olbaltum-

vielu uz 1 kg ķermeņa svara; grūtniecības un

bērna zīdīšanas periodā šī norma ir jāpalie-
lina līdz 2 g.

Pēdējos grūtniecības mēnešos sievietes

uzturā ir pārsvarā jābūt piena un augu valsts

produktiem, bet tādiem, kas satur pietiekamu
daudzumu olbaltumvielu; turpretim gaļu var

lietot ierobežotā daudzumā un ne katru dienu,
bet divas trīs reizes nedēļā vārītā un tvai-

kotā veidā (ne ceptu!).
Grūtnieču un zīdītāju uzturam ir jābūt

dažādam, ar pietiekamu daudzumu svaigu

dārzāju, bet vasaras un rudens periodā —

zaļumu, ogu un augļu. Neieskaitot pastipri-
nāto olbaltumvielu vajadzību, sievietes orga-

nismam šajos periodos ir vajadzīgs arī pa-

augstināts minerālvielu, sevišķi kalcija un

fosfora, kā arī A, D, C v. c. vitaminu dau-

dzums.

Ja pieauguša cilvēka diennakts norma ir

aptuveni 0,7 g kalcija, bet fosfora — 1,5 g, tad

grūtniecei vajag ap 1,5 g kalcija un 2—2,5 g

fosfora diennaktī. Tādēļ sievietei un augošā
bērna organismam sevišķi nozīmīgs šajos pe-

riodos ir piens kā pats galvenais kalcija

avots, kamēr fosforu organisms saņem ar vis-

dažādākiem augu un dzīvnieku valsts pro-
duktiem.

Salīdzinot ar parasto pieauguša cilvēka

normu, jāpalielina arī C vitamina daudzums,
kurš ir vajadzīgs mātes veselības stiprināša-
nai un augļa un jaunpiedzimušā bērna parei-
zai attīstībai. Grūtniecēm un zīdītājām sievie-

tēm ir ieteicama kā diennakts deva ap 100 mg

C vitamina (askorbinskābes). Arī A un D vi-

tamina daudzums ir jāpaaugstina, salīdzinot

ar parasto fizioloģisko normu. Vasaras pe-

riodā šim nolūkam ir jāizmanto ar karotinu

bagātie zaļumi — salāti, spināti, jaunie biešu

laksti v. c, bet rudens un ziemas periodā —

burkāni svaigā un dažādu ēdienu veidā.

D vitamina avoti ir piens, olas dzeltenums,

aknas, dažos gadījumos arī zivju eļļa, kuras

daudzumu nosaka ārsts.

Grūtniecības un bērna zīdīšanas periodā ir

vajadzīgas 4 ēdienreizes dienā. Nevajag lietot

vienā reizē pārāk daudz uztura — labāk šo

pašu daudzumu sadalīt nelielās porcijās.

Racionāli ir ēdiena uzņemšanas laikus sa-

dalīt šādās dienas stundās: pirmās brokastis

no 7 līdz 9 rītā, otrās brokastis no 11 līdz

1 dienā, pusdienas no 5 līdz 7 vakarā un va-

kariņas (vieglas) no 10 līdz 11 vakarā.

Šo režimu var, protams, mainīt, bet svarīgi

ir, lai brokastu, pusdienu un vakariņu stunda

būtu arvien tā pati un lai starp atsevišķām
ēdienreizēm nebūtu garu pārtraukumu.



PARAUGA ĒDIENKARTE

Uzturu pēc šeit sniegtās paraugēdien-
kartes saņēma visu grūtniecības laiku kāda

sieviešu grupa — Staļina vārdā nosauktās

autorūpnīcas strādnieces, kas deva ļoti labus

rezultātus: sievietes jutās labi, dzemdēja
īstajā laikā, normāli, un bērni piedzima ve-

seli, spēcīgi, ar labu svaru un garumu.

Atkarībā no sezonas un vietējiem apstāk-
ļiem šī paraugēdienkarte var mainīties.

Tā kā tēja un dabiskā kafija satur dažas

vielas, kas uzbudina nervu sistēmu, ieteicams

lietot vāju tēju un dabiskās kafijas atvietotā-

jus: pārdošanā ir arvien vairākas šādu mai-

sījumu šķirnes («Mūsu marka», «Veselība»

v. c).

Pirmās brokastis Otrās brokastis Pusdienas ar

i. diena

Siers Pankūkas ar rīsiem Veģetāra kāpostu zupa Dārzāju ragū

Rūgušpiens Piens Gaļas kotletes ar kartupeļu Piens

Tēja Augļi vai svaigi burkāni biezeni

Augļi vai kompots

2. diena

Biezpiens ar skābu krējumu Vinegrets Piena zupa ar rīsiem ; Biezputra ar pienu

Tēja Kafija Bef stroganovs ar ceptiem
kartupeļiem

Ķīselis

3. diena

Rūgušpiens Rīsu biezputra pienā ! Veģetārs borščs Rīvmaizē apcepti

Tēja Piens Kartupeļu sacepums vārīti kāposti
; Ķīselis (Tēja

4. diena

Svaigu dārzāju salāti Vārīti kartupeļi ar sviestu Grūbu un kartupeļu zupa ļ Vārīti makaroni

Sviestmaize ar sieru Kafija ļ Ceptas zivis ar biezputru Piens

Tēja I Kompots

5. diena

Omlete Rīsu pudiņš Veģetārs rasoļņiks Vinegrets
Tēja Piens Vārīta gaļa ar kartupeļu Tēja

biezeni

Ķīselis

» 6. d i e n a

Biezpiena rausīši ar skābu Biezās kartupeļu pankūkas Zaļumu vai svaigu kāpostu Rūgušpiens
krējumu Kafija zupa Maize ar sviestu

Tēja Zrazi ar biezputru
Kompots

7. diena

Pankūkas ar cukuru I Kāpostu sacepums Kartupeļu zupa , Svaigu dārzāju salāti

Sviestmaize ar sieru vai Piens Makaronu sacepums ar gaļu Rūgušpiens
olu Augļi vai ķīselis

Kafija



ĀRSTNIECISKĀ

UZTURE
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ĀRSTNIECISKĀ UZTURE

Slimnieka uzturei ir liela nozīme. Tā ne

tikai palīdz saglabāt spēkus un atjaunot sli-

mības laikā radušos zaudējumus, bet ir arī

iedarbīgs ārstniecisks līdzeklis. Mūsdienu zi-

nātne ir noskaidrojusi, ka jebkuras saslim-

šanas gadījumā uztura veidam ir noteikta

iedarbība, bet daudzos gadījumos tas izšķir
slimības gaitu un tās gala rezultātu. Tādēļ
slimnieka uzture jāveido uz noteiktiem zināt-

niskiem pamatiem, un tādēļ to arī sauc par
ārstniecisku uzturi.

Padomju medicinai ir ārstnieciskās uztu-

rēs laukā lieli sasniegumi; ārstnieciskās uz-

turēs pamati izstrādāti ne tikai kuņģa un

zarnu, bet arī aknu, sirds, nieru, hipertonis-
kās slimības, dažu aptaukošanās formu, ādas,
nervu sistēmas slimību, reimatisma, cukur-

slimības un daudzu citu slimīgu stāvokļu
gadījumos.

Ārstnieciskā uzture ir plaši ieviesta medi-

cinas praksē; tā ir obligāta ārstēšanas sistē-

mas sastāvdaļa ārstnieciskās iestādēs, sana-

torijās, kūrortos, rūpniecības uzņēmumu
nakts profilaktorijos; mūsu zemē ir plaši iz-

vērsts ārstnieciskās uzturēs ēdnīcu un stūrīšu

tīkls; ārstniecisko uzturi pielieto arī, ārstējot
slimniekus ambulancēs un sniedzot viņiem
palīdzību mājās.

Ārstniecisko uzturi paraksta zināma uz-

tura veidā, kas sastāv no noteiktiem produk-
tiem, kuri pakļauti attiecīgai kulinārai apstrā-
dāšanai. Ārstnieciskās uzturēs veidu sauc par

«ārstniecisko galdu» jeb «dietu». Dažu dietu

sastāvā jābūt ne tikvien noteiktiem produk-
tiem, bet arī visai dienas devai šo slimību

(piemēram, cukurslimības, aptaukošanās)

gadījumos jābūt ar stingri noteiktu ķīmisko
sastāvu. Ja ārsts nosaka šādu dietu, slimnie-

kam jāpieturas pie noteiktas ēdienkartes, un

katrs ēdiens šādos gadījumos noteikti jāpa-

gatavo pēc paredzētām normām.

Dažreiz ārsts paraksta uzturlīdzekļus, kas

zināmu slimību gadījumos ir speciāli ārstnie-

ciski līdzekļi, piemēram, aknas dažu mazasi-

nības veidu, biezpiens un medus -- aknu

slimību gadījumos, tomēr arī šādos apstākļos
slimniekam ir jāievēro noteikta dieta.

Daudzos gadījumos ārstnieciskās uzturēs

ēdienus gatavo mājās, piemēram, tad, ja nav

vajadzīgs uzturēties ārstnieciskā iestādē un

slimnieks ārstējas ambulatoriski, vai arī tad,

ja slimnieks ir atgriezies mājās no slimnīcas

vai sanatorijas un viņam jāievēro dieta, bet

ārstnieciskās uzturēs ēdnīcu viņš neizmanto.

Tikai ārsts nosaka ārstnieciskās uzturēs

vajadzību mājas apstākļos. Ārstnieciskā uz-

ture bez ārsta ieteikuma un viņa norādīju-
miem var gaidītā labuma vietā slimniekam

kaitēt.

Slimnieka ēdieni jāpagatavo no svaigiem,

augstas kvalitātes produktiem; ārstnieciskai

uzturei plaši jāizmanto dietas konservi, kas

pagatavoti no svaigiem augstākā labuma

produktiem, turoties pie noteiktām receptēm
un stingri izpildot technoloģiskās instrukci-

jas. Ar dietas konservu palīdzību slimnieku

var apgādāt jebkurā gada laikā ar dārzājiem
un augļiem, pie tam aiztaupot daudz laika un

pūļu uztura pagatavošanai.
Grāmatā ir sniegts daudzu dietas pro-

duktu un konservu apraksts, kurus var uz-

ņemt slimnieka uzturā, ja ir attiecīgs ārsta

norādījums; arī daudzus grāmatā minētos

racionālās uzturēs ēdienus var izmantot ārst-

nieciskai uzturei, vadoties no ārsta norādīju-

miem, ja nav speciālu ierobežojumu attiecībā

uz atļautiem uzturlīdzekļiem un to apstrādā-
šanas veidu un dietas pamatā ir vienīgi no-

teikts uzturdevas ķīmisks sastāvs, kā, piemē-

ram, cukurslimības gadījumā.

Slimnieka uztura sagatavošanai — ārst-

nieciskai kulinārijai — ir savas īpatnības, ar

kurām tā atšķiras no vispārējās kulinārijas.
Tomēr ir jāatceras, ka negaršīgs, ēstgribu
maz kairinošs un neizskatīgs ēdiens negativi
ietekmē ārstnieciskās dietas rezultātus; arī

tad, ja dažu kuņģa slimību gadījumos nosaka

dietu, kuras uzdevums ir iespējami samazināt

izdalāmās kuņģa sulas daudzumu, visiem

ēdieniem ir jābūt ārēji glītiem, dažādiem un

ar labu garšu. Šiem un dažiem citiem slim-

niekiem gaļas ēdienus gatavo vārītā veidā,
bet gaļa vai zivis nav pārmērīgi jāsavāra:

daļai ekstraktvielu ir jāpaliek iekšā, lai sagla-
bātu produkta garšu. Sevišķi svarīgi ir pada-
rīt garšīgus tos ēdienus, kuri ietilpst bieži

ieteiktā bezsāls dietā; grāmatā ir sniegtas
daudzu bezsāls ēdienu receptes. Arī citu bez



sāls pagatavotu ēdienu garšu var uzlabot, ja
pievieno izvārītus un pēc tam apceptus sīpo-
lus un ja ēdienus paskābina vai pasaldina;
piemēram, bez sāls pagatavotam borščam var

pielikt citrona sulu, dabisko etiķi, cukuru, ja
ārsts nav speciāli to noliedzis.

Slimnieku uzturā diezgan bieži ieteic iero-

bežot vārāmās sāls daudzumu; tādēļ nevajag
ēdienus sālīt pēc savas garšas, bet gan jāpie-
turas pie normas: zupām liek 0,5 g sāls uz

100 g, gajas un zivju otrajiem ēdieniem —

1 g uz 100 g jēlprodukta tīrsvarā, biez-

putrām — 1,5 g uz 100 g putraimu, olu ēdie-

niem — 0,25 g uz vienu olu, biezpiena ēdie-

niem — 1 g uz 100 g produkta, mīklai —

0,75 g uz 100 g miltu, mērcēm 0,3—0,5 guz
100 g mērces.

Uzturlīdzekļus un ēdienus sasmalcina ar

gaļas mašinas palīdzību vai izberž tos caur

sietu; tomēr, ja malto gaļu vai biezputru
vēlas vēl irdenāku, tās bez tam vēl rūpīgi iz-

jauc, sakulsta, bet dažiem ēdieniem var pie-
likt saputotu olas baltumu. Lai iegūtu maigu
putru, ieteicams putraimus iepriekš noskalot,

cepeškrāsnī apžāvēt un pēc tam kafijas dzir-

naviņās samalt; beigās šādu no samaltiem put-
raimiem pagatavotu biezputru rūpīgi sakuļ.

Bieža ārstnieciskās uzturēs prasība ir

atbrīvot gaļu un zivis no ekstraktvielām; šajā
nolūkā produktus izvāra ūdenī vai tvaiko;

pēdējais paņēmiens ir noderīgāks, jo tādā

veidā mineralsāļu un ekstraktvielu zudumi

nav tik lieli. Mājas apstākļos tvaikotas kotle-

tes var viegli pagatavot parastajā kastrolī,
kurā ielej mazliet ūdens un ieliek ačgārni ap-

grieztu sietiņu: kad ūdens sāk vārīties, kotle-

tes saliek uz sietiņa un vāra tvaikos, apsedzot
kastroli ar vāciņu. Tāpat pagatavo tvaikotu

omleti: omletes masu ieliek bļodiņā vai veid-

nītē, kuru ievieto kastrolī ar verdošu ūdeni.

No vārītas gaļas pagatavotu otro ēdienu

garšu var uzlabot, pievienojot dietā atļautās
mērces.

Šajā grāmatas nodaļā sniegti tādi ēdieni,
kuru receptēs vai sagatavošanas veidā ir

savas īpatnības saskaņā ar ārstnieciskās uz-

turēs prasībām. Katram ēdienam sniegtas

produktu normas (recepte) un sagatavošanas
veids; ēdieni sakopoti grupās, atbilstoši vai-

rāk izplatītām slimībām; šos ēdienus var ar

ārsta norādījumu lietot arī citu slimību gadī-

jumos. Lai nodrošinātu ēdiena pilnvērtību,
produktu svars gramos ņemts tīrsvarā, t. i.,

atskaitot nost neizmantojamās daļas: kaulus,

ādas, čaulas v. tml. Zupām minēts arī ūdens

daudzums, bet ir jāievēro, ka atkarībā no

trauka lieluma un uguns stipruma ūdens no-

vārās dažādi. Parasti zupai ņem līdz 700 ml

šķidruma (ap 3 glāzes); pēc novārīšanās

pakāpes verdošu ūdeni lej klāt ar tādu aprē-

ķinu, lai iegūtu ap 450—500 ml (2 glāzes)
gatavas zupas.

Dažu slimnieku grupām sniegta vienas

dienas paraugēdienkarte un ēdienreižu skaits,
bet atsevišķos gadījumos, kur tas sevišķi ne-

pieciešams, — arī produktu daudzums. At-

skaitot zarnu darbības traucējumus, šādas

ēdienkartes sastādītas chronisku slimnieku

vajadzībām, kuriem noteikta vairāk vai mazāk

pastāvīga dieta. Šī ēdienkarte jālieto tikai

pēc speciāla ārsta norādījuma.
lepazīstinot ar šajā nodaļā minēto ēdienu

pagatavošanas veidiem, galvenā uzmanība

veltīta ārstnieciskās kulinārijas prasībām.
Jēlproduktu pirmo apstrādāšanu izdara tāpat,
kā sagatavojot šajā grāmatā sniegtos vispā-
rējās, racionālās uzturēs ēdienus, ja nav citu,

speciālu norādījumu.
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ĀRSTNIECISKĀS UZTURES

PARAUGĒDIENKARTE

Vienas dienas ēdienkarte dietai, ko

ieteic slimniekiem, kas slimo ar

dažām kuņģa čūlas slimības for-

mām un ar gastritu, kuru pavada

paaugstināts kuņģa sulas skābums

Pīkst. B —9. Mīkstas olas, man-

nas biezputra; sacietējusi baltmaize

ar sviestu; tēja ar pienu.
Pīkst. 12— 13. Svaigs biezpiens,

saberzts ar svaigu skābu krējumu;
nesālīts svaigs sviests; sacietējusi
baltmaize; glāze tomātu sulas.

Pīkst. 15— 16. Burkānu biezeņa
zupa ar pienā vārītu putraimu tumi

kā pamatu; tvaikotas gaļas kotle-

tes ar rīsu biezputru, kas izberzta

caur sietiņu; ogu želeja; sacietējusi
baltmaize.

Pīkst. 19—20. Vārīts zandarts

vai tvaikota omlete; kartupeļu un

burkānu biezenis ar sviestu; glāze
mežrozīšu paauglīšu novārījuma;

sacietējusi baltmaize.

Stundu pirms miega. Glāze

salda krējuma, piena vai ķīseļa;
cepumi.

Vienas dienas ēdienkarte dietai

zarnu darbības traucējumu
gadījumos

Pīkst. B—9. Caur sietiņu izberz-

ta, ūdenī vārītu rīsu biezputra ar

svaigu sviestu; ūdenī vārīts kakao

(10 g cukura).
Pīkst. 12— 13. Glāze mežrozīšu

paauglīšu novārījuma (silts).
Pīkst. 16— 17. Tume ar vāju, at-

taukotu gaļas buljonu; gaļas frika-

deles vai tvaikotas gaļas kotletes

(ar ķiplokiem); melleņu želeja.
Pīkst. 19—20. Vārīts zandarts

ar izkausētu svaigu sviestu; upeņu

ķīselis (10 g cukura).
Stundu pirms miega. Glāze ke-

fira (3 d. veca).
Visai dienai slimniekam iz-

sniedz 100 g baltmaizes sausiņu.

Vienas dienas ēdienkarte dietai

dažu aknu slimību gadījumos

Pīkst. B—9.8— 9. Vinegrets ar olivu

vai rafinētu augu eļļu; biezpiena

pasta; svaigs sviests; balta un rupja
maize; tēja ar cukuru.

Pīkst. 12— 13. Pienā vārīta biez-

putra ar medu; glāze aprikožu
sulas.

Pīkst. 16— 17. Dārzāju zupa

dārzāju buljonā ar skābu krējumu
vai borščs dārzāju buljonā ar skābu

krējumu; vārītas gaļas un bur-

kānu sacepums; skābēti kāposti;
svaigu vai konservētu augļu kom-

pots; balta un rupja maize.

Pīkst. 19—20. Griķu putraimu
un biezpiena sacepums; kāpostu
kotletes, saceptas; glāze mežrozīšu

paauglīšu novārījuma ar cukuru;

pelēkā kviešu maize.

Stundu pirms miega. Ogu vai

augļu kompots; liesi cepumi.

Vienas dienas ēdienkarte dietai

sirds slimību gadījumos

Pīkst. B—9. Caur sietiņu iz-

berzts biezpiens ar skābu krējumu;
pienā vārīta biezputra ar ievārī-

jumu; svaigs nesālīts sviests; sacie-

tējusi baltmaize; tēja ar pienu.

Pīkst. 12—13. Olu ēdiens ar iz-

vārītiem un pēc tam apceptiem sī-

poliem; ķirbju un ābolu biezenis ar

medu; l/% glāzes mežrozīšu paaug-
līšu novārījuma.

Pīkst. 15—16. Augļu zupa
(pusšķīvis); tvaikotas gaļas kotle-

tes ar skāba krējuma mērci; rīsu

un ķirbja biezenis; cepts ābols; sa-

cietējusi baltmaize.

Pīkst. 19—20. Auzu putraimu
biezputra ar medu; apceptas ābolu

un burkānu kotletes; Vi glāzes
mežrozīšu paauglīšu novārījuma
ar cukuru; sacietējusi baltmaize.

Stundu pirms miega. Glāze

rūgušpiena. Biskvits.

Uz nakti. 1/2 glāzes vitaminu

dzēriena (mežrozīšu paauglīšu un

kviešu kliju novārījums ar medu).
Viss uzturs pagatavots bez

sāls, pēc ārsta norādījuma slim-

niekam pašam dod 3—5 g sāls.
Maize ir cepta bez sāls.

Vienas dienas ēdienkarte dietai

dažu nieru slimību gadījumos

Pīkst. B—9.8—9. Vinegrets ar skābu

krējumu vai «mundierā» cepti kar-

tupeļi ar skābu krējumu; olu dzel-

tenumu omlete ar apceptiem vārī-

tiem sīpoliem; tēja ar pienu.

Pīkst. 12—13. Burkānu un

ābolu rauši; 1/2 glāze mežrozīšu

paauglīšu novārījuma ar medu.
Pīkst. 16—17. Augļu zupa

(pusšķīvis), pēc tam apcepta
vārīta gaļa ar vārītiem kartupe-

ļiem un apceptiem vārītiem sīpo-

liem; svaigi augļi vai arbūzs.

Pīkst. 19—20. Griķu putraimu
un biezpiena sacepums ar skāba

krējuma mērci; ķirbju un burkānu

kotletes; tēja ar pienu.
Stundu pirms miega. Glāze

kompota vai augļu un ogu sulas;
biskvits.

Visus ēdienus sagatavo bez

sāls; slimnieks saņem visai dienai

350 g bezsāls maizes; pēc ārsta

norādījuma dod parasto kviešu

maizi, 3—5 g sāls (tieši slimnieka

rokās); šķidrums brīvā veidā (kā

tēja, zupa, kompots) ap 800 ml

dienā.

Vienas dienas ēdienkarte dietai

aptaukošanās, dažu cukurslimības

formu un tādu slimību gadījumos,
kur pēc ārsta norādījuma

jāierobežo ogļhidrāti

Pīkst. 8. Rudzu maize — 200 g;

siļķe — 30 g; vārīti kartupeļi —

100 g; svaigs sviests — 5 g;
kāpostu salāti ar āboliem (50 g
ābolu, 250 g kāpostu, citronskābe,

sacharins, sāls); glāze kafijas ar

pienu un sacharinu — 50 g.

Pīkst. 11. Kviešu kliju biez-

putra ar pienu (50 g kliju, 20 g

putraimu, 60 g piena); glāze mež-

rozīšu paauglīšu novārījuma.

Pīkst. 14. Rudzu maize —

100 g; kāpostu zupa, gaļas buljonā
vārīta; sautēta gala (100 g gaļas,
10 g sviesta); griķu biezputra ar

tvaikotas gaļas mērci (40 g put-
raimu); skābētu kāpostu salāti;
100 g ābolu.

Pīkst. 17. Kartupeļu un kviešu

kliju kotletes (200 g kartupeļu, 50 g
samaltu kviešu kliju, 40 g piena,

Vi olas, 10 g sviesta); glāze kafijas
ar pienu un sacharinu (50 g piena).

Pīkst. 19. Rudzu maize —

100 g; cepta gaļas kotlete (70 g

gaļas, 5 g sviesta, gatavo bez

maizes); sautēti kāposti (5 g
sviesta); 20 g siera.



Stundu pirms miega. Cieta

ola; glāze mežrozīšu paauglīšu no-

vārījuma.
Kāpostus, salātus, gurķus, ka-

bačus, kā arī saberztus vai sīki

saēvelētus burkānus un bietes, kam

izskalots cukurs, pasniedz pēc
vēlēšanās.

Vienas dienas ēdienkarte novājējuša
cilvēka dietai (pēc grūtām slimībām

un operācijām), ja gremošana
norit normāli

Pīkst. B—9. Šķiņķis vai gaļas
siers; griķu biezputra ar pienu;
biezpiena pankūkas; sviests, maize,
tēja.

Pīksi 12—13. Cepta gaļa ar

kartupeļiem; olu ēdiens; salāti ar

skābu krējumu; sausā hematogena
biskvits; augļu un ogu sula,
maize.

Pīkst. 16—17. Sakapāta siļķe
vai presētais kaviārs ar olivu vai

citu augu eļļu; gaļas buljonā vārīts

borščs ar skābu krējumu; vārīta

vista ar rīsu biezputru un skāba

krējuma mērci; svaigu vai kon-

servētu augļu kompots; salāti.

Pīkst. 19—20. Griķu putraimu
un biezpiena sacepums; cepta zivs

ar kartupeļiem; mežrozīšu paaug-
līšu novārījums ar ogu sulu

(glāze).
Stundu pirms miega. Glazē

salda krējuma vai rūgušpiena, vai

piena ar kūku.

Vienas dienas ēdienkarte dietai dažu

aptaukošanās formu gadījumos

Pīkst. B—9. Ola; vinegrets ar

augu eļļu, bez kartupeļiem; svaigs
sviests — 10 g; glāze tējas (10 g

cukura).

Pīkst. 12—13. Vārīta gaļa (50 g)

ar kāpostiem; glāze mežrozīšu pa-

auglīšu novārījuma.

Pīkst. 16— 17. Dārzāju buljonā
vārīta kāpostu zupa (pusšķīvis);
pergamenta papīrā cepta gaļa ar

irdenu griķu biezputru (to ap-

cep pēc tam, kad tā jau izvārīta);
augļi.

Pīkst. 19—20. Vārīts zandarts;

kāpostu pudiņš; augļi.

Stundu pirms miega. Glāze rū-

gušpiena.

Visai dienai — 250 g rudzu

maizes vai 400 g olbaltummaizes;

ja ir izsalkuma sajūta, dod papil-
dus klāt kliju maizi. Cukura visai

dienai — 30 g, putraimu — 40 g

(vai 200 g kartupeļu).
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ĀRSTNIECISKĀS UZTURES ĒDIENU RECEPTES*

ĒDIENI KUŅĢA SLIMNIEKIEM

1. PIENĀ VĀRĪTA GRŪBU TUME AR OLU

Grūbas nomazgā, aplej ar aukstu ūdeni

un vāra uz mazas uguns vismaz 2—3 stun-

das, apsedzot kastroli ar vāciņu, izberž caur

sietu (kopā ar šķidrumu), uzvāra, izkāš, pie-

liek ar jēlu olas dzeltenumu sajaukta silta

piena aizdaru un cukuru.

Pirms pasniegšanas zupai pieliek gaba-
liņu sviesta.

Uz 40 g grūbu ņem 150 g piena, 30 g

sviesta, 3 g cukura, 1/4 olas dzeltenuma,
700 g ūdens.

2. PIENĀ VĀRĪTA AUZU PUTRAIMU

ZUPA AR OLU

Izvāra ūdenī putraimus mīkstus, izberž

caur sietu, uzvāra, pielej ar olu un sviestu

sajaukta piena un salda krējuma aizdaru.

Ja zupai ņem citus putraimus, tos saga-

tavo tāpat.
Uz 40 g auzu putraimu ņem 50 g salda

krējuma, 100 g piena, 20 g sviesta, 1/2 olas,
550 g ūdens.

3. RĪSU TUMĒ VĀRĪTA KARTUPEĻU

UN BURKĀNU BIEZEŅA ZUPA

Rīsus izvāra mīkstus IV2 glāzēs ūdens,

izberž caur sietu, sajauc ar saberztiem vārī-

tiem kartupeļiem un burkāniem, atšķaida ar

verdošu pienu un pieliek olas dzeltenuma un

sviesta aizdaru.

Pie biezeņa zupas ieteicams pasniegt klat

sīkus baltmaizes grauzdiņus.
Uz 100 g kartupeļu ņem 75 g burkānu,

30 g rīsu, 20 g sviesta, 200 g piena, V2olas

dzeltenuma.

4. TVAIKOTAS GAĻAS FRIKADELES

Gaļu atbrīvo no cīpslām un taukiem, maļ

divas trīs reizes gaļas mašinā (caur smalko

režģi). Rīsus izvāra ūdenī par staipīgu biez-

putru, atdzesē, sajauc ar gaļu; iegūto masu

maļ vienu divas reizes gaļas mašinā, pievieno

olu, 5 g kausēta sviesta, labi sakuļ un saliek

mazu frikadelīšu veidā ar sviestu izziestā

pannā; tās pārlej ar aukstu ūdeni, 5 minūtes

pavāra, izņem no ūdens un pasniedz ar

sviestu (sviests gabaliņā).
Uz 150 g liellopu gaļās ņem 15 g rīsu,

15 g sviesta, Ve olas, 1/2 glāzes ūdens

(putrai).

5. TVAIKOTI GAĻAS ZRAZI AR OMLETES

PILDĪJUMU

No gaļas, maizes un 5 g sviesta sagatavo

gaļas mīklu. Olas ar putu slotiņu labi sakuļ,

sajauc ar pienu, salej ar sviestu izziesta

pannā, ļauj tām tvaikā sabiezēt, atdzesē un

sakapā. Gaļas mīklu ar mitrām rokām samīca

un izveido divus apaļus plācenīšus; plācenīšu
vidusdaļā saliek sakapāto omleti un savieno

malas. Zrazi tvaiko vai arī ieliek kastrolī,

pārlej līdz pusei ar aukstu ūdeni, apsedz ar

vāciņu un vāra 15 minūtes. Pasniedz ar

sviestu (gabaliņā) vai piena mērci.

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 20 g balt-

maizes, 1/3 olas, 15 g sviesta, 15 g piena.

6. TVAIKOTS GAĻAS PUDIŅŠ

No taukiem un cīpslām atbrīvotu gaļu iz-

vāra, maļ divas trīs reizes gaļas mašinā un

pievieno mannas biezputru; pēc tam pievieno

jēlu olas dzeltenumu, saputotu baltumu, rū-

pīgi izjauc, saliek ar sviestu izziestā veidnītē

vai pannā, nolīdzina virsu un tvaiko pudiņu
līdz gatavībai. Gatavo pudiņu ieliek šķīvī un

pasniedz ar sviestu (gabaliņā) vai ar rīsu vai

piena mērci.

Uz 120 g liellopu gaļas ņem 20 g sviesta,

10 g mannas putraimu, V 2olas, y3 glāzes
ūdens.

7. TVAIKOTAS KARTUPEĻU KROKETES

AR GAĻU OMLETĒ

Gaļu izvāra un samaļ gaļas mašina. Kar-

tupeļus izvāra, izberž caur sietu, pieliek 5 g

sviesta, 1/2 olas un 25 g piena; visu to labi
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sajauc un izveido 4 plācenīšus; tiem uzliek

virsū gaļu, savieno malas un saveļ bum-

biņu veidā.

Vienas porcijas veidnīti vai panniņu
izziež ar sviestu, saliek tur iekšā kroketes,

uzlej virsū ar pienu sakultas olas un tvaiko,
kamēt gatavs. Kroketes pasniedz ar sviestu.

Uz 120 g kartupeļu ņem 50 g gaļas, 15 g

sviesta, 2 olas, 100 g piena.

8. ZANDARTA KLIMPAS AR SVIESTU

No zivs, maizes un salda krējuma saga-
tavo zivs mīklu, kastrolī to samīca un ar divu

karošu palīdzību saliek klimpu veidā ar

sviestu izziestā pannā; pēc tam klimpas pār-
lej ar aukstu ūdeni, ļauj tām 3—5 minūtes

pavārīties, izņem no ūdens un pasniedz ar

svaigu sviestu.

Uz 100 g zivs ņem 10 g baltmaizes, 30 g
salda krējuma, 15 g sviesta.

9. TVAIKOTS ZANDARTA UZPOTENIS

AR SVIESTU

Zivij novelk ādu un izņem asakas; pusi
zivs izvāra, atdzesē un divreiz maļ gaļas
mašinā (caur smalko režģi) kopā ar pārpa-
likušo jēlo zivi. No piena un miltiem pagatavo
ķīselim līdzīgu mērci, pievieno to samaltajai
zivij, pieliek jēlu olas dzeltenumu un 10 g
kausēta sviesta. Visu to labi samīca, uzma-

nīgi savieno ar saputotu olas baltumu, saliek

ar sviestu izziestā veidnītē un tvaiko gatavu.
Pirms pasniegšanas uzpūteni aplej ar iz-

kausētu sviestu.

Uz 150 g zivs ņem 20 g svaiga sviesta,
5 g kviešu miltu, y2 olas, 40 g piena.

10. TVAIKOTS BURKĀNU UN ĀBOLU

UZPŪTENIS

Burkānus sagriež nelielos gabaliņos un

pienā izsautē mīkstus. Ābolus nomizo un

kopā ar burkāniem samaļ gaļas mašinā, pēc
tam sajauc ar putraimiem, cukuru un jēlu
olas dzeltenumu, pieliek 10 g izkausēta

sviesta un saputotu olas baltumu; visu to

viegli izjauc, saliek ar sviestu izziestā veid-

nītē un tvaiko, kamēr gatavs. Uzpūteni pa-
sniedz ar sviestu.

Uz 75 g burkānu ņem 75 g ābolu, 20 g

svaiga sviesta, 1/2 olas, 10 g cukura, 10 g

mannas putraimu, 50 g piena.

11. JAUKTU DĀRZEŅU BIEZENIS

Burkānus izsautē nelielā piena daudzumā;

pārējos dārzājus izvāra, sajauc ar burkāniem,
samaļ gaļas mašinā (caur smalko režģi) un

atšķaida ar karstu pienu, pievienojot 10 g

izkausēta sviesta; pēc tam sagatavoto masu

sakuļ, pieliek cukuru un pasniedz ar sviestu

(gabalā). Pie biezeņa var dot klāt pus-
mīkstu olu.

Uz 60 g burkānu ņem 60 g puķu kāpostu,
30 g zaļo zirnīšu, 35 g zaļo pupiņu, 60 g

piena, 25 g svaiga sviesta, 5 g cukura.

12. TVAIKOTS MANNAS UZPŪTENIS

PIENĀ

Ar ūdeni atšķaidītā pienā ieber putraimus
un vāra 10 minūtes, pēc tam noņem no uguns,

pievieno olas dzeltenumu, cukuru un 10 g

sviesta, labi sakuļ, viegli iecilā saputotu olas

baltumu, saliek ar sviestu izziestā veidnītē un

tvaiko, kamēr gatavs.
Uz 50 g mannas putraimu ņem 100 g

piena, 15 g svaiga sviesta, 10 g cukura,

V2olas, 25 g ūdens.

13. RĪSU UN AUGĻU VELTNIS

Rīsus nomazgā, izžāvē, samaļ kafijas
/dzirnaviņās un izvāra ar ūdeni atšķaidītā
pienā par biezputru; pēc tam pieliek cukuru,
olu un 5 g sviesta, labi izjauc un atdzesē.

Tad rīsu biezputru uzliek 1 cm biezā kārtā

uz ūdenī samērcētas marles, bet vidū novieto

sīki saēvelētus ābolus un aprikozus, saritina

par veltni, ieliek ar sviestu izziestā pannā
un tvaiko, kamēr gatavs. Pasniedz ar sviestu.

Uz 50 g rīsu ņem 100 g piena, 1/2 olas,
20 g svaiga sviesta, 10 g cukura, 50 g ābolu,
20 g aprikožu, 25 g ūdens.

14. MĒRCE AR OMLETI

Olas sajauc ar 25 g piena, ielej ar sviestu

izziestā pannā un tvaiko līdz gatavībai, pēc
tam atdzesē un sakapā. No miltiem un 50 g
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piena pagatavo ķīselim līdzīgu mērci, pie-
vieno tai sviestu un sakapāto omleti.

Uz 75 g piena ņem 20 g svaiga sviesta,
V2olas, 3 g kviešu miltu.

15. TVAIKOTA OLU OMLETE

Olas sajauc ar pienu, ielej ar sviestu iz-

ziestā veidnītē un tvaiko līdz gatavībai.
Pasniedz ar sviestu (gabaliņā).
Uz 2 olām ņem 60 g piena, 10 g svaiga

sviesta.

16. BIEZPIENA KREMS

Olas dzeltenumu saputo ar 10 g cukura,
pielej pienu un, bieži apmaisot, izkarsē, neļau-
jot uzvārīties; pēc tam atdzesē, pievieno
saberztu biezpienu, sviestu, vaniļu vai vani-

linu un 20 g skāba krējuma; masai piešķir
glītu formu. Atlikušo krējumu sajauc ar pūder-
cukuru (no 5 g cukura), saputo biezās putās
un apsedz ar tām biezpiena krēmu.

Uz 100 g biezpiena ņem 10 g svaiga
sviesta, 1/2 olas dzeltenuma, 35 g skāba krē-

juma, 15 g cukura, 20 g piena, vaniļu vai

vanilinu pēc garšas.

17. TVAIKOTS BIEZPIENA UZPŪTENIS

AR CEPUMIEM

Cepumus smalki sagrūž, sajauc ar cukuru,
aplej ar pienu, ļauj 10—15 minūtes pastāvēt,

pēc tam samaisa ar saberztu biezpienu, olas

dzeltenumu un 5 g izkausēta sviesta; visu

masu labi izjauc, savieno ar saputotu olas

baltumu, saliek ar sviestu izziestā veidnītē,
nolīdzina virsu un tvaiko līdz gatavībai.

Pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 120 g biezpiena ņem 20 g cepumu,

15 g cukura, 1/2 olas, 20 g piena, 10 g svaiga

sviesta, 30 g skāba krējuma.

18. SNIEDZIŅI AR AUGĻU MĒRCI

Olas baltumu saputo biezās putās un, tur-

pinot putot, pakāpeniski pievieno 15 g cukura

un vaniļu. Saputoto olas baltumu liek ar ka-

roti dziļā traukā ar ūdeni, kas tikko vārās.

Pēc 2—3 minūtēm sniedziņus apgriež otrādi,

apsedz ar vāciņu un tā atstāj 5 minūtes. Tad

tos ar putu karoti izņem un saliek sietā; kad

ūdens ir notecējis, sniedziņus saliek bļodā un

pārlej ar zemeņu ķīseli, kas pagatavots no

dārza zemenēm, miltiem un 10 g cukura.

Uz V 2olas baltuma ņem 25 g cukura,
50 g dārza zemeņu, 5 g kartupeļu miltu,
100 g ūdens, vaniļu un vanilinu pēc garšas.

19. BURKĀNU SULA AR SALDU

KRĒJUMU

Notīrītus burkānus saberž uz smalkās

rīves, pielej atdzesētu vārītu ūdeni, pēc tam

izjauc, marlē nospiež, sajauc ar saldu krē-

jumu; sulu pasniedz atdzisušu, bet ne aukstu.

Uz 150 g burkānu ņem 50 g salda krē-

juma, 25 g ūdens.

ĒDIENI ZARNU DARBĪBAS

TRAUCĒJUMU GADĪJUMOS

20. ATTAUKOTS GAĻAS BULJONS AR

GRAUZDIŅIEM

Kaulus sīki sacērt, aplej ar aukstu ūdeni

un ātri uzvāra; pēc tam tos uz lēnas uguns

vāra 4—5 stundas. Gaļu samaļ gaļas mašinā,
sajauc ar olas baltumu un 50 g auksta ūdens,
ieliek buljonā un vāra 1 stundu. Dārzājus
sagriež plānās šķēlītēs, apcep tumšbrūnus

(bez taukvielām) un ieliek buljonā 40 minūtes

pirms tā gatavības. Gatavo buljonu izkāš caur

servjeti, nosmeļ taukus un pasniedz.
Uz 100 g stobra kaulu ņem 50 g gaļas

dzidrināšanai, 100 g jauktu dārzeņu, Vs olas

baltuma, 600 g ūdens.

21. GAĻAS BULJONĀ VĀRĪTA RĪSU

TUME

Rīsus nomazgā, saber verdošā ūdeni un

vāra 1 stundu; pēc tam zupu izkāš un pievieno

buljonam. Zupu pasniedzot, tajā ieliek gaba-

liņu sviesta.

Pie zupas var pasniegt klāt baltmaizes

grauzdiņus.

Uz 50 g rīsu ņem 5 g svaiga sviesta,
150 g gaļas buljona, ne stipra, 500 g ūdens.
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22. RĪSU TUMĒ VĀRĪTA MELLEŅU ZUPA

Mellenes nomazgā, pārlej ar 350 g ūdens,
vāra 10—15 minūtes un pēc tam 30 minūtes

patur uz plīts malas; tad izkāš, pieliek cu-

kuru, citrona sulu un atdzesē. Rīsus izvāra

mīkstus pārpalikušajā ūdenī, kopā ar šķid-
rumu divreiz izberž caur sietu un sajauc ar

melleņu novārījumu; pasniedz ar plānās šķēlī-
tēs sagrieztas, cepeškrāsnī apkaltētas balt-

maizes sausiņiem. Zupai jābūt siltai, istabas

temperatūrā.
Uz 40 g žāvētu melleņu ņem 3 g rīsu,

15 g cukura, VlO citrona, 50 g baltmaizes,
750 g ūdens.

23. TVAIKOTI GAĻAS TEFTEĻI AR

ĶIPLOKIEM

No taukiem un cīpslām atbrīvotu gaļu
maļ divas trīs reizes gaļas mašinā (caur
smalko režģi); pēc tam samaisa ar vārītiem

rīsiem un sīki sakapātu un tad sagrūztu ķip-

loku, labi visu sakuļ, izveido 3—4 bumbiņas

un tvaiko, kamēr mīkstas. Pasniedz ar sviestu

(gabaliņā).
Uz 100 g gaļas ņem 15 g rīsu, 10 g svaiga

sviesta, 2 g ķiploka.

24. ĶIPLOKU DESA

No taukiem un cīpslām atbrīvotu gaļu
maļ kopā ar ķiploku trīs četras reizes gaļas
mašinā (caur smalko režģi), samaisa ar vārī-

tiem, irdeniem rīsiem, visu labi samīca. Pēc

tam masu saliek mitrā marlē, izveidojot to

līdzīgu desai, aizsien marles galus ciet un

tvaiko līdz gatavībai. Gatavo desu izņem no

marles, sagriež 2—3 gabaliņos un aplej ar

sviestu.

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 15 g rīsu,

10 g svaiga sviesta, 2 g ķiploku.

25. TVAIKOTI VISTAS GAĻAS ZRAZI AR

RĪSIEM

Vistas gaļu maļ divas trīs reizes gaļas
mašinā kopā ar pusi no izvārītās (staipīgās)
rīsu biezputras, ar mitrām rokām labi samīca,

sadala divās daļās un katru no tām izveido

pankūkai līdzīgu. Vidū saliek pārpalikušo, ar

sakapātu cietu olas baltumu samaisīto rīsu

biezputru, savieno malas, izveido pīrādziņus
un tvaiko tos līdz gatavībai. Pasniedz ar

sviestu.

Uz 120 g vistas gaļas ņem 15 g rīsu, 10 g

svaiga sviesta, 1/2 olas baltuma.

26. ZANDARTA FRIKADELES AR

ĶIPLOKIEM

No rīsiem un ūdens izvāra staipīgu biez-

putru un atdzesē to. Zandarta mīkstumu maļ
kopā ar biezputru un sakapātu ķiploku divas

trīs reizes gaļas mašinā caur smalko režģi,
pieliek 5 g izkausēta sviesta, ar mitru roku

labi samīca, izveido 10—12 frikadeles un

tvaiko tās līdz gatavībai. Pasniedz ar sviestu.

Uz 120 g zandarta ņem 15 g rīsu, 15 g
svaiga sviesta, 2 g ķiploka, 50 g ūdens.

27. RĪSU FRIKADELES SARKANAJĀ VĪNĀ

Rīsus izvāra 150 g ūdens, viegli atdzesē;
pēc tam izveido 10—12 frikadeles, saliek tās

šķīvī un pārlej ar ķīselim līdzīgu mērci, kuru

pagatavo no sarkanā vīna, kartupeļu miltiem

un pārējā ūdens.
Uz 50 g rīsu ņem 40 g sarkanā vīna, 10 g

cukura, 3 g kartupeļu miltu, 200 g ūdens.

28. TVAIKOTS GAĻAS BULJONĀ VĀRĪTU

UN CAUR SIETIŅU IZBERZTU RĪSU

PUDIŅŠ

Rīsus nomazgā, izžāvē, samaļ kafijas dzir-

naviņās, saber verdošā buljonā, izvāra mīk-

stus; pēc tam pieliek olas dzeltenumu, sapu-
totu olas baltumu un 5 g izkausēta sviesta;

visu to samaisa, saliek ar sviestu izziestā

veidnītē un tvaiko mīkstus. Pasniedz ar

sviestu (gabaliņā).
Uz 50 g rīsu ņem 200 g buljona, 10 g

svaiga sviesta, y2
olas.

29. ŪDENĪ VĀRĪTU RĪSU

UN ŠOKOLADES BIEZPUTRA

No rīsiem un ūdens izvāra staipīgu biez-

putru. Kakao samaisa ar cukuru, pieliek biez-

putrai un labi izmaisa; pasniedz ar sviestu

(gabaliņā).
Uz 50 g rīsu ņem 5 g kakao, 5 g cukura,

10 g svaiga sviesta, 250 g ūdens.
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30. RĪSU MĒRCE AR SVIESTU

Rīsus izvāra ūdenī un divreiz izberž caur

sietu, pēc tam uzvāra, pieliek sviesta gaba-
liņu, izmaisa un izlieto kā atsevišķu ēdienu

mērci (pēc ārsta norādījuma).
Uz 15 g rīsu ņem 100 g ūdens, 10 g svaiga

sviesta. ■

31. TVAIKOTA OLU BALTUMU OMLETE

Olu baltumus saputo ar putu slotiņu, pie-
liek 50 g ūdens, salej ar sviestu izziestā veid-

nītē un tvaiko tvaika peldē līdz gatavībai; pa-
sniedz ar sviestu (gabaliņā).

Uz 3 olu baltumiem ņem 5 g svaiga
sviesta.

32. TVAIKOTS BIEZPIENA UZPŪTENIS

AR ĶIRŠU MĒRCI

No mannas putraimiem un 30 g ūdens

izvāra biezputru
*

un atdzesē. Biezpienu
(svaigu, sausu) izberž caur sietu, samaisa ar

mannas biezputru, pieliek olas dzeltenumu,
5 g cukura un 5 g izkausēta sviesta. Visu labi

sakuļ, pievieno saputotu olas baltumu, viegli

izmaisa, saliek ar sviestu izziestā veidnītē un

tvaiko līdz gatavībai. No ķiršiem un 100 g

ūdens, 10 g cukura un kartupeļu miltiem iz-

vāra mērci, ko karstu pārlej uzpūtenim.
Uz 120 g biezpiena ņem 10 g mannas

putraimu, 10 g svaiga sviesta, 15 g cukura,

1/2 olas, 25 g žāvētu ķiršu, 5 g kartupeļu
miltu.

33. MELLEŅU ĶĪSELIS

Mellenes nomazgā, aplej ar ūdeni, vāra

10—15 minūtes un pēc tam ļauj uz plīts
malas 10—15 minūtes ievilkties; izkāš, pie-
liek cukuru, uzvāra, pievieno atdzesētā vārītā

ūdenī iejauktus kartupeļu miltus un izmaisa;

tad ķīseli noņem no uguns, neļaujot tam uz-

vārīties, un pielej citrona sulu; pasniedz siltu.

Uz 30 g melleņu ņem 10 g kartupeļu miltu,
10 g cukura, Vio citrona, 300 g ūdens.

34. RĪSU TUMES UN ZĪĻU KAFIJAS

ŽELEJA

Rīsus nomazgā, aplej ar glāzi ūdens, iz-

vāra, izkāš, pēc tam samaisa ar cukuru un

stipru zīļu kafiju (V 2glāzes); visu uzvāra,

pielej aukstā ūdenī izmērcētu želatinu, ļauj
tam izšķīst; izkāš, salej veidnītē un atdzesē.

Uz 15 g rīsu ņem 5 g zīļu kafijas, 3 g

želatina, 250 g ūdens.

35. KAKAO RĪSU TUMĒ

Rīsus izvāra ūdenī mīkstus un izkāš; pēc
tam tumei pieliek kakao un cukuru, uzvāra un

vēlreiz izkāš (paliek 1 glāzes šķidruma). Ja

ārsts ir atļāvis, var pielikt 25 g salda krē-

juma.
Uz 5 g kakao ņem 10 g rīsu, 10 g cukura,

300 g ūdens.

ĒDIENI AKNU SLIMNIEKIEM

36. DĀRZĀJU BULJONS AR OLAS

BALTUMA OMLETI

Dārzājus sagriež gabaliņos, izvāra viegli

pasālītā ūdenī ar vāciņu apsegtā kastrolī, ļauj

tiem stundu stāvēt un tad izkāš.

Olas baltumu saku! ar pienu, ielej ar

sviestu izziestā pannā un sacep, pec tam at-

dzesē līdz istabas temperatūrai. Omleti sa-

griež 5—6 gabaliņos.

Buljonam pieliek skāba krējuma un atli-

kušā sviesta aizdaru, kā arī omleti un sakapā-
tus zaļumus.

Uz 100 g kartupeļu ņem 30 g burkānu,

20 g pētersīļu sakņu un 5 g pētersīļu lapiņu,

50 g kāpostu kacenu, 1 olas baltumu, 10 g

piena, 20 g skāba krējuma, 5 g svaiga sviesta.
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37. PUĶU KĀPOSTU BIEZEŅA ZUPA

Kartupeļus un kāpostus sagriež gabaliņos,

aplej ar ūdeni (300 g), pieliek 5 g sviesta un

izvāra mīkstus uz mazas uguns, apsegtus ar

vāciņu; kopā ar šķidrumu izberž caur sietu.

Nomazgātus rīsus saber verdošā ūdenī

(200 g) un vāra vienu stundu, pēc tam izberž

caur sietu, pieliek zupai, visu labi izkarsē un

pielej pienu. Pirms pasniegšanas zupā ieliek

sviestu (gabaliņā).
Uz 100 g puķu kāpostu ņem 100 g kar-

tupeļu, 20 g rīsu, 100 g piena, 10 g svaiga

sviesta, 500 g ūdens.

38. AUKSTA BIEŠU ZUPA

Bietes nomazgā, izvāra ūdenī mīkstas, pie-

vienojot citronskābi, pēc tam atdzesē; bietes

nomizo un vārāmo ūdeni izkāš. Bietes saēvelē,
pielej vārāmo ūdeni, pieliek cukuru, sa-

kapātu vārītas olas baltumu, sasmalcinātus

salātus un lociņus, kā arī sīki sagrieztus gur-

ķus un skābu krējumu.
Pie zupas pirms pasniegšanas pie-

liek sagrieztus zaļumus. Biešu zupai var arī

pievienot četrstūrīšos sagrieztus vārītus kar-

tupeļus un nomizotus svaigus ābolus.

Uz 150 g biešu ņem 50 g skāba krējuma,
10 g cukura, 1 olas baltumu, 75 g svaigu

gurķu, 10 g lapu salātu, 15 g lociņu, 5 g pēter-
sīļu un diļļu, pēc garšas citronskābi, 300 g
biešu novārījuma.

39. DĀRZĀJU BULJONĀ VĀRĪTS BORŠČS

Notīrītas bietes sagriež strēmelītēs, maz-

liet pieliek sāli, apslaka ar ūdenī atšķaidītu
citronskābi un izmaisa; pēc tam pieliek sviestu

un 100 g ūdens, apsedz kastroli ar vāciņu un

sautē uz mazas uguns 20—30 minūtes; tad

pieliek saēvelētus burkānus, selerijas, 20 g
tomātu un sautē vēl 10 minūtes. Gataviem

dārzājiem pieliek saēvelētus kāpostus, pārlej
visu ar ūdeni vai dārzāju buljonu, uzvāra,

pieliek sagrieztus kartupeļus un vāra, kamēr

viss ir mīksts. Gatavam borščam pieliek dai-

viņās sagrieztus pārējos tomātus. Pirms pa-

sniegšanas zupai pieliek skābu krējumu un

apkaisa to ar sakapātiem zaļumiem.

Uz 100 g balto galviņkāpostu ņem 70 g
biešu, 60 g kartupeļu, 15 g burkānu, 5 g sele-

riju, 50 g tomātu, 5 g pētersī|u, 10 g svaiga

sviesta, 30 g skāba krējuma, pēc garšas
citronskābi, 350 g ūdens. Citronskābes vietā

zupai var pielikt ābolus vai upenes.

40. PIENA MĒRCĒ SACEPTA VĀRĪTA

GAĻA AR ĀBOLIEM

Liesu gaļu izvāra un sagriež 4—5 plānās
šķēlītēs; pēc tam no piena un miltiem paga-

tavo mērci (tāpat un tikpat biezu kā ķīselim).
Ābolus nomizo, izņem serdes, sagriež plānās

ripiņās. Pēc tam vienas porcijas panniņu iz-

ziež ar sviestu, izklāj tās dibenu ar ābolu

ripiņām, tālāk liek gaļu pārmaiņus ar ābo-

liem, visu pārlej ar mērci, apslaka ar izkau-

sētu sviestu un sacep.
Uz 150 g liellopu gaļas ņem 10 g svaiga

sviesta, 75 g piena, 5 g kviešu miltu, 100 g

ābolu.

41. KĀPOSTU TĪTEŅI AR VĀRĪTU GAĻU,
RĪSIEM UN DĀRZĀJIEM

Kāpostgalviņu (bez kacena) izvāra sāls-

ūdenī pusmīkstu, sadala atsevišķās lapās un

katrai lapai nogriež kātiņu. Pēc tam sagriež
burkānus un kāļus sīkos četrstūrīšos un sautē

ar sviestu nelielā ūdens daudzumā. Gaļu iz-

vāra, samaļ gaļas mašinā, savieno ar sautē-

tiem dārzājiem, irdeniem vārītiem rīsiem un

sakapātiem zaļumiem, labi izmaisa, sadala

2—3 daļās, ietin kāpostu lapās, saliek kas-

trolī, pārlej ar skāba krējuma mērci un sacep.

Krējuma mērces pagatavošanai miltus sa-

jauc ar skābu krējumu un šo maisījumu pie-
lej verdošam dārzāju novārījumam (75 g),
5 minūtes pavāra, izkāš, pieliek 5 g sviesta

(gabaliņā) un labi izmaisa.

Uz 250 g kāpostu ņem 100 g gaļas, 20 g

rīsu, 30 g burkānu, 5 g pētersīļu zaļumu, 30 g

kāļu, 5 g kviešu miltu, 30 g skāba krējuma,
10 g svaiga sviesta, 75' g dārzāju novārījuma.

42. VĀRĪTAS VISTAS UN DĀRZĀJU

SACEPUMS

Vārītas vistas gaļu maļ divas reizes gaļas
mašinā, samaisa ar 25 g olu un sviesta mēr-

ces (sk. 191. lpp.) un 5 g sviesta, viegli iecilā

saputotu 1/2 olas baltuma; pēc tam iegūto
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masu saliek ar sviestu izziestā vienas porcijas

panniņā un tvaiko līdz pusgatavībai. Tajā

pašā laikā izsautē kastrolī burkānus un puķu
kāpostus ar 5 g sviesta; gatavos dārzājus
izberž caur sietu, samaisa ar atlikušo olas

baltumu, pēc tam apslaka ar izkausētu sviestu

un sacep. Sacepumu pasniedz panniņā.

Uz 100 g vistas gaļas ņem 10 g kviešu

miltu, 50 g piena, 15 g svaiga sviesta,
40 g burkānu, 50 g puķu kāpostu, 1 olas

baltumu.

43. SACEPTA ZANDARTA ROLADE AR

OLAS BALTUMA OMLETI

Zandarta mīkstumu samaļ gaļas mašinā,
samaisa ar pienā (25 g) izmērcētu baltmaizi

un vēl divas reizes maļ gaļas mašinā; pēc tam

pieliek 5 g izkausēta sviesta un masu labi

izmīca. Olas baltumu sakuļ ar 10 g piena,
salej ar sviestu izziestā pannā un sacep cepeš-
krāsnī vai tvaiko; pēc tam atdzesē. Zivju masu

uzliek 172 cm biezā kārtā uz ūdenī samērcētas

marles, uzliek tai virsū omleti, saritina kā

roladi un tvaiko, kamēr gatava. Gatavai rola-

dei noņem marli, ieliek to ar sviestu izziestā

pannā, pārlej ar skābu krējumu, kas sajaukts
ar miltiem, apslaka ar atlikušo sviestu un

sacep. Roladi sagriež 2—3 gabalos un pa-
sniedz.

Uz 120 g zandarta ņem 20 g baltmaizes,
35 g piena, 10 g svaiga sviesta, 20 g skāba

krējuma, 3 g balto miltu, 72 olas baltuma.

44. APRIKOZU, KĀĻU UN BIEZPIENA

PUDIŅŠ

Kāļus saēvelē strēmelītēs un sautē ar

sviestu (5 g) un pienu; kad kāļi mīksti, tiem

pieliek putraimus, cukuru un sīki sagrieztus,
izmērcētus aprikozus. Visu šo masu izmaisa

un atdzesē; pēc tam tai pievieno saberztu

biezpienu un saputotu olas baltumu; izmaisa,

saliek ar sviestu izziestā veidnītī, aplej
ar sviestu un sacep. Pasniedz ar skābu

krējumu.
Uz 75 g kāļu ņem 50 g žāvētu aprikožu (ar

kauliņiem), 50 g biezpiena, 1 olas baltumu,
30 g piena, 10 g svaiga sviesta, 10 g cu-

kura, 10 g mannas putraimu, 30 g skāba

krējuma.

45. KABAČU UN ĀBOLU PUDIŅŠ

Kabačus nomizo, sasmalcina un sautē ar

pienu un sviestu (10 g) pusmīkstus; pēc tam

pieliek saēvelētus ābolus un cukuru un sautē

vēl 5 minūtes; tad pieber mannas putraimus,

patur ar vāciņu apsegto kastroli s—lo5—10 minū-

tes uz plīts malas un viegli atdzesē. Pēc tam

pieliek olas dzeltenumu un saputotu olas bal-

tumu, izjauc, saliek ar sviestu izziestā veid-

nītē un sacep. Pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 125 g kabaču ņem 75 g ābolu, 25 g

piena, 15 g svaiga sviesta, 1 olas baltumu,
10 g cukura, 15 g mannas putraimu, 30 g
skāba krējuma.

46. CEPTAS BURKĀNU UN ĀBOLU

KOTLETES

Burkānus sagriež sīkās strēmelītēs un iz-

sautē mīkstus 74 glāzē ūdens ar 10 g sviesta;

pēc tam pievieno saēvelētus ābolus un cukuru

un sautē vēl 5 minūtes; tad pieber mannas

putraimus, izmaisa un maisījumu, apsegtu ar

vāciņu, patur s—lo5—10 minūtes uz plīts malas;
iecilā tajā saputotu olas baltumu un atdzesē.
Atdzisušo masu sadala 3—4 daļās, apviļā rīv-

maizē (vai miltos), izveido kotletes, saliek tās

pannā, apslaka ar sviestu un sacep. Pasniedz

ar skābu krējumu.

Uz 100 g burkānu ņem 100 g ābolu, 1 olas

baltumu, 10 g svaiga sviesta, 10 g mannas

putraimu, 10 g rīvmaizes, 5 g cukura, 30 g
skāba krējuma.

47. GRAUZDIŅI AR DĀRZĀJIEM

Maizi sagriež 2 gabaliņos, apmērcē ar

cukuru un olām sakultā pienā (50 g) un viegli
apcep. Tajā pašā laikā saēvelē kāpostus un

nomizotus kabačus un sautē tos ar 25 g piena

un 10 g sviesta. Atsevišķi sautē sīki sagriez-
tus burkānus. Gatavos dārzājus sajauc ar

saēvelētiem āboliem, sīki sasmalcinātiem salā-

tiem un dillēm, saliek virsū grauzdiņiem, no-

līdzina virsu, apslaka grauzdiņus ar sviestu

un sacep. Pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 60 g kviešu maizes ņem 75 g piena,

74 olas, 5 g cukura, 15 g svaiga sviesta, 30 g

skāba krējuma, 75 g balto galviņkāpostu, 50 g

burkānu, 50 g kabaču, 50 g ābolu, 5 g lapu

salātu, 5 g diļļu.
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48. RĀCEŅI AR RĪSU UN ĀBOLU

PILDĪJUMU

Rāceņus nomizo un izvāra, izņem vidučus,

izveidojot rāceņus bļodiņām līdzīgus, un pie-

pilda ar vārītiem rīsiem, kuriem piejaukti
saēvelēti āboli, cukurs, sviests, ola. Reizē sa-

gatavo piena mērci, ar kuru rāceņus pārlej;
tad tos sacep. Pasniedzot rāceņus aplaista ar

sviestu.

Uz 150 g rāceņu ņem 20 g rīsu, 60 g ābolu,
10 g cukura, 1/2 olas, 5 g miltu, 60 g piena,
10 g svaiga sviesta.

49. PUĶU KĀPOSTI OMLETES VEIDĀ

Puķu kāpostus izvāra viegli pasālītā ūdenī,
sadala rozītēs un saliek ar sviestu izziestā

vienas porcijas panniņā, uzlej virsū ar pienu
sakultus olu baltumus, aplaista ar skābu krē-

jumu un sacep. Puķu kāpostus pasniedz tajā
pašā panniņā, kurā tie cepti.

Uz 200 g puķu kāpostu ņem 5 g svaiga
sviesta, 2 olu baltumus, 60 g piena, 30 g

skāba krējuma.

50. SVAIGI GURĶI AR ZAĻU DĀRZĀJU

PILDĪJUMU

Gurķus nomizo, pārgriež gareniski uz

pusēm un izņem sēklas, izveidojot tos laivi-

ņām līdzīgus. Sīki sasmalcina tomātus un

gurķu vidučus, sakapā kāpostus un cietas

olas; visu sajauc ar 20 g skāba krējuma. Ar

šo masu piepilda gurķus, aplaista tos ar skābu

krējumu un apkaisa ar sakapātām dillēm.

Uz 100 g svaigu gurķu ņem 50 g tomātu,
30 g galviņkāpostu, 1/4 olas, 40 g skāba krē-

juma, 5 g dillu.

51. TOMATU UN ĀBOLU SALATI

AR SKĀBU KRĒJUMU

Stingrus gatavus tomātus un nomizotus

ābolus bez serdēm sagriež ripiņās, saliek tos

kārtām bļodiņā vai šķīvi, aplaista ar skābu

krējumu un izrotā ar pētersīļu lapām.
Uz 100 g tomātu ņem 100 g ābolu, 40 g

6kāba krējuma, 10 pētersīļu lapiņu.

52. AUZU PUTRAIMU («HERKULESA»)

BIEZPUTRA AR IEVĀRĪJUMU

Verdošā, ar ūdeni atšķaidītā pienā ieber

putraimus, pieliek cukuru un sāli, apsedz ar

vāciņu un lēni vāra IV2—2 stundas, šad tad

apmaisot.
Pirms pasniegšanas biezputrai pieliek

sviestu, izmaisa un pārlej ar ievārījumu.

Uz 75 g putraimu ņem 5 g cukura, 150 g

piena, 5 g svaiga sviesta, 30 g ievārījuma,
100 g ūdens.

53. RĪSU PILAVS AR AUGĻIEM UN

DĀRZĀJIEM

Rīsus pārlasa, nomazgā un saber verdošā

ūdenī, pievieno sviestu un cukuru, uzvāra un

vāra tālāk ūdens peldē. Gataviem rīsiem pie-

jauc nomazgātas rozines, žāvētas plūmes,
sautētus burkānus un vārītus puķu kāpostus,
saliek visu kastrolī, apsedz ar vāciņu un sautē

vismaz 1 stundu.

Uz 50 g rīsu ņem 15 groziņu, 25 g žāvētu

plūmju, 30 g burkānu, 40 g puķu kāpostu,
15 g svaiga sviesta, 100 g ūdens.

54. AR SKĀBU KRĒJUMU SACEPTA OLU

BALTUMU OMLETE

Olu baltumus saputo ar putu slotiņu, pie-
vieno tiem pienu un 20 g skāba krējuma, iz-

maisa, salej ar sviestu izziestā vienas por-

cijas panniņā, aplaista ar pārējo skābo krē-

jumu un sacep.

Uz 3 olu baltumiem ņem 30 g skāba krē-

juma, 20 g piena, 3 g svaiga sviesta.

55. OLU BALTUMU OMLETE AR

DĀRZĀJIEM

Kāpostus, kabačus, salātus sasmalcina un

izsautē pienā (20 g) un sviestā mīkstus; pēc
tam visu saliek ar sviestu izziestā veidnītē un

uzlej virsū ar pienu (20 g) sakultus olu bal-

tumus, kā arī skābu krējumu un sacep.

Uz 3 olu baltumiem ņem 30 g skāba krē-

juma, 40 g piena, 10 g svaiga sviesta, 30 g

balto galviņkāpostu, 30 g kabaču, 10 g salātu,
5 g pētersīļu lapiņu.
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56. BIEZPIENA PLĀCENĪŠI

AR BURKĀNIEM

Burkānus sīki sasmalcina un sautē ar 5 g
sviesta un nelielu daudzumu ūdens tik ilgi,
kamēr viss ūdens izgarojis; pēc tam atdzesē.

Tajā pašā laikā sakapā žāvētus aprikozus

(urjuku); biezpienu izberž caur sietu un sa-

vieno ar pusi miltu, daļu skāba krējuma,
cukuru, olu, aprikoziem un burkāniem. Visu

izmaisa, sadala 3 daļās, apviļā miltos, izveido

plācenīšus un, aplietus ar skābu krējumu,

cep cepeškrāsnī.
Uz 120 g biezpiena ņem 30 g kviešu miltu,

i/a olas, 15 g cukura, 15 g žāvētu aprikožu

(urjuka), 20 g burkānu, 10 g svaiga sviesta,
30 g skāba krējuma.

57. BIEZPIENA UN AUGĻU SACEPUMS

Maizi sagriež 2 šķēlītēs un apmērcē pienā,
kuram piebērti 5 g cukura. Biezpienu izberž

caur sietu, samaisa ar saputotu olas baltumu,
cukuru un mannas putraimiem, pieliek rozi-

nes un kubveida gabaliņos sagrieztus ābolus,
labi izmaisa. Ar sviestu izziestā veidnītē ieliek

šķēlīti pienā izmērcētas baltmaizes, uz tās —

biezpiena masu, virsū — otru maizes šķēlīti,
apslaka ar sviestu un sacep. Pasniedz ar

skābu krējumu.
Uz 120 g biezpiena ņem 10 g mannas put-

raimu, 1 olas baltumu, 15 g cukura, 40 g

piena, 40 g baltmaizes, 25 g ābolu, 15 g

roziņu, 30 g skāba krējuma, 10 g svaiga
sviesta.

58. AUGĻI ŽELEJĀ

Sagatavo citrona želeju (sk. 103. rec.) un

reizē sīki sasmalcina augļus, saliek tos veid-

nītē, pārlej ar viegli atdzisušo želeju un at-

dzesē.

Atdzisušo želeju izņem no veidnītes un ap-

laista ar sīrupu.
Uz 25 g citrona ņem 25 g žāvētu aprikožu

(urjuka), 20 g ābolu, 20 g bumbieru, 25 g

cukura, 3 g želatina.

59. RŪGUŠPIENA KREMS

Olas dzeltenumu saputo ar cukuru, pievie-

no izmērcētu želatinu un verdošu pienu; mai-

sot izkarsē, lai želatins izkūst un_ viegli sa-

biezē; izkāš un pieliek sasmalcinātu kanēli.

Tajā pašā laikā saputo skābu krējumu kopā

ar rūgušpienu putās un strūkliņas veidā lej
tam klāt želatina šķīdumu; izmaisa, salej
veidnītē un atdzesē.

Uz 100 g rūgušpiena ņem 25 g skāba krē-

juma, 25 g cukura, 20 g piena, 3 g želatina,

y4 olas dzeltenuma, Vio g kanēļa.

ĒDIENI SIRDS, NIERU SLIMĪBU

UN HIPERTONIJAS GADĪJUMOS

60. OKROŠKA AUGĻU NOVĀRĪJUMĀ

Svaigus gurķus un ar mizu izvārītus, at-

dzisušus un nomizotus kartupeļus sagriež kub-

veida gabaliņos. Salātus, pētersīļus, dilles

sīki sasmalcina. Pēc tam izvāra cietu olu, sa-

kapā baltumu, bet dzeltenumu izberž caur

sietu un sajauc ar skābu krējumu. Visu to

pārlej ar augļu novārījumu un pieliek dārzā-

jus, zaļumus, cukuru un citronskābi.

Augļu novārījuma pagatavošanai ņem

100 g ābolu un 25 g žāvētu augļu, aplej tos

ar 2 glāzēm verdoša ūdens, uzvāra, apsedz
ar vāciņu un ļauj 3—4 stundas ievilkties.

Augļu vietā var ņemt 100 g rabarberu vai

20 g mežrozīšu paauglīšu.
Uz 100 g svaigu gurķu ņem 10 g lapu sa-

lātu, 5 g pētersīļu lapiņu, 60 g kartupeļu, 5 g

diļļu, 1 olu, 50 g skāba krējuma, 5 g cukura,
5 g citrona sulas, 400 g augļu novārījuma.

61. PIENA ZUPA AR ĶIRBJIEM UN

MANNAS PUTRAIMIEM

Ķirbjus nomizo, sagriež nelielos gabaliņos
un izsautē ūdenī mīkstus; pēc tam tos izberž

kopā ar šķidrumu caur sietu. Tajā pašā laikā

uzvāra pienu, iekuļ tajā mannas putraimus
un vāra tos 10 minūtes. Zupai pievieno sa-

berztos ķirbjus un cukuru. Pasniedz ar

sviestu.

Uz 350 g piena ņem 100 g ķirbju, 25 g

mannas putraimu, 15 g cukura, 10 g svaiga

sviesta, 100 g ūdens.

62. ĀBOLU ZUPA MEŽROZĪŠU

PAAUGLĪŠU NOVĀRĪJUMĀ

Mežrozīšu paauglīšus aplej ar verdošu

ūdeni, apsedz ar vāciņu un vāra 5 minūtes;

tiem ļauj 3—5 stundas ievilkties, pēc tam
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izkāš, pieliek cukuru un kanēli, uzvāra, pie-
vieno sīki saēvelētus vai saberztus ābolus un

atdzesē. Maizi sagriež mazos kubveida gaba-
liņos, cepeškrāsnī apkaltē un pasniedz pie
zupas.

Uz 150 g ābolu ņem 20 g kaltētu mežro-

zīšu paauglīšu, 25 g cukura, 0,1 g kanēļa,
50 g baltmaizes, 500 g ūdens.

63. APRIKOZU (KURAGAS) ZUPA

AR RĪSIEM

Aprikozus izlasa, nomazgā, sasmalcina;

pēc tam pieliek cukuru, pārlej tos ar verdošu

ūdeni, apsedz ar vāciņu un ļauj 2—3 stundas

ievilkties; tad pieliek vārītus rīsus un saldu

krējumu. Zupu pasniedz aukstu.

Uz 80 g aprikožu (kuragas) ņem 20 g

rīsu, 15 g cukura, 50 g salda krējuma, 450 g
ūdens.

64. VĀRĪTA GAĻA SALDSKĀBĀ MĒRCĒ

Liesu, mīkstu gaļu izvāra un sagriež 2 ga-

baliņos. No miltiem, skāba krējuma un dār-

zāju novārījuma sagatavo mērci (sk. 41. rec),
bet rozines un žāvētas plūmes izmērcē aukstā

ūdenī.

Tajā pašā laikā sasmalcina ābolus un iz-

mērcētās žāvētās plūmes. Kastrolī ieliek

sviestu, ielej mazliet ūdens, pieliek turpat

gaļu, apkaisa to ar augļiem, uzliek vāciņu un

sautē 5 minūtes; pēc tam gaļu pārlej ar mērci

un sautē vēl 10—15 minūtes. Gaļu pirms pa-

sniegšanas apkaisa ar sakapātiem zaļumiem.

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 5 g svaiga

sviesta, 30 g skāba krējuma, 5 g kviešu miltu,
10 groziņu, 15 g žāvētu plūmju, 25 g ābolu,
5 g diļļu, 100 g dārzāju novārījuma.

65. VĀRĪTAS GAĻAS BIFSTEKS

AR SĪPOLIEM

Gaļu atbrīvo no cīpslām un pa daļai no

taukiem, viegli izdauza ar gaļas āmuru un

izveido to pankūkai līdzīgu. Kastroļa dibenu

izziež ar sviestu, ieliek tur gaļu, kastroli pie-
pilda līdz pusei ar ūdeni, uzliek vāciņu un

vāra 5—7 minūtes; pēc tam gaļu izņem, ļauj
tai mazliet apžūt un tad apcep no abām

pusēm sviestā.

Notīrītus sīpolus sagriež ripiņās, sadala

gredzentiņos, izvāra ūdenī pusmīkstus, saliek

sietā, lai notekas ūdens. Pēc tam sīpolus
apcep sviestā. Bifšteku apkaisa ar apceptiem
sīpoliem un pasniedz.

Piedevām pasniedz ceptus kartupeļus vai

kabačus, ķirbjus, baltos galviņu vai puķu
kāpostus, salātus.

Uz 150 g gaļas (izgriezuma) ņem 25 g

svaiga sviesta, 50 g sīpolu.

66. MANNAS PUTRAIMU ZRAZI AR GAĻU

Verdošam pienam pieliek 5 g sviesta un

pakāpeniski ber klāt putraimus, ātri ar karoti

maisot; vāra uz mazas uguns 10 minūtes,

pēc tam pieliek jēlu olu, labi izmaisa un sa-

dala 2—3 plācenīšos.
Tajā pašā laikā izvāra gaļu, divas reizes

to samaļ gaļas mašinā; gaļu saliek virsū

plācenīšiem, savieno to malas, izveidojot pīrā-
dziņus, apviļā tos miltos un apcep.

Uz 50 g mannas putraimu ņem 150 g

piena, 80 g gaļas, 20 g svaiga sviesta,
Vs olas, 10 g kviešu miltu.

67. PIENA MĒRCĒ SACEPTI ZANDARTA

GABALIŅI

Zandarta mīkstumu sagriež 3—4 gabali-
ņos un izvāra. Ar sviestu izziestā vienas por-

cijas panniņā ielej mazliet piena mērces

(sk. 190. lpp.) un sagatavoto zivi, bet uz

tās — vēža astītes; visu pārlej ar atlikušo

mērci un apkaisa ar saberztu sieru. No kar-

tupejiem, olas un 25 g piena pagatavo bie-

zeni, apliek to zandartam apkārt, apkaisa ar

saberztu sieru, apslaka ar izkausētu sviestu

un sacep.

Uz 125 g zandarta ņem 20 g svaiga
sviesta, 75 g piena, 5 g kviešu miltu, 10 g

krabju vai vēžu astīšu, 100 g kartupeļu,
1/4 olas un 5 g siera.

68. ĀBOLI AR BIEZPIENA UN ROZIŅU

PILDĪJUMU

Biezpienu saberž, sajauc ar mannas

putraimiem, rozinēm, 10 g cukura, olas dzel-

tenumu, kausētu sviestu un ābolu vidučiem.

Āboliem nogriež virsiņas, izņem serdes,
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malas nesagraizot, piepilda tos ar biezpienu
un sacep.

Pasniedz ar skābu krējumu un pūder-
cukuru (5 g).

Uz 200 g ābolu ņem 30 groziņu, 60 g

biezpiena, 10 g svaiga sviesta, 1 olas dzelte-

numu, 5 g mannas putraimu, 30 g skāba krē-

juma, 15 g cukura.

69. JAUKTU DĀRZĀJU ŠNICELE

PIENA MĒRCĒ

Sīki sasmalcinātus burkānus un kāļus
sautē nelielā ūdens daudzumā, pievienojot
5 g sviesta. Tāpat sasmalcinātus kāpostus
izsautē mīkstus pienā (20 g), sajauc tos ar

burkāniem un kāļiem, pieliek olu, putraimus,
cukuru un uz rīves sasmalcinātu gurķi; visu

to samaisa, izveido 2 šniceles, apviļā tās

miltos un apcep sviestā. No pārējā piena un

5 g miltu sagatavo piena mērci (sk.
190. lpp.), pārlej to šnicelēm, apkaisa tās

ar saberztu sieru, apslaka ar sviestu un sacep.

Uz 50 g burkānu ņem 75 g kāpostu, 40 g

svaigu gurķu, 50 g kāļu, 75 g piena, 20 g

svaiga sviesta, 5 g cukura, y2 olas, 10 g

mannas putraimu, 15 g kviešu miltu, 5 g

siera.

70. AUGĻU, DĀRZĀJU UN BIEZPIENA

SACEPUMS

Burkānus sasmalcina sīku strēmelīšu

veidā un sautē ar 10 g sviesta un nelielu dau-

dzumu ūdens mīkstus; pēc tam pieliek sa-

smalcinātus spinātus un sautē vēl 5 minūtes;

tad pieliek sasmalcinātus ābolus un vīģes,

72
olas un visu izmaisa. Reize izberž caur

sietu biezpienu, samaisa to ar putraimiem,

cukuru, atlikušo olas daļu un rozinēm. Pēc

tam izziež ar sviestu veidnīti, liek taja kārtu

biezpiena, kārtu augļu utt., pavisam 4 kārtas,

nolīdzina virsu, apslaka ar sviestu un sacep.

Pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 100 g ābolu ņem 20 groziņu, 20 g

vīģu, 50 g biezpiena, 1 olu, 15 g svaiga

sviesta, 10 g cukura, 5 g mannas putraimu,
35 g burkānu, 25 g spinātu, 30 g skāba

krējuma.

71. KĀPOSTU TĪTEŅI AR AUGĻIEM
UN SKĀBU KRĒJUMU

Stingrai kāpostu galviņai izņem kacenu

un izvāra galviņu pusgatavu, ieliek sietā, lai

notekas ūdens; pēc tam kāpostgalviņu sadala

atsevišķās lapās. Katrai lapai nogriež resno

kāta daļu un izklāj lapas uz dēļa.
Tajā pašā laikā sakapā spinātus, saliek

kastrolī, pielej mazliet ūdens, pievieno no-

mazgātas rozines un 5 g sviesta un sautē

5 minūtes. Pēc tam visu savieno ar sasmal-

cinātiem aprikoziem (urjuku) un āboliem,
saliek uz kāpostu lapām, satin tos aplokšņu
veidā un apcep no abām pusēm sviestā. Tīte-

ņus pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 150 g balto galviņkāpostu ņem

100 g ābolu, 50 g žāvētu aprikožu (urjuka),
30 groziņu, 20 g spinātu, 20 g svaiga

sviesta, 30 g skāba krējuma.

72. ĶIRBJU UN ĀBOLU PUDIŅŠ

Ķirbjus nomizo, sasmalcina un sautē

pienā pusmīkstus; pēc tam pievieno sasmalci-

nātus ābolus un izsautē tikpat mīkstus kā

ķirbjus. Tad pieber mannas putraimus, iz-

maisa un vāra vēl 5 minūtes; atdzesē, pieliek
cukuru, olas dzeltenumu un saputotu bal-

tumu, uzmanīgi izmaisa, saliek ar sviestu

izziestā pannā un sacep.

Aplaista ar sviestu un pasniedz.
Uz 100 g ķirbju ņem 100 g ābolu, 50 g

piena, 15 g mannas putraimu, 10 g cukura,

V 2olas, 20 g svaiga sviesta.

73. BIETES AR ĀBOLU, RĪSU UN ROZIŅU
PILDĪJUMU

Bietes izvāra vai izcep, nomizo, izņem ar

karoti vidučus, izveidojot no bietēm bļodiņas.
Izvāra irdenu rīsu biezputru, sajauc to ar

cukuru, rozinēm un sīki sagrieztiem āboliem,

pēc tam pieliek 10 g izkausēta sviesta un ka-

nēli. Visu izmaisa un izlieto kā biešu pildī-
jumu. Bietes aplaista ar 20 g skāba krējuma
un sacep.

Pasniedz ar skābu krējumu.

Uz 150 g biešu ņem 75 g ābolu, 15 g rīsu,
25 groziņu, 15 g svaiga sviesta, 50 g skāba

krējuma, 5 g cukura, y4 olas, Vi o g kanēļa.
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74. ĶIRBJI AR APRIKOZIEM PIENA

MĒRCĒ

Ķirbjus nomizo, sagriež mazos kubveida

gabaliņos un apcep sviestā. Aprikozus sa-

smalcina un sajauc ar ķirbjiem. Masu saliek

uzkalniņa veidā ar sviestu izziestā pannā,
pārlej ar piena mērci (sk. 190. lpp.), apkaisa
ar cukuru un pāri tam — ar sasmalcinātiem

sausiņiem, apslaka ar sviestu un sacep.

Uz 150 g ķirbju ņem 75 g žāvētu aprikožu,
15 svaiga sviesta, 5 g cukura, 50 g piena, 5 g
kviešu miltu, 5 g baltmaizes sausiņu.

75. ĶIRBJU, MELOŅU, ĀBOLU

UN CITRONA SALATI

Nomizotus ķirbjus saberž uz rupjās rīves

un sajauc ar medu. Meloni, ābolus un daļu
citrona sagriež nelielās, plānās šķēlītēs
un saliek kopā ar ķirbjiem salātu traukā.

Salātiem apkārt apliek plānas citrona šķē-
lītes.

Uz 50 g ķirbja ņem 50 g melones, 50 g

ābolu, 1/4 citrona, 20 g medus.

76. BURKĀNU UN ĀBOLU SALATI

AR RIEKSTIEM

Burkānus saberž uz rupjās rīves, bet ābo-

lus saēvelē; visu samaisa ar medu, saliek

salātu traukā, izrotā ar pētersīļu lapām un

apkaisa ar sakapātiem, apgrauzdētiem riek-

stiem.

Uz 75 g burkānu ņem 75 g ābolu, 25 g
izlobītu valriekstu, 25 g medus, 10 g pēter-
sīļu lapiņu.

77. SARĪVĒTU BURKĀNU SALATI

AR IEVĀRĪJUMU UN RIEKSTIEM

Burkānus sarīvē uz smalkās rīves, sa-

maisa ar ievārījumu, saliek uzkalniņa veidā

salātu traukā, apkaisa ar sakapātiem, ap-

grauzdētiem riekstiem un apliek apkārt dzēr-

veņu ogas.

Tāpat var sagatavot salātus no kāļiem.

Uz 150 g burkānu ņem 30 g ievārījuma,
20 g izlobītu valriekstu, 30 g dzērveņu.

78. MANNAS PUTRAIMU RAUŠI

AR ĀBOLIEM UN ROZINĒM

Pienam pieliek cukuru un 5 g sviesta un

izvāra tajā biezputru, viegli atdzesē un pie-
vieno olu. Ābolus nomizo, sagriež mazos

kubveida gabaliņos, pieliek kopā ar nomazgā-
tām rozinēm biezputrai un izmaisa; liek ar ka-

roti uz pannas labi sakarsētā sviestā nelielas

putras pikas. Raušus cep uz mazas uguns.

Pie raušiem var pasniegt klāt ievārījumu,

sīrupu, pašķidru ķīseli.
Uz 50 g mannas putraimu ņem 30 g

ābolu, 20 groziņu, 75 g piena, V2olas, 20 g

sviesta, 5 g cukura.

79. PROSAS BIEZPUTRA AR AUGĻIEM

UN MEDU

Labi noskalotu prosu ieber verdošā pienā,

pieliek cukuru un 10 g sviesta un vāra, kamēr

putra sabiezē; pēc tam pievieno nomazgātus
augļus, izmaisa, blīvi noslēdz kastroli ar vā-

ciņu un patur to 2—3 stundas cepeškrāsnī (ne
karstā) vai uz plīts. Pasniedz ar sviestu. At-

sevišķi pasniedz medu.

Uz 50 g prosas ņem 30 g žāvētu plūmju,
20 g žāvētu aprikožu, 20 groziņu, 100 g

piena, 20 g svaiga sviesta, 5 g cukura, 30 g

medus.

80. BIEZPIENA UZPŪTENIS AR

ŽĀVĒTIEM APRIKOZIEM UN RIEKSTIEM

Riekstus saberž mīklai līdzīgā masā un

samaisa ar sīki sakapātiem aprikoziem un ar

biezpiena masu (sk. 32. rec); pēc tam visu

izmaisa, saliek ar sviestu izziestā veidnītē un

sacep. Uzpūteni pasniedz ar skābu krējumu.
Uz 100 g biezpiena ņem 10 g mannas

putraimu, 1/2 olas, 15 g cukura, 20 g piena,
30 g žāvētu aprikožu (urjuka), 25 g izlobītu

valriekstu, 10 g svaiga sviesta, 30 g skāba

krējuma.

81. PANKŪKAS AR BURKĀNU, ROZIŅU

UN ŽĀVĒTU APRIKOZU PILDĪJUMU

Miltus, pienu un 5 g cukura samaisa kopā

un izcep 2 plānas pankūkas. Reizē saēvelē

burkānus un izsautē mīkstus nelielā dau-

dzumā sviesta; pēc tam pieliek rozines, sa-
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smalcinātus aprikozus un daļu sviesta. Pil-

dījumu uzliek virsū pankūkām, saloka tās

un no abām pusēm apcep sviestā; pasniedz

ar skābu krējumu.

Uz 50 g miltu ņem 100 g piena, Vs olas,
10 g cukura, 20 g svaiga sviesta, 30 groziņu,
30 g aprikožu (urjuka), 30 g skāba krējuma,
50 g burkānu.

82. ŽĀVĒTAS PLŪMES AR BIEZPIENA

UN RIEKSTU PILDĪJUMU

Plūmes izmērcē aukstā vārītā ūdenī un

izņem kauliņus. Biezpienu izberž caur sietu,
samaisa ar mannas putraimiem, olas dzelte-

numu, cukuru un sīki sakapātiem, apgrauz-

dētiem riekstiem. Šo masu iepilda plūmēs,
saliek tās ar sviestu izziestā pannā, pielej
nedaudz ūdens un sacep cepeškrāsnī. Skābu

krējumu līdz pusei ietvaicē, aplej ar to plū-
mes un pasniedz.

Uz 60 g žāvētu plūmju ņem 60 g biez-

piena, 1 olas dzeltenumu, 5 g mannas

putraimu, 10 g cukura, 25 g nolobītu val-

riekstu, 50 g skāba krējuma, 3 g svaiga
sviesta.

83. PILDĪTI ĀBOLI

Āboliem izņem serdes un iepilda vidū ar

cukuru sajauktas rozines, sasmalcinātus žā-

vētus aprikozus (urjuku) un nomizotas, sa-

kapātas un apgrauzdētas mandeles; pēc tam

cep ne visai karstā cepeškrāsnī, lai āboli ne-

sašķīstu. Pasniedzot ābolus apkaisa ar pūder-
cukuru, kuram piejaukts klāt kanēlis.

Uz 150 g ābolu ņem 20 g žāvētu aprikožu

(urjuka), 15 groziņu, 15 g mandeļu, 20 g

cukura, 1 g kanēļa.

ĒDIENI APTAUKOŠANĀS

UN CUKURSLIMĪBAS GADĪJUMOS

84. KLIJU UN RUDZU MILTU MAIZE

Raugu iejauc siltā ūdenī (100 g), pieber
50 g rudzu miltu un rūpīgi izmaisa; pēc tam

noliek uz pusstundu siltā vietā. Kad iejavs
ir uzrūdzis, pieber pārējos rudzu miltus un

arī kliju miltus, samīca un vēlreiz raudzē

siltā vietā 30—40 minūtes; tad mīklu saliek

ar sviestu izziestā veidnē, ļauj tai uzrūgt
un cep.

Šādā maizē ir, salīdzinot ar parasto,
divreiz mazāk ogļhidrātu, tādēļ to ' var

dot divreiz lielākā daudzumā (salīdzinot ar

parasto normu).
Uz 100 g ogļhidrātus nesaturošu kviešu

kliju ņem 100 g rudzu miltu, 5 g sviesta, 5 g

rauga, 200 g ūdens.

85. GAĻAS BULJONS AR ŠĶIŅĶA
UN LAPU DĀRZĀJU PUDIŅU

No gaļas, burkāniem, baltajām garšsak-
nēm un 5 g sīpola izvāra buljonu. Liesu

šķiņķi sīki sakapā un samaļ gaļas mašinā.

Lociņus un spinātus sasmalcina un kopā ar

šķiņķi sviestā viegli apcep; tos saliek ar

sviestu izziestā veidnītē, uzlej virsū ar pienu
sakultu olu, apkaisa ar saberztu sieru, ap-
slaka ar izkausētu sviestu un cepeškrāsnī
sacep. Pasniedzot pudiņu saliek šķīvjos un

pārlej ar buljonu.
Uz 150 g gaļas (ar kaulu) ņem 10 g

sviesta, 50 g šķiņķa, 20 g lociņu, 20 g spi-
nātu, 5 g pētersīļu lapiņu, 10 burkānu, 5 g
balto garšsakņu, y2 olas, 20 g piena, 5 g
sviesta.

86. ZAĻUMU ZUPA AR OLU

No gajas un ūdens izvāra buljonu; sīki

sakapā skābenes. Spinātus saliek kastrolī,
pielej nedaudz ūdens, apsedz ar vāciņu, iz-

sautē mīkstus un samaļ gaļas mašinā.

Sīpolus sakapā un sviestā apcep; pēc tam

pieber miltus, apcep tos, pakāpeniski atšķaida
ar izkāsto buljonu, pieliek pie zupas spinātus
un skābenes un vāra 10—15 minūtes. Pirms

pasniegšanas zupā ieliek gaļu, cietu vārītu

olu, skābu krējumu, lociņus un sīki sakapā-
tus pētersīļus.

Spinātus var aizvietot ar citiem zaļiem
dārzājiem (redīsu, jaunu nātru lapām
v. tml.).

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 1 olu, 40 g
skāba krējuma, 10 g sviesta, 5 g kviešu miltu,
100 g skābeņu, 120 g spinātu, 20 g sīpolu,
10 g lociņu, 5 g pētersīļu lapiņu.



318

87. GAĻAS BULJONS AR PILDĪTIEM

GURĶIEM

No gaļas un ūdens izvāra buljonu. Gurķus
nomizo, izņem vidučus, ieliek verdošā sāls-

ūdenī un 5 minūtes pavāra; pēc tam izņem un

ļauj apžūt. Tajā pašā laikā sagriež gaļu, ap-

cep kopā ar sīpoliem un pēc tam samaļ gaļas
mašinā un samaisa ar sakapātiem zaļumiem
un olu. Ar šo masu piepilda gurķus, apkaisa
tos ar saberztu sieru, apslaka ar sviestu un

sacep. Pildītos gurķus ieliek karstajā buljonā
pirms tā pasniegšanas.

Uz 150 g gaļas ņem 100 g svaigu gurķu,
10 g sīpolu, 10 g sviesta, 5 g diļļu, 5 g siera,

1/2 olas, 500 g ūdens.

88. BORŠČS AR ATCUKUROTĀM BIETĒM

No gaļas un ūdens izvāra buljonu. Bietes

nomizo un sasmalcina strēmelēs, aplej ar

I—2 1 auksta ūdens, pielej etiķi un patur tā

2 stundas, ūdeni divreiz apmainot.
Sasmalcina notīrītus sīpolus, pētersīļus un

selerijas, apcep kopā ar tomātu sviestā, pieliek
izmērcētās bietes, y2 glāzes buljona un sautē

20 minūtes, kastroli apsedzot ar vāciņu. Pēc

tam izkāstajam buljonam pieliek sasmalcinā-

tus kāpostus un sautētās bietes un boršču

vāra, kamēr gatavs. To pasniedz ar gabalu
gaļas, skābu krējumu un sakapātiem zaļu-
miem.

Uz 150 g gaļas ņem 5 g sviesta, 30 g

skāba krējuma, 100 g biešu, 150 g balto gal-

viņkāpostu, 15 g sīpolu, 10 g seleriju, 20 g

pētersīļu sakņu un 5 g pētersīļu lapiņu, 10 g

tomātu, 400 g ūdens, 1 ēdamkaroti etiķa.

89. SAUTĒTA LIELLOPU GAĻA AR BAK-

LAŽANIEM, SĒNĒM UN TOMATIEM

Mīkstu gaļu bez cīpslām apcep sviestā

(5 g) brūnu, pieliek tomātu, V2glāzes ūdens,
lauru lapiņu un sautē ar vāciņu apsegtā kas-

trolī uz mazas uguns mīkstu. Pēc tam gaļu
sagriež 3 šķēlēs un apkaisa to tajā pašā
traukā ar sīki sasmalcinātiem un apceptiem

sīpoliem, sēnēm, zaļo papriku un sautē vēl

s—B minūtes. Gatavo gaļu saliek bļodā, pār-
lej ar sēņu mērci un apkaisa ar sakapātiem
zaļumiem.

Baklažānus un tomātus sagriež ripiņās,

apcep sviestā un saliek pārmaiņus ar gaļu kā

piedevu.

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 20 g sviesta,
20 g sīpolu, 5 g tomātu, 100 g zilo bakla-

žānu, 100 g svaigu sēņu, 75 g tomātu, 10 g

pākšu piparu, 5 g pētersīļu lapiņu, 1 lauru

lapiņu.

90. GAĻAS IZGRIEZUMU ŠĶĒLĪTES AR

TOMATIEM UN PUĶU KĀPOSTIEM

Gaļu atbrīvo no taukiem un cīpslām, sa-

griež šķērsām šķiedrai 3 gabalos, ar gaļas
āmuru viegli izdauza un cep stipri sakarsētā

sviestā. Tajā pašā laikā izvāra kāpostus, bet

daiviņās sagrieztus tomātus un sīki sasmalci-

nātus sīpolus apcep sviestā, pieliek skābu

krējumu un 5 minūtes pavāra; ar šo mērci

aplej gaļu un apkaisa to ar sakapātiem zaļu-
miem. Gaļu, aplietu ar sviestu, pasniedz kopā
ar kāpostiem.

Uz 150 g gaļas (izgriezuma) ņem 15 g

sviesta, 75 g tomātu, 25 g lociņu, 25 g skāba

krējuma, 200 g puķu kāpostu, 5 g pētersīļu
lapiņu.

91. KĀPOSTU ŠNICELE

Kāpostu lapas izvāra sālsūdenī, atdzesē

un viegli nospiež; pēc tam tās sadala 2 daļās,
izveido šniceles, apmērcē tās saputotā olā, ap-

viļā klijās un apcep sviestā.

Uz 250 g kāpostu ņem 1 olu, 20 g sviesta,

20 g kviešu kliju.

92. KĀPOSTU TĪTEŅI AR SĒNĒM UN

OLĀM

Izvāra kāpostus; pēc tam sasmalcina sīpo-

lus, apcep tos sviestā, pieliek sasmalcinā-

tas sēnes un cep vēl 10—12 minūtes. Tad pie-
liek sakapātas pētersīļu lapiņas un sakapātu
cietu olu. No kāpostu lapām un pildījuma
izveido tīteņus, aplej tos ar skābu krējumu
un sacep.

Uz 150 g kāpostu ņem 100 g svaigu sēņu,

15 g sīpolu, V2olas, 15 g sviesta, 40 g skāba

krējuma, 5 g pētersīļu lapiņu.



93. TOMATI AR TEĻA GAĻAS

PILDĪJUMU

No 1/2 olas dzeltenuma, eļļas un etiķa
pagatavo majonēzes mērci un sajauc to ar

skābu krējumu. Sakapā cietas vārītas olas

baltumu, sīki sasmalcina piparu pāksti un

sīpolu. Teļa cepeti vai vārītu teļa gaļu sagriež
mazos kubveida gabaliņos un samaisa ar sa-

kapātu olas baltumu, zaļumiem un pusi mēr-

ces. Pēc tam diviem tomātiem kātiņa pusē
nogriež virsiņu, izņem viduci, sīki to sakapā
un pievieno pildījumam, ar kuru piepilda to-

mātus. Tomātus pirms pasniegšanas pārlej
ar atlikušo mērci un apkaisa ar sakapātiem
zaļumiem.

Uz 150 g tomātu ņem 100 g teļa gaļas, 1/2
olas, 15 g augu eļļas, 10 g lociņu, 5 g diļļu,
10 g zaļo piparu pākšu, 20 g skāba krējuma,
5 g etiķa.

94. ATCUKUROTU BURKĀNU PUDIŅŠ

Notīrītus burkānus saberž uz smalkas

rīves, aplej ar 2 1 auksta ūdens un 3—4 stun-

das mērcē, ūdeni ik stundas apmainot. Pēc

tam burkānus izspiež caur marli, pārlej ar

pienu, pieliek 10 g sviesta un sautē. Pie gata-
viem burkāniem pievieno ar saberztu biezpienu
sajauktu olas dzeltenumu, kā arī saputotu bal-

tumu un sacharinu, visu samaisa, saliek ar

sviestu izziestā un ar klijām izkaisītā veidnītē

un izcep; pasniedz ar skābu krējumu.

Uz 150 g burkānu ņem 15 g sviesta, 30 g
skāba krējuma, 50 g piena, 50 g biezpiena,
1 olu, 5 g kviešu kliju, pēc garšas — sacha-

rinu.

95. BIEZPIENA UN MANDEĻU CEPUMI

Mandeles applaucē, nomizo, piestiņā sa-

grūž vai ļoti smalki sakapā, savieno ar olas

dzeltenumu un saberztu biezpienu; pēc tam

pieliek vaniļu un sacharinu, visu labi izmaisa,
izveido mazus plācenīšus un izcep mērenā

temperatūrā.

Uz 50 g biezpiena ņem 50 g notīrītu man-

deļu, 1 olas dzeltenumu, 2 g sviesta, sacharinu

un vaniļu (vai vanilinu) pēc garšas.

96. AUZU PUTRAIMU BIEZPUTRA AR

KVIEŠU KLIJĀM

Labi izsijātas klijas ieber verdošā ūdenī,

apsedz ar vāciņu un vāra 10 minūtes; pēc tam

pieliek putraimus un 10 g sviesta, izmaisa un

vāra uz mazas uguns 2 stundas; pasniedz ar

pienu.
Uz 40 g auzu putraimu ņem 40 g kviešu

kliju, 10 g sviesta, 100 g piena, 200 g ūdens.

97. KARTUPEĻU UN KLIJU KOTLETES

Kartupeļus labi nomazgā un izvāra ar visu

mizu, nomizo un samaļ gaļas mašinā. Reizē

sajauc 40 g kliju ar pienu, jauj 15—20 minū-

tes pastāvēt, samaisa tās ar kartupeļiem un

pieliek olu un 10 g sviesta; visu labi izmaisa,

izvejdo 3 kotletes, apviļā tās pārpalikušajās
klijas un apcep sviestā.

Uz 200 g kartupeļu ņem 50 g kviešu kliju,
40 g piena, 20 g sviesta, 1/2 olas.

98. KRĒJUMA MĒRCE AR TOMATU SULU

Nogatavojušos tomātus pārgriež uz pusēm
un, viegli izspaidot sulu, izberž caur sietiņu.
Pie saberztiem tomātiem pieliek skābu krējumu
un iegūto masu ietvaicē par 1/3; tad pievieno
jelu olas dzeltenumu un masu karsē, ātri mai-

sot, līdz sabiezēšanai.

Mērci pasniedz pie kāpostu tīteņiem, pildī-
tiem kabačiem un tomātiem, gabalā sagatavo-
tas gaļas.

Uz 50 g skāba krējuma ņem 1 olas dzelte-

numu, 40 g tomātu.

99. MAJONEZES MĒRCE

Samaisa kopā jēlu olas dzeltenumu, sinepes
un sāli un pakāpeniski lej maisījumam klāt

tievas strūkliņas veidā augu eļļu, to ar putu
slotiņu ātri jaucot un kuļot. Kad eļļa sāk sa-

biezēt, pamazām pielej klāt etiķi. Eļļu mērcei

ņem istabas temperatūrā, citādi tā slikti emuļ-
ģējas (savienojas ar citām sastāvdaļām).

Mērci pasniedz pie gaļas, zivju un dārzāju
ēdieniem.

Majonēzes mērci var sagatavot arī bez

sinepēm. Mērci uzglabā vēsā vietā.

Uz 25 g augu eļļas ņem y4
olas dzeltenu-

ma, 2 g gatavu sinepju, pēc garšas — etiķi.
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100. CITRONA MĒRCE AR SĒNĒM UN

KAPERIEM

Olas ar putu slotiņu labi saputo, samaisa

ar saldu krējumu, pieliek citrona miziņu un

puto ūdens peldē, kamēr masa sabiezē; pēc
tam pievieno citrona sulu un pēc garšas —

sāli. Reizē sasmalcina sēnes vai šampinjonus

un izvāra kopā ar kaperiem, sietā notecina un

pievieno mērcei.

Uz 50 g salda krējuma ņem 2/3 olas, 15 g

citrona, 20 g marinētu sēņu, 5 g kaperu.

101. ĶIRBJU UN RABARBERU

MARMELADE AR SACHARINU

Ķirbjus izcep un izberž caur sietu. Rabar-

berus notīra, ļoti sīki sasmalcina, samaisa ar

ķirbjiem un sautē, šad tad apmaisot, lai nepie-
deg. Kad marmelāde sabiezējusi, pieliek sa-

charinu. Marmelādi var pasniegt karstu vai

aukstu. Pie aukstas marmelādes pasniedz
putu krējumu.

Uz 150 g ķirbju ņem 100 g rabarberu, pēc
garšas sacharinu.

102. RABARBERU UN ĀBOLU KOMPOTS

AR SACHARINU

Rabarberu kātus notīra un sagriež gare-

nos stienīšos. Āboliem izņem serdes un sa-

griež daiviņās; ūdeni uzvāra ar kanēli, ieliek

tur ābolus un rabarberus, apsedz kastroli ar

vāciņu un patur to uz plīts malas s—lo5 —10 minū-

tes; pēc tam pieliek pēc garšas sacharinu un

atdzesē.

Uz 75 g rabarberu ņem 75 g ābolu, y4 g

kanēļa, pēc garšas sacharinu, 150 g ūdens.

103. CITRONA ŽELEJA AR SACHARINU

Uzvāra ūdeni, pieliek citrona miziņu, ļauj
10—15 minūtes ievilkties un pēc tam izkāš;
100 g karstā šķidruma pieliek aukstā ūdenī

izmērcētu želatinu, izkausē to, pēc tam pie-
vieno citrona sulu un sacharinu, izkāš, izlej
veidnītē un atdzesē. Veidnīti ar sastingušo
želeju patur kādu sekundi karstā ūdenī un tad

pārliek to šķīvītī, aplejot ar atlikušo citron-

ūdeni.

Uz 20 g citrona ņem 3 g želatina, pēc gar-
šas sacharinu, 130 g ūdens.

ĒDIENI NOVĀJINĀTIEM

CILVĒKIEM PĒC SMAGĀM

SLIMĪBĀM UN OPERACIJĀM

104. SIERA SVIESTS

Sviestu sajauc ar saberztu sieru, izveido

vēlamo formu, glīti izrotā ar sviestu vai ap-
kaisa ar saberztu sieru un atdzesē.

Uz 25 g sviesta ņem 15 g padomju siera.

105. AR KAVIARU PILDĪTAS OLAS

MAJONEZĒ

Izvāra cietas olas, pārgriež gareniski 2 pu-

sītēs, izņem dzeltenumus un iepilda tajā vietā

baltumos kaviāru. Olas saliek šķīvī, glīti ap-
liek apkārt sagrieztus tomātus, caur sietu

izberztus olu dzeltenumus, lociņus un dilles.

Pildītās olas pārlej ar majonēzes mērci (sk.
99. rec).

Uz 2 olām ņem 30 g graudainā kaviāra,
100 g tomātu, 20 g augu eļļas, 1/3 olas dzelte-

numa, 2 g diļļu, pēc garšas etiķi, 10 g lociņu.

106. ANŠOVU SVIESTS

Siļķei izņem asakas, atbrīvoto mīkstumu

mērcē 10—12 stundas aukstā ūdenī; pēc tam

siļķi samaļ gaļas mašinā vai ar nazi smalki

sakapā, sajauc ar sviestu, izveido vēlamo

formu un atdzesē; virspusi glīti izrotā ar sa-

mīkstinātu sviestu.

Uz 25 g sviesta ņem 25 g siļķu.

107. VISTAS GAĻAS BIEZEŅA ZUPA

Vistas gaļu izvāra mīkstu. Sīpolus un

garšsaknes apcep kopā ar miltiem un sviestu

gaišdzeltenus, atšķaida ar buljonu un vāra

15—20 minūtes, pēc tam izkāš, pieliek divreiz

gaļas mašinā samaltu vistas gaļu (caur ciešo

režģi), labi izmaisa un pievieno ar olas dzel-
tenumu sakulta salda krējuma aizdaru.

Uz 100 g vistas gaļas ņem 15 g sviesta,
10 g sīpolu, 10 g balto garšsakņu, 10 g kviešu

miltu, 50 g salda krējuma, 1/2 olas dzeltenuma,
750 g ūdens.

Pie zupas var pasniegt baltmaizes grauz-
diņus vai pīrādziņus ar jebkuru pildījumu.

108. ZIVJU BIEZEŅA ZUPA

Sīpolus un baltās garšsaknes sīki sagriež
un izsautē 10 gramos sviesta, pēc tam pieliek
līdz gaišdzeltenai krāsai apceptus miltus, at-



šķaida ar glāzi ūdens, ieliek zivi un vāra 15—

20 minūtes. Visu to izberž caur sietu, aplej ar

pārējo ūdeni, izmaisa, uzvāra un pieliek ar

olas dzeltenumu un sviestu sajaukta salda

krējuma aizdaru.

Uz 75 g zandarta ņem 15 g sviesta, 50 g
salda krējuma, y2 olas dzeltenuma, 10 g

kviešu miltu, 10 g sīpolu, 10 g balto garš-
sakņu, 500 g ūdens.

109. ZAĻO ZIRNĪŠU ZUPA-KREMS

Izvāra no gaļas, garšsaknēm un ūdens

buljonu un to izkāš. Zirnīšus izsautē mīkstus

nelielā buljona daudzumā un karstus izberž

caur sietu. Miltus apcep ar daļu sviesta, at-

šķaida ar buljonu, pievieno zirnīšu biezenim,
uzvāra un pēc tam izkāš; pieliek ar olas dzel-

tenumu un sviestu sajaukta salda krējuma
aizdaru, pasniedz ar baltmaizes grauzdiņiem
(mazu kubiku veidā).

Uz 150 g liellopu gaļas ņem 15 g sviesta,
150 g zaļo zirnīšu, 10 g kviešu miltu, 50 g

salda krējuma, 1/2 olas dzeltenuma, 50 g balt-

maizes, 10 g sīpolu, 10 g balto garšsakņu.

110. VISTAS GAĻAS KOTLETE AR VISTAS

GAĻAS UN SĒŅU PILDĪJUMU

Pildījumu pagatavo no 20 g vistas gaļas
un 5 g pienā izmērcētas baltmaizes, pieliek
tam klāt apceptas vai izsautētas, smalki sa-

grieztas aknas un sīki sakapātas sēnes. Visu

samaisa un uzliek virsū attiecīgi sagatavo-

tam, plāni izdauzītam vistas filejam, savīsta

to bumbiera veidā, apmērcē saputotā olā,

apviļā rīvmaizē un sviestā apcep. Pēc tam

kad ir izveidojusies garoziņa, tīteni patur 5—7

minūtes cepeškrāsnī; pasniedz ar dažādu dār-

zāju piedevu.
Uz 100 g vistas fileja ņem 15 g zoss vai

vistas aknu, 10 g marinētu sēņu vai šampin-

jonu, 25 g sacietējušas baltmaizes, 25 g

sviesta, y4 olas, 10 g piena.

111. VISTAS GAĻAS ŠNICELE AIZDARO-

TAS MAIZES RĪVMAIZĒ

Vistas filejam novelk plēvītī, izgriež cīp-

slas, ar gaJas āmuru izdauza, pārlej ar saldu

krējumu, viegli to iekapā ar naža neaso pusi,
lai filejs labi piesūktos ar krējumu. Pēc tam

21 Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu

to apviļā rupji sasmalcinātos aizdarotās

maizes sausiņos un sviestā apcep. Šniceli

pasniedz ar dārzāju piedevu vai makaroniem,
aplejot ar izkausētu sviestu.

Uz 100 g vistas fileja ņem 25 g salda

krējuma, 15 g svaiga sviesta, 20 g kausēta

sviesta, 25 g aizdarotās maizes sausiņu.

112. JĒRA GAĻAS PILAVS AR AUGĻIEM

Jēra gaļu sagriež 3 gabalos, apcep sviestā

kopā ar sīki sakapātiem sīpoliem, saliek lēzenā

kastrolī, pārlej līdz pusei ar buljonu vai ver-

došu ūdeni, pieliek lauru lapiņu un, apsegtu
ar vāciņu, sautē pusmīkstu; pēc tam pievieno
rīsus, nomazgātas rozines un žāvētas plūmes,
visu aplej ar buljonu un, apsegtu ar vāciņu,
sautē, kamēr rīsi ir mīksti (sautē uz mazas

uguns vai cepeškrāsnī, vismaz 2 stundas).
Uz 150 g jēra gaļas ņem 25 g sviesta, 60 g

rīsu, 20 g žāvētu plūmju, 20 groziņu, 10 g

sīpolu, l lauru lapiņu.

113. PUĶU KĀPOSTU UN SMADZEŅU

UZPŪTENIS

Kāpostus izsautē pienā ar daļu sviesta,
samaļ gaļas mašinā, samaisa ar mannas put-
raimiem un vāra uz mazas uguns 10—12

minūtes; pēc tam pieliek olas dzeltenumu un

izvārītas, sīki sagrieztas smadzenes, iecilā

saputotu olas baltumu, saliek ar sviestu

izziestā un ar rīvmaizi izkaisītā veidnītē, ap-

slaka ar izkausētu sviestu un sacep. Pasnie-

dzot pārlej ar kausētu sviestu.

Uz 150 g puķu kāpostu ņem 70 g sma-

dzeņu, 1 olu, 20 g sviesta, 50 g piena, 10 g

mannas putraimu, 3 g rīvmaizes.

114. SVIESTĀ CEPTS ZANDARTS MĪKLAS

APVALKĀ

Miltus samaisa ar cukuru, skābu krējumu
un olas dzeltenumu, labi sakul un iecilā sapu-

totu olas baltumu. Zivi (bez ādas un asakām)

sagriež 4—5 plānos gabaliņos. Katru gabalu
ņem ar dakšiņu, apvija miklā un ielaiž verdošā

sviestā.

Zivi ieteicams pasniegt ar ceptiem kartu-

peļiem.
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Uz 100 g zandarta ņem 20 g kausēta

sviesta, 30 g kviešu miltu, 1/2 olas, 3 g cukura,
25 g skāba krējuma.

115. ZIVJU PUDIŅŠ AR OLU UN SVIESTA

MĒRCI

Zivis (bez asakām un ādas) izsautē ar 10 g

sviesta un 30 g buljona (vai ūdens); pēc tam

tās divas reizes maļ gaļas mašinā (ar biezo

režģi); pieliek olas dzeltenumu, piena mērci

(sk. 190. lpp.) un saputotu olas baltumu. Visu

to uzmanīgi izmaisa, saliek ar sviestu izziestā

veidnītē, apkaisa ar saberztu sieru un sacep.

Olas dzeltenumu samaisa kastrolītī ar 40 g

mīksta sviesta un citrona sulu; kastrolīti

ieliek pannā ar verdošu ūdeni un maisījumu

puto ar putu slotiņu tik ilgi, kamēr tas sa-

biezē. Ar šo mērci pudiņu aplej pirms pasnieg-
šanas.

Uz 150 g zandarta ņem 1 olu, 5 g kviešu

miltu, 50 g piena, 60 g sviesta, 10 g citrona,
1 olas dzeltenumu, 3 g siera, 30 g zivju bul-

jona.

116. MANNAS PUTRAIMU RAUŠI MEDŪ

AR IEVĀRĪJUMU

Ūdenim pieliek medu un 5 g sviesta, uz-

vāra un ber pamazām klāt mannas putrai-
mus, ar putu slotiņu bieži apmaisot; tad

kastroli apsedz ar vāciņu un patur uz plīts
malas 5 minūtes. Pēc tam putrai pieliek olu,

labi sakuļ un liek ar ēdamkaroti 6—B mazus

raušus uz pannas ar sviestu. Raušus apcep
no abām pusēm brūnus; pasniedzot tos pārlej
ar ievārījumu.

Uz 50 g mannas putraimu ņem 25 g

medus, Va olas, 20 g sviesta, 50 g ievārījuma,
100 g ūdens.

izcep. Kotletes pasniedzot aplej ar sviestu;
atsevišķi pasniedz skābu krējumu.

Uz 120 g kukurūzas ņem 50 g piena, 10 g
mannas putraimu, 25 g sviesta, V2olas, 5 g

pētersīļu lapiņu, 15 g rīvmaizes, 30 g skāba

krējuma.

118. CEPUMU PUDIŅŠ AR OGU MĒRCI

Cepumus sasmalcina, aplej ar pienu, kas

sajaukts ar olas dzeltenumu, un ļauj 20—

30 minūtes pastāvēt; pēc tam pieliek rozi-

nes, cukuru un saputotu olu baltumu, viegli
to iecilājot; visu saliek ar sviestu izziestā

veidnītē un tvaiko ūdens peldē vai sacep

cepeškrāsnī. Pudiņu pasniedz ar saldu mērci

no sīrupa, miltiem un ūdens (ķīseļa veidā).
Uz 50 g cepumu ņem 20 groziņu, 100 g

piena, V2olas, 10 g cukura, 10 g sviesta,
30 g sīrupa, 5 g kartupeļu miltu, 70 g ūdens.

ĒDIENI AR HEMATOGENU

MAZASINĪGIEM

UN NOVĀJINĀTIEM CILVĒKIEM

119. HEMATOGENA OMLETE AR PUĶU

KĀPOSTIEM

Hematogenu aplej ar aukstu ūdeni,
izmaisa, ļauj 20—30 minūtes pastāvēt, pēc
tam izkāš, sajauc ar olu un ar putu slotiņu
labi sakuļ. Kāpostus izvāra sālsūdenī, sadala

rozītēs, apcep sviestā kopā ar sīpoliem un

apkaisa ar sakapātiem pētersīļiem. Pēc tam

hematogenu ielej pannā ar sviestu, viegli
apcep un uzliek vēl šķidrajai omletei virsū

puķu kāpostus, patur dažas minūtes cepeš-
krāsnī, saritina veltnītī un pasniedz ar

sviestu.

Uz 30 g hematogena ņem 1 olu, 100 g

puķu kāpostu, 20 g sviesta, 10 g lociņu, 5 g

pētersīļu lapiņu, 120 g ūdens.

117. KONSERVĒTAS KUKURUZAS

KOTLETES AR SKĀBU KRĒJUMU

Kukurūzu ieliek kastrolī, pārlej ar pienu
un izsautē; pēc tam pieber mannas putraimus,

pieliek 5 g sviesta un sautē vēl s—lo5 —10 minūtes.

Tad kukurūzu noņem no plīts, samaisa to ar

olu, cukuru un sakapātām pētersīļu lapiņām
un izveido 3 kotletes, apviļā tās rīvmaizē un

120. HEMATOGENA RAGŪ AR DĀRZĀ-

JIEM SKĀBĀ KRĒJUMĀ

Hematogenu aplej ar aukstu ūdeni, rū-

pīgi sakuļ, ļauj 20—30 minūtes pastāvēt,

pēc tam izkāš, ielej pannā ar sviestu, cepeš-
krāsnī sacep, atdzesē un sagriež klucīšu

veidā. Izvāra jaunos kartupeļus (vecus ap-

cep), bet burkānus sagriež kubveida gabali-
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ņos un sviestā izsautē; puķu kāpostus sa-

dala rozītēs un izvāra; kabačus nomizo,

sagriež rombveida gabaliņos un kopā ar

sīpoliem apcep sviestā. Dārzājus un hemato-

genu saliek platākā kastrolī. Reizē samaisa

skābu krējumu ar miltiem, pielej klāt 75 g

verdoša puķu kāpostu vārāmā ūdens un visu

uzvāra; ar šo mērci aplej dārzājus, pievieno-

jot sīki sasmalcinātus spinātus, un sautē 10

minūtes, apsedzot kastroli ar vāciņu. Pirms

pasniegšanas ragū apkaisa ar sakapātiem

zaļumiem.
Uz 30 g hematogena ņem 50 g kartupeļu,

30 g burkānu, 50 g puķu kāpostu, 30 g zaļo
zirnīšu, 20 g lociņu, 30 g kabaču, 10 g spi-
nātu, 5 g pētersīļu lapiņu, 5 g kviešu miltu,
15 g sviesta, 30 g skāba krējuma, 70 g

ūdens.

121. HEMATOGENA BISKVITIŅI

Hematogenu aplej ar aukstu ūdeni, ar

putu slotiņu izmaisa un ļauj 20—30 minūtes

pastāvēt; pēc tam izkāš un saputo biezās

putās.
Olas dzeltenumu sakuļ ar cukuru (20 g),

pievieno hematogenu, pieber miltus un viegli
izmaisa; pēc tam izspiež ar kūku šļir-

cītes palīdzību uz maizes plātnes, kas ap-

ziesta ar sviestu, nelielus stiebriņus; tos

apkaisa ar sakapātu riekstu un cukura mai-

sījumu un izcep mēreni siltā cepeškrāsnī;
pēc tam atver cepeškrāsns durtiņas un ļauj

stiebriņiem labi apžūt.

Stiebriņus var pasniegt ar kakao vai

vitaminu sulā.

Uz 20 g hematogena ņem 1 olas dzelte-

numu, 25 g cukura, 20 g kviešu miltu, 2 g

izlobītu valriekstu, 5 g sviesta, 60 g ūdens.

JĒLU AKNU UN KAULU SMADZEŅU
ĒDIENI

122. SAMALTA SIĻĶE AR JĒLĀM

KAULU SMADZENĒM

Aukstā ūdenī izmērcētu un gaļas mašinā

samaltu siļķi samaisa ar jēlām kaulu sma-

dzenēm, kas izberztas caur sietu, labi sakuļ
un izveido no masas plācenīti vai bumbieru,

glīti izrotā tā virsu ar mīkstu sviestu (ar
kūku šļircītes palīdzību) un noliek auk-

stumā.

Uz 25 g kaulu smadzeņu ņem 5 g sviesta,
35 g siļķes (fileja).



123. VINEGRETS AR JĒLĀM AKNĀM

Kartupeļus, bietes un burkānus izvāra

katrus par sevi un nomizo, bet kāpostus un

sīpolus sīki sasmalcina; dārzājus, gurķus
un tomātus sagriež nelielās plānās šķēlītēs;
aknas sagriež sīku strēmelīšu veidā, ieliek

sietā, applaucē ar verdošu ūdeni (aknu virsa

kļūst balta), ļauj ūdenim notecēt un atdzesē.

Pēc tam aknas samaisa ar dārzājiem, pie-
liek eļļu un etiķi, saliek tos uzkalniņa veidā

salātu traukā, pārlej ar skābu krējumu un

apkaisa ar sakapātiem zaļumiem.
Uz 50 g kartupeļu ņem 30 g burkānu,

30 g biešu, 30 g balto galviņkāpostu, 30 g

gurķu, 20 g sīpolu, 40 g tomātu, 50 g aknu,
10 g augu eļļas, 25 g skāba krējuma, 5 g

pētersīļu lapiņu, etiķi pēc garšas.

124. BISKVITA TORTE AR RIEKSTIEM

UN JĒLĀM AKNĀM

Olas baltumu saputo, pamazām pieber
20 g cukura, pievieno olas dzeltenumu un

miltus; visu viegli izmaisa un izcep veidnītē

vai uz maizes plātes. No aprikoziem (urju-

ka) un 40 g cukura sagatavo biezeni, atdzesē

un samaisa ar saberztām aknām.

Atdzisušo biskvitu sagriež 3 kārtās, ap-

ziež tās ar aprikožu biezeni, saliek kopā un

visu apkaisa ar sīki sakapātiem apgrauzdē-
tiem riekstiem.

Pie tortes var pasniegt pienu, saldu krēju-
mu, kakao, kafiju, tēju vai augļu un ogu sulas.

Uz 20 g kviešu miltu ņem 50 g cukura,
1 olu, 60 g cepumu, 25 g izlobītu valriekstu,
50 g žāvētu aprikožu.
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IEVĀRĪJUMI, MARINADES, SĀLĪJUMĀ

KONSERVĒTI PRODUKTI

Pārtikas rūpniecība ražo konservētas ogas,

augļus un dārzājus lielā vairumā un dažādā

asortimentā. Visus šos pārtikas produktus sa-

gatavo no vislabākām izejvielām pēc noteik-

tas receptūras un tādos technoloģiskos apstāk-
ļos, kuros tiek vispilnīgāk saglabāta augļu,

ogu un dārzāju uzturēs vērtība.

Vasaras laikā, kad ir svaigu augļu un ogu

pārpilnība, var arī sagatavot mājas konser-

vus — ievārījumus, marinādes, sālītus pro-

duktus.

Augļu un dārzāju iekonservēšanai ir jau
laikus jāiegādājas dažāda lieluma stikla

burkas (ievārījumiem un marinādēm) un koka

toverīši vai muciņas (kāpostiem, gurķiem,
skābētiem āboliem).

lekonservētos produktus uzglabā noslēg-
tus sausā un vēsā vietā.

IEVĀRĪJUMI

levārīt var jebkuras ogas un augļus.

Ogas un augļus ievārījumam izvēlas svai-

gus un nepārgatavojušos.

Uz kilogramu augļu vai ogu jāņem vis-

maz 1 kg cukura. Tā iegūst pietiekamu dau-

dzumu sīrupa, kurā augļi vai ogas labi

saglabā savu formu, un ievārījumam ir patī-
kams skats. Bez tam ievārījums, ja tā vārī-

šanai ņem pareizu augļu un cukura daudzuma

attiecību, ir ievērojami labāk uzglabājams.

levārījumu var vārīt ne tikai ar cukuru,
bet arī ar medu, kuru ņem tādā pašā dau-

dzumā kā cukuru. Var lietot cukuru un medu

uz pusēm vai arī pievienot cukuram nelielu

daudzumu cietes sīrupa; tas ievārījumu pa-

sargā no pārcukurošanās.
Parasti ievārījuma sagatavošana sākas ar

sīrupa izvārīšanu. Lēzenā aluminija kastrolī

ieber noteiktu daudzumu cukura, pielej receptē
noteikto ūdens daudzumu un vāra tik ilgi,
kamēr cukurs ir pilnīgi izkusis. Pēc tam katlu

ar sīrupu no uguns noņem, ieliek tajā ogas
vai aug|us un vāra par jaunu, ļaujot uzvirt

uz spēcīgas uguns; katlu viegli krata, lai

ogas vai augļi iegrimtu sīrupā.

Tālākā vārīšanās gaitā ievārījumam jā-

nosmeļ putas un šad tad katls viegli jāsa-
krata. Ļoti svarīgi ir uztvert pareizo ievārī-

juma gatavības brīdi, jo no tā ir atkarīga

ievārījuma kvalitāte un uzglabāšanas ilgums.

levārījuma gatavību nosaka šādā veidā: ja

apakštasītē ielietais sīrupa piliens neizplūst,
bet saglabā savu formu, var pieņemt, ka ievā-

rījums ir gatavs. Bez tam, ja ievārījums ir

gatavs, ogas vai augļi nepeld virspusē, bet ir

vienmērīgi sadalījušies pa visu sīrupu un

parasti — kļuvuši dzidri.

Gatavam ievārījumam nosmeļ putas, at-

dzesē to un pēc tam salej stikla burkās, kuras

pārsedz ar pergamenta papīru un apsien ar

aukliņu.

levārījumu uzglabā sausā, vēsā vietā.
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MEŽA ZEMEŅU IEVĀRĪJUMS

Zemenes uzmanīgi pārlasa, tās nesaspai-
dot, un izņem ārā zariņus, lapiņas un nega-
tavās ogas. Sagatavo sīrupu, noņem no uguns.

Uzmanīgi ieliek sīrupā ogas, katlu viegli
kratot, lai ogas iegrimtu sīrupā. levārījumu
liek no jauna uz uguns, ļauj tam uzvirt, no-

smeļ putas un vāra tālāk uz mazas uguns
līdz gatavībai.

Uz 1 kg zemeņu ņem 1 kg cukura, 1/2 glā-
zes ūdens.

DĀRZA ZEMEŅU IEVĀRĪJUMS

Zemenes pārlasa, atdalot nost kātiņus un

ziedu kausiņus. Sagatavo sīrupu, noņem no

uguns un ieliek tajā ogas. Katlu uzmanīgi

sakrata, lai ogas iegrimtu sīrupā, un ievārī-

jumu vāra uz mazas uguns līdz gatavībai.
Ja zemenes ir ļoti sulīgas, pirms vārīšanas

tās saber bļodā, apkaisa ar pusi no ievārīju-
mam paredzētā cukura daudzuma un patur
5—6 stundas vēsā vietā. Izdalījušos sulu pēc
tam nolej, pieber tai klāt pārējo cukura dau-

dzumu un izvāra sīrupu, vairāk ūdens klāt

nelejot.

Uz 1 kg zemeņu ņem 1 kg cukura, 1/2 glā-
zes ūdens.

AVEŅU IEVĀRĪJUMS

Avenes pārlasa, atbrīvo no ziedu kausi-

ņiem, saliek bļodā, apkaisa ar pusi no ievārī-

jumam paredzētā cukura un patur 5—6 stundas

vēsā vietā. Bļodā izdalās sula, no kuras un

cukura izvāra sīrupu; to mazliet atdzesē.

Gatavā sīrupā ieliek avenes, katlu uzma-

nīgi kratot, lai ogas iegrimtu sīrupā; vāra par

jaunu, kamēr sīrupam ir vajadzīgais biezums.

Uz 1 kg aveņu ņem 1 kg cukura.

ĶIRŠU IEVĀRĪJUMS

Ogas pārlasa, nomazgā aukstā ūdenī,

izņem kauliņus. levārījuma katlā ieber cukuru,

ielej ūdeni, izmaisa un uzvāra. Karstajā
sīrupā ieliek ogas un vāra līdz gatavībai.

Uz 1 kg ķiršu ņem IV2 kg cukura, 3/ 4 glā-
zes ūdens.

UPEŅU IEVĀRĪJUMS

Upenes atbrīvo no kātiņiem un sausajiem

ziedkausiņiem, aplej ar aukstu ūdeni, no-

smalsta virspusē uzpeldējušās ziedkausiņu

atliekas, saber ogas sietā un ļauj ūdenim no-

tecēt. Izvāra biezu sīrupu, ieber tajā sagata-
votās ogas, uzvāra un vāra tālāk uz mazas

uguns 40—50 minūtes.

Uz 1 kg upeņu ņem IV2 kg cukura, 1 glāzi
ūdens.

ĒRKŠĶOGU IEVĀRĪJUMS

Zaļām (negatavām) ērkšķogām izņem

sēkliņas; ogas nomazgā, saber bļodā, apslaka
ar degvīnu, pāris reizes sakrata un patur 5—6

stundas aukstā vietā (vēlams uz ledus). Pēc

tam sagatavo sīrupu, saber tur iepriekš sietā

notecinātās ērkšķogas un vāra līdz gata-
vībai.

Uz 1 kg ērkšķogu ņem IV2 kg cukura,

V4glāzes ūdens.

APRIKOZU IEVĀRĪJUMS

Aprikozus nomazgā ūdenī un ar tievu

koka irbulīti vairākās vietās sadursta. Izvāra

sīrupu, pārlej to sagatavotiem aprikoziem un

tā atstāj diennakti. Otrā dienā sīrupu nolej,
otrreiz to uzvāra, par jaunu uzlej aprikoziem
un ļauj stāvēt vēl diennakti. Trešajā dienā

šajā sīrupā izvāra aprikozus līdz gatavībai,
t. i., kamēr tie kļūst dzidri.

Uz 1 kg aprikožu ņem ly2 kg cukura*

2 glāzes ūdens.

CIDONIJU IEVĀRĪJUMS

Cidonijas nomizo, pārgriež, izņem serdes,

sagriež šķēlītēs vai daiviņās, saliek kastroli,

pārlej ar tik daudz auksta ūdens, ka tas cido-

nijas tikko apsedz, un izvāra tās mīkstas. Pēc

tam cidonijas ar putu karoti izņem ārā, bet

vārāmo ūdeni izkāš. levārījuma katlā ieber

cukuru, ielej IV2 glāzes cidoniju vārāmā ūdens

un sagatavo sīrupu. Verdošā sīrupā ieliek

sagatavotās cidonijas, sīrupu divreiz uzvāra

un tālāk vāra uz mazas uguns, kamēr cidoni-

jas kļūst caurspīdīgas.
levārījums ir garšīgāks un aromātiskāks,

ja vispirms izvāra nomazgātās cidoniju mizi-

ņas un šajā vārāmā ūdenī vāra šķēlītēs vai

daiviņās sagrieztās cidonijas.
Uz 1 kg cidoniju ņem IV2 kg cukura.
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ĀBOLU IEVĀRĪJUMS

levārījumam visnoderīgākās ir saldās

ābolu šķirnes: kaneļāboli, borovinka v. c.

Ābolus nomizo, sagriež daiviņās un izņem
serdes. Sagatavo sīrupu, kurā ieliek ābolus un

vāra tos tik ilgi, kamēr tie kļūst dzidri. Ja

daļa ābolu daiviņu ir ātrāk izvārījušās, tās ar

karoti uzmanīgi izņem ārā, saliek bļodā, bet

pārējos ābolus vāra tālāk līdz to pilnīgai ga-

tavībai.

Dažām ābolu šķirnēm var vārīšanas beigās

pielikt klāt smaržai mazliet vanilina, apelsina
vai citrona miziņu. Bez tam pie saldo ābolu

ievārījuma ieteicams pielikt klāt dzērvenes

(uz 1 kg ābolu 1 glāzi dzērveņu).
Uz 1 kg ābolu ņem 1 kg cukura, V4glāzes

ūdens.

ROŽU ZIEDLAPIŅU IEVĀRĪJUMS

Sarkanām vai sārtām rozēm nolasa zied-

lapiņas (atdalot nost baltās dajiņas), sīki tās

sasmalcina, samaisa ar V2kg smalkā cukura,
ieliek traukā un tur tā divas diennaktis. Pārē-

jam cukuram pieliek citrona sulu un izvāra

sīrupu. Karstajā sīrupā iegremdē sacukurotās

rožu ziedlapiņas un vāra uz mazas uguns līdz

gatavībai.

Uz V2kg rožu ziedlapiņu ņem IV2 kg cu-

kura, 1/2 citrona, 1 glāzi ūdens.

MELOŅU IEVĀRĪJUMS

Pusgatavu meloni nomizo, pārgriež uz pu-

sēm, izņem viduci ar sēklām, bet mīkstumu

sagriež mazos kubveida gabaliņos. Tā saga-
tavoto meloni apkaisa ar cukuru un patur 2

stundas aukstā vietā. No pārējā cukura izvāra

sīrupu un uzlej to sagatavotai melonei. Otrā

dienā sīrupu nolej, otrreiz uzvāra un par jaunu

uzlej melonei. Trešajā dienā šajā pašā sīrupā
vāra meloni līdz gatavībai.

Uz Ikg nomizotas melones ņem IV2—2 kg
cukura, 2 glāzes ūdens.

BUMBIERU IEVĀRĪJUMS

Stingrus, nepārgatavojušos bumbierus no-

mizo, sagriež daiviņās, izņem serdes, saliek

kastrolī, pārlej ar tik daudz auksta_ ūdens, lai

tas bumbierus tikko segtu, un vāra, kamēr

bumbieri mīksti. levārījuma katlā ieber cu-

kuru, pielej 2 glāzes bumbieru vārāmā ūdens,

izmaisa un uzvāra. Karstajā sīrupā iegremdē
sagatavotos bumbierus un vāra tos uz mazas

uguns līdz gatavībai.
Uz 1 kg bumbieru ņem IV2 kg cukura.

DZELTENO PLŪMJU IEVĀRĪJUMS

Ne gluži nogatavojušās plūmes nomazgā,
sadursta vairākās vietās ar tievu koka irbuliti

un saliek kastrolī.

levārījuma katlā ieber cukuru, pielej ūdeni,
izmaisa un izvāra sīrupu. Ar karsto sīrupu
pārlej sagatavotās plūmes un tā atstāj dien-

nakti. Otrā dienā sīrupu nolej, uzvāra to un

uzlej plūmēm otrreiz. Trešajā dienā šajā pašā
sīrupā plūmes izvāra mīkstas.

Uz 1 kg plūmju ņem 11/2 kg cukura, 2

glāzes ūdens.

APELSINU IEVĀRĪJUMS

Nomazgātus apelsinus pārgriež gareniski
uz pusēm, atdala nost doniņas, sagriež katru

pusi plānās šķēlītēs un izņem sēklas, kas pa-
dara ievārījumu rūgtu. Sagatavo sīrupu, ieliek

tajā sagrieztās apelsinu šķēlītes un vāra uz

mazas uguns IV2—2 stundas, nejaujot stipri
vārīties.

Uz 1 kg apelsinu ņem 1 1/» kg cukura,

2 glāzes ūdens.

NOMIZOTU APELSINU IEVĀRĪJUMS

Apelsinus nomizo un sadala daiviņās, rū-

pīgi izlasot ārā sēklas. levārījuma katlā saga-

tavo sīrupu, ieliek tajā apelsinu daiviņas,
uzvāra un noņem no uguns. Pēc stundas

sīrupu salej citā traukā, 10—15 minūtes

pavāra un vēlreiz uzlej apelsiniem. Atkal pēc
stundas sīrupu nolej otrreiz un par jaunu vāra

10—15 minūtes, savārot to līdz noteiktam bie-

zumam. Apelsinus aplej ar sīrupu un vāra tos

uz mazas uguns 10—15 minūtes. Lai būtu

aromāts, karstam ievārījumam var pielikt
I—2 ēdamkarotes sīki sagrieztu un applau-
cētu apelsinu miziņu.

Uz 1 kg apelsinu ņem 1 kg cukura un

2 glāzes ūdens.
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CITRONU IEVĀRĪJUMS

Citroniem nogriež miziņas, patur tos 20

minūtes verdošā ūdenī, pēc tam nomazgā
aukstā ūdenī un sagriež daiviņās, rūpīgi iz-

lasot ārā sēkliņas. levārījuma katlā sagatavo
biezu sīrupu, ieliek tajā sagrieztos citronus,
uzvāra un noņem no uguns.

Atdzisušo sīrupu pēc stundas nolej, 10—15

minūtes pavāra un atkal uzlej citroniem. Pēc

stundas sīrupu nolej par jaunu, vēlreiz pavāra
10—15 minūtes, pārlej ar karsto sīrupu citro-

nus un vāra tos 15—20 minūtes.

Uz 1 kg citronu ņem 172 kg cukura un 2

glāzes ūdens.

APELSINI VAI CITRONI

CUKURĀ

Nomazgātus apelsinus vai citronus sagriež
plānās šķēlītēs, izņem sēkliņas, saliek kārtām

stikla burkā, pārkaisot katru kārtu ar cukuru.
Šādā veidā apelsinus vai citronus tur siltā
istabā trīs dienas, lai cukurs izkustu un

rastos sīrups. Apelsinus un citronus cukurā

uzglabā aukstā vietā.

Uz 1 kg apelsinu vai citronu ņem 172 kg
cukura.

DZĒRVEŅU IEVĀRĪJUMS

Pārlasītas un nomazgātas dzērvenes saber

kastrolī, pielej 1/2 glāzes ūdens, uzliek vāciņu

un vāra tik ilgi, kamēr ogas ir mīkstas; pēc
tam dzērvenes saspaida vai izberž caur astru

sietiņu. levārījuma katlā uzvāra medu, pie-
liek klāt dzērveņu sulu un daiviņās sagrieztus

ābolus, kuriem izņem serdes, izlobītus val-

riekstus un vāra apmēram stundu.

Šādu ievārījumu var pagatavot arī ar

cukuru: cukuram pielej glāzi ūdens, izvāra

sīrupu un tālāk dara tāpat, kā vārot ievārī-

jumu ar medu.

Uz 1 kg dzērveņu ņem 1 kg antonovkas

ābolu, 1 glāzi izlobītu valriekstu, 3 kg medus

vai 272 kg cukura.
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ĀBOLU ŽELEJA

Ābolu želejas vārīšanai vislabāk der skā-

bās ābolu šķirnes, sevišķi antonovkas. Nomaz-

gātos ābolus sagriež daiviņās, serdes izņem,
saliek kastrolī, pārlej ar ūdeni, apsedz ar

vāciņu un ļauj tiem 20—30 minūtes lēnām

virt; pēc tam ābolus saber sietā, lai vārāmais

ūdens notekas. Vārāmam ūdenim pieliek cu-

kuru un vāra to uz mazas uguns, ar karoti šad

tad nosmalstot putas. Želejas gatavību nosaka
šādā veidā: ja, lejot ar tējkaroti, karstā sīrupa
pilieni sastingst un paliek pie tējkarotes,
želeja ir gatava.

Gatavo želeju tūlīt iepilda izkarsētās stikla

burkās, nosien ar pergamenta papīru un uz-

glabā kā parasto ievārījumu. Pārpalikušo
ābolu masu var izmantot biezenim vai pildī-
jumam.

Uz 1 kg ābolu ņem 400 g cukura, 21/2

glāzes ūdens.

ĀBOLU BIEZENIS

Biezenim var izmantot ābolu masu, kas

palikusi pāri, gatavojot ābolu želeju. Izvārī-

tos ābolus izberž caur sietu, iegūto biezeni

saliek kastrolī, uz katru glāzi biezeņa pieber
3/4 glāzes cukura un vāra uz mazas uguns,
bieži apmaisot. Kad biezenis ir sabiezējis, to

no uguns noņem, atdzesē, saliek stikla burkās,

apklāj tās ar pergamenta papīru un aizsien.

Biezeni uzglabā sausā, vēsā vietā.

ĀBOLU UN PLŪMJU BIEZENIS

Daiviņās sagrieztus ābolus un plūmes bez

kauliņiem saliek kastrolī, pārlej ar ūdeni, ap-

sedz ar vāciņu un izvāra augļus mīkstus; pēc
tam tos vēl siltus izberž caur sietiņu. legūtajam
biezenim pieliek cukuru, rūpīgi to izmaisa un

vāra, bieži apmaisot, uz mazas uguns līdz vaja-

dzīgam biezumam, t. i., aptuveni h/s stundas.

Uz 1 kg ābolu un uz 1 kg plūmju ņem 1 kg
cukura, 1 glāzi ūdens.

AUGĻU MARMELADE

Ābolus (vai citus augļus) nomazgā, izņem

ar speciālu nazīti serdes, izcep cepeškrāsnī.
Ceptos ābolus izberž caur sietu; iegūtajam bie-

zenim pieliek cukuru un vāra to uz mazas

uguns, bieži apmaisot, kamēr tas sabiezē.

Karsto marmelādi saliek izkarsētās bur-

kās un pārkaisa no virsas ar cukuru. Kad mar-

melāde ir atdzisusi, burkas apklāj ar perga-

menta papīru un aizsien. Marmelādi uzglabā
sausā, vēsā vietā.

Uz 1 kg ābolu ņem V2kg cukura.

SVAIGU OGU BIEZENIS

Gatavas dārza vai meža zemenes, avenes

vai upenes atbrīvo no kātiņiem, aukstā ūdenī

nomazgā, ļauj tam notecēt un pēc tam ogas

izberž caur astru sietiņu fajansa vai emaljētā
traukā; pieliek cukuru.

Biezeni labi izmaisa, patur to 5—6 stundas

aukstā vietā, šad un tad apmaisot, lai cukurs

ātrāk izkustu. Pēc tam biezeni salej tīrās

pudelēs, kuras noslēdz ar ūdenī izvārītiem

korķiem. Ja biezenis paredzēts ilgākai uzgla-
bāšanai, aizkorķēto pudeļu kakliņus ieteicams

aizlakot vai aizvaskot. Biezeņa pudeles uz-

glabā vēsā vietā.

Ogu biezeni lieto kā krēpeļu, pīrādziņu,
tortu pildījumu, kā arī pudiņu un sīrupā izvā-

rīto augļu saldo mērču pagatavošanai.
Uz 1 glāzi biezeņa ņem 300—400 g cukura.

BRŪKLEŅU IEVĀRĪJUMS

Izlasītas brūklenes ieliek bļodā, pārlej ar

verdošu ūdeni, izmaisa un tūlīt ber sietā, lai

ūdens notekas. Pēc tam tās saber ievārījuma

katlā, apkaisa ar cukuru, pielej V 2glāzes
ūdens (vai'pārlej ar medu), pieliek kanēļa

gabaliņu, 3 krustnagliņas vai mazliet citrona

miziņas un vāra līdz gatavībai.
Karsto ievārījumu salej no katla bļodā.

Kad ievārījums ir atdzisis, to saliek stikla bur-

kās, apsedz tās ar pergamenta papīru un aiz-

sien. levārījumu uzglabā sausā, vēsā vietā.

Šo ievārījumu pasniedz pie ceptiem put-
niem un medījumiem, kā arī pie ceptas liel-

lopu, teļa un jēra gaļas.
Uz 1 kg brūkleņu ņem 500 g cukura vai

medus.

BRŪKLENES SĪRUPĀ

Gatavas brūklenes izlasa, aukstā ūdenī

nomazgā un saliek tīrā fajansa podā vai

stikla burkā. Sīrupa sagatavošanai kastrolī

ieber cukuru, pielej 2 glāzes ūdens, pieliek
citrona miziņu, uzvāra, izkāš un atdzesē.

Auksto sīrupu uzlej brūklenēm; podu apsedz
ar pergamenta papīru un nosien ar auklu.

Brūklenes uzglabā vēsā vietā.

Tās pasniedz pie ceptas gaļas, putniem
vai medījumiem.

Uz 1 kg brūkleņu ņem 300 g cukura.
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MARINADES

Marinēt var dažādus augļus, ogas, dār-

zājus un sēnes. Ziemā tie ir labs uzkožamais;

tos var pasniegt pie ceptas gaļas un beidzot

var izmantot vinegretiem un salātiem.

Marinadu kvalitāte ir daudzējādā ziņā

atkarīga no etiķa šķirnes. Sevišķi garšīgas
marinādes iegūst ar vīnogu etiķi vai ar galda
etiķi, kas iepriekš bijis uzliets aromātiskiem

zālaugiem. Ja etiķis ir stiprs (6%-īgs), to

atšķaida ar ūdeni uz pusēm, pēc tam pieliek

sāli, cukuru, garšvielas (piparus, kanēli,

krustnagliņas, muskatriekstu, koriandru,
lauru lapiņas v. c), uzvāra un tad atšķaida.

Sagatavotos augļus, ogas vai dārzājus

saliek stikla burkās un pārlej ar sagatavoto,
atdzesēto etiķi.

Lai marinādi pasargātu no pelējuma, tai

uzlej virsū plānu kārtu augu eļļas. Burkas

apsedz ar pergamenta papīru un apsien ar

auklu. Marinādes uzglabā sausā, vēsā vietā.

MARINĒTI GURĶI

Nelielus stingrus gurķus nomazgā, ap-

plaucē ar verdošu ūdeni, saliek burķā kār-

tām, atdala kārtas ar estragonu; katrā burkā

ieliek sīki sagrieztu ķiploka galviņu un sar-

kano piparu pāksti. Gurķus pārlej ar uzvā-

rītu un atdzesētu etiķi, apsedz ar papīru un

aizsien. Kad gurķi ir šķidrumu uzsūkuši,

uzlej jaunu etiķi; uzglabā vēsā vietā.

Uz 1 kg gurķu ņem 2 glāzes etiķa un

1 ēdamkaroti sāls.

MARINĒTI KĀPOSTI

Kāpostus sīki saēvelē, pieliek nedaudz

sāls (l ēdamkaroti sāls uz 1 kg kāpostu),

nospiež, saliek burkās un pārlej ar atdze-

sētu marinādi. Burkas noslēdz ar pergamenta

papīru un noliek vēsā vietā. Kāposti pēc 5—

6 dienām ir gatavi.
Marinādes sagatavošanai uz 1 kg kāpostu

ņem 1 glāzi etiķa, 3 glāzes ūdens, 1 glāzi
cukura, mazliet piparu, 3 lauru lapiņas; visu

to izvāra un atdzesē.

MARINĒTI TOMATI

Marinēšanai izlasa nelielus tomātus (vis-
labāk der ņemt iegarenos, plūmēm līdzīgos),
tos nomazgā un saliek burkās.

Marinādes sagatavošanai uz glāzi etiķa

ņem 1 glāzi ūdens, 1/4 glāzes cukura, V 2tēj-
karotes sāls, nedaudz kanēļa, krustnagliņu,
piparu; visu to izvāra, atdzesē un ar iegūto
marinādi pārlej burkās saliktos tomātus. Ja

etiķis ir pēc 2—3 dienām saduļķojies, to nolej
kastrolī, uzvāra par jaunu, atdzesē un uzlej
tomātiem otrreiz.

MARINĒTAS BIETES

Bietes nomazgā, izvāra, ļauj atdzist; pec

tam tās nomizo, sagriež nelielos kubveida

gabaliņos vai šķēlītēs, saliek burkās un pār-

lej ar marinādi.

Marinādes sagatavošanai uz glāzi etiķa

ņem 1 glāzi ūdens, 1 ēdamkaroti cukura, V2
tējkarotes sāls, mazliet piparu, krustnagliņu,
lauru lapiņu, visu to samaisa, uzvāra un

atdzesē.

MARINĒTAS VĪNOGAS

Ņem lielus ķekarus gatavu, bet stingru

vīnogu, nomazgā, saliek burkās un pārlej ar

atdzesētu marinādi. Burkas apsedz ar perga-

menta papīru, aizsien un uzglabā vēsā vietā.

Marinādes sagatavošanai ik uz kilogramu

vīnogu ņem 1 glāzi etiķa, 2 glāzes ūdens, 1

tējkaroti sāls, glāzi cukura, visu samaisa,

uzvāra un atdzesē.

Tāpat var marinēt arī plūmes.

MARINĒTA MELONE

Vidēji gatavu meloni nomazgā, pārgriež
uz pusēm, izņem viduci ar sēklām, meloni

nomizo un mīkstumu sagriež kubveida gaba-

liņos.

Sagatavoto meloni saliek nelielās stikla

burciņās, aplej ar atdzisušu marinādi, apsedz
ar pergamenta papīru un aizsien. Burciņas

saliek dziļā kastrolī, kura dibenā ieklāts biezs

papīrs, kastrolī ielej ūdeni līdz meloņu līme-

nim un vāra 1 stundu.
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Kad kastroli no uguns noņem, burciņas
patur iekšā, kamēr tās atdziest. Pēc tam tās

no ūdens izņem un uzglabā aukstā vietā.

Marinādes pagatavošanai uz 1 glāzi etiķa
ņem 1 glāzi ūdens, s/4 glāzes cukura, 2 ēdam-

karotes medus, 2—3 krustnagliņas, gabaliņu

kanēļa, mazliet smaržīgo piparu un Va tējka-
rotes sāls. Visu to emaljētā kastrolī uzvāra

un izkāš.

Marinēto meloni pasniedz kā salātus kopā
ar ceptu gaļu un putniem.

SĀLĪŠANA UN CITA VEIDA KONSERVĒŠANA

MAZSĀLĪTI GURĶI

Gurķus atlasa, nomazgā un saliek burkās,

pa starpām ievietojot garšas piedevas (dilles
un ķiplokus). Gurķus pārlej ar atdzesētu sālī-

jumu (uz 1 1 ūdens 2—3 ēdamkarotes sāls).

Gurķi ir gatavi pēc 2 dienām.

Mazsālītus gurķus var arī sagatavot dažu

stundu laikā: gurķiem apgriež galiņus un

pārlej tos ar karstu sālījumu.

SKĀBĒTI GURĶI

Skābēšanai izvēlas nelielus, svaigus gur-

ķus ar plānu miziņu (vislabāk savāktus no

dobēm skābēšanas dienā).

Gurķus pārlasa, izmetot ārā sadzeltēju-
šos un bojātos, un nomazgā aukstā ūdenī.

Koka muciņas dibenu izklāj ar nomazgātām

ozola, upeņu vai ķiršu lapām, pieliekot dilles,

mārrutkus, estragonu, ķiplokus. Pēc tam gur-

ķus liek ciešās rindās vertikālā stāvoklī, rind-

starpās saklājot lapas- un garšas piedevas.
Muciņu blīvi noslēdz, iesitot augšējo diben-

tiņu. Caur tajā ietaisītu caurumu ielej sālī-

jumu un caurumu noslēdz ar koka tapu.

Gurķus var arī ieskābēt toverītī. Kad tie

ir pārlieti ar sālījumu, toverīti noslēdz ar

cieši piegujošu vāku, lai gurķi neuzpeldētu.
Vākam uzliek slogu, kas tomēr nedrīkst uz

gurķiem spiest. Sālījumam ir jābūt vismaz

3—4 cm augstā kārtā virs gurķiem. Toverīti

apsedz ar tīru drānu un glabā vēsā vietā.

Uz 1 spaini ūdens ņem 600 g sāls, 50 g

diļļu, 5 g estragona, y2 pāksts sarkano

piparu, 1 ķiploku, V2mārrutka saknes.

SKĀBĒTI GURĶI AR ETIĶI

Gurķus sagatavo tāpat, kā iepriekš teikts,

saliek muciņā vai podā, pa starpām liek smar-

žīgus zāļaugus un pārlej ar karstu sālījumu,

kuram pieliets degvīns un vīnogu etiķis. Otrā

dienā gurķiem vēl pielej klāt aukstu sālījumu,
aizsit muciņas dibenu (vai blīvi noslēdz podu)
un noliek to aukstā vietā. Šādā veidā sagata-
votus gurķus var ilgi uzglabāt.

Sālījumam uz 10 1 ūdens ņem 500 g sāls,

1 glāzi etiķa un 3/4 glāzes degvīna.

SĀLĪTI TOMATI

Sālīšanai var ņemt kā nogatavojušos, tā

arī zaļus tomātus, bet katrā ziņā vienādā no-

gatavošanās pakāpē.
Pirms sālīšanas sagatavo toverīti: rūpīgi

izmazgā un izsutina. Tomātus pārlasa, izmet

bojātos, ūdenī nomazgā un saliek kārtām to-

verītī. Zaļo tomātu rindstarpās ieteicams likt

dilles, estragonu, saturējās, kā arī ķiršu un

upeņu lapas.
Toverīti piepildot ar tomātiem, to pa lai-

kam sakrata, lai tomāti ciešāk sagultos. To-

mātus liek toverītī līdz augšai un pēc tam tos

aplej ar sālījumu. Sālījuma pagatavošanai
izkausē 700—800 g sāls vienā spainī (12 1)
atdzesēta, vārīta ūdens. Toverīti apsedz ar

koka vāciņu, uz kura uzliek vieglu slogu. To-

mātus uzglabā vēsā vietā (tomāti ir gatavi
pēc 40—50 dienām).

MAZSĀLĪTI KĀPOSTI

Svaigus kāpostus nomazgā, saēvelē,

iegremdē verdošā ūdenī, saliek sietā un aplej
ar aukstu ūdeni. Pēc tam kāpostiem pieliek
sāli un ieskābē tos, kā turpmāk būs teikts.

Kāposti ir gatavi pēc 5—6 dienām.

SKĀBĒTI KĀPOSTI

Kāpostus skābē stipros koka toveros. Ne-

lielus daudzumus (5—10 kg) var arī ieskābēt

stikla burkās vai māla podos.
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Atlasa nebojātas kāpostgalviņas, nolauž

tām zaļās lapas un sakapā vai saēvelē; sa-

smalcinātos kāpostus samaisa ar sāli (ap-
mēram 250 g sāls un 10 kg kāpostu).

Tīri izmazgāta toverīša dibenu apkaisa
plānā kārtā ar rudzu miltiem un apklāj ar

veselām kāpostu lapām. Toveri blīvi pie-

stampā ar saēvelētiem kāpostiem, apsedzot
tos no virsas ar kāpostu lapām. Garšai un

aromātam kāpostiem var pielikt veselus vai

ripiņās sagrieztus burkānus un ābolus — anto-

novkas, kā arī brūklenes un dzērvenes. Kāpos-
tiem uzliek virsū koka vāku, bet uz tā — slogu
(nomazgātu akmeni). Pēc dažām dienām

kāposti sāk ieskābt un virspusē parādās putas.
Sākumā putu daudzums arvien pieaug, bet

tad pakāpeniski izzūd. Kad putu vairs nav,

kāposti ir ieskābēti. Skābēšanas laikā kāposti
ir pāris reizes jāsadursta ar tīru bērza iesmu,

lai radušās gāzes varētu aizplūst. Ja sālījuma
virspusē parādās pelējums, to uzmanīgi no-

ņem, bet kāpostiem uzlikto koka vāciņu, drānu

un slogu nomazgā verdošā ūdenī.

SKĀBĒTI ĀBOLI

Ābolus, vislabāk antonovkas, pārlasa un

ūdenī nomazgā. Skābēšanai sagatavotā tove-

rīša dibenā ieklāj upeņu vai ķiršu lapu kārtu.

Virs lapām saliek vairākas kārtas ābolu ar

kātiņiem uz augšu. Ābolus apklāj ar jaunu
kārtu lapu un virs tām liek atkal vairākas

kārtas ābolu. Tādā veidā piepilda visu toverīti,
nosedzot virsējo ābolu kārtu ar lapām.

Ābolus pārlej ar speciāli sagatavotu šķid-
rumu vai saldinātu ūdeni. Šķidrumu pagatavo
šādi: rudzu miltus aplej ar verdošu ūdeni, pie-
ber sāli, labi izmaisa, ļauj ievilkties un tad

izkāš (uz 10 1 ūdens ņem 200 g rudzu miltu

un 2 ēdamkarotes sāls).
Saldajam ūdenim uz 10 1 ūdens ņem 400 g

cukura vai 600 g medus, pieliek 3 ēdamkarotes

sāls, uzvāra un atdzesē.

Toverīti ar āboliem noliek vēsā vietā un

ābolus pārlej ar sagatavoto šķidrumu vai

saldo ūdeni. Tos apsedz ar koka vāciņu, kuram

uzliek slogu (nomazgātu akmeni).
Pirmās 3—4 dienas āboli uzsūks daudz

šķidruma, tādēļ tas ir toverītī jāpapildina ar

skābēšanai pagatavoto šķidrumu vai aukstu

ūdeni. Ābolu skābēšanas un uzglabāšanas
laikā šķidruma līmenim ir jāstāv par 3—4 cm

virs koka ripas. Āboli ir gatavi pēc 30—40

dienām. '

TOMATU BIEZENIS

Izlasa visgatavākos tomātus, nomazgā,
pārgriež uz pusēm, saliek kastrolī un vāra uz

mazas uguns, paretam apmaisot, kamēr to-

māti savārās par biezu, vienmērīgu masu. Masu

izberž caur sietu, saliek kastrolī un, par jaunu
apmaisot, savāra, kamēr tā sabiezē.

legūtajam biezenim pieliek sāli (uz 1 kg
tomātu y2 ēdamkarotes sāls), atdzesē, saliek

burkās, pārlejot no virspuses ar plānu tauku

vai augu eļļas kārtu. Burkas apklāj ar per-

gamenta papīru un aizsien.

SĒŅU KONSERVĒŠANA

Ir ļoti daudz ēdamo sēņu sugu. No tām

pazīstamākās ir baravikas, apšu, bērzu bekas,

sviestenes, krimildes, baltās bērzlapes, rud-

mieses, gailenes, parastās bērzlapes, celmenes.

Pie ēdamām sēnēm pieder arī tādas mazāk

pazīstamas sēnes kā, piemēram, gotenes,
makoviči (priežu bekas), dzeltenās bērzlapes

(eglenes), baltie vilnīši, pelēkās alksnenes,

dzeltensārtās bērzlapes, tumšās bērzlapes,

krempliņi (krampenes) un alksnenes.

Pie indīgām un uzturam nederīgām sēnēm

pieskaita bālo suņu sēni, mušmires, rūgtās
(žultainās) bekas, velna (raganu) beku un

neīstās celmenes — melnās, oranžsarkanās

un ķieģeļsarkanās.
Sēnes vislabāk jālasa rītos. Tās nav jārauj

ārā ar visu kātiņu, bet kātiņš ir jāpārgriež.
Tā saglabā sēņu miceliju, ar kura palīdzību
sēnes vairojas.

Sēnēm notīra smiltis, lapas, skujas un tās

liek stingrā groziņā vai pītenī. Mīkstā tarā

sēnes salūst un saspiežas.
Sēnes ātri bojājas, tādēļ tās jāizlieto uz-

turam vai jāapstrādā ilgākas uzglabāšanas
vajadzībām ne vēlāk kā 4—5 stundas pēc sa-

lasīšanas.



Kaltēšana. Kaltēšanai visnoderīgākās ir

baravikas, apšu, bērzu bekas, sviestenes, go-

tenes un priežu bekas. Pirms kaltēšanas sēnes

ar sausu lupatiņu noberzē, bet nemazgā, jo
tad tās slikti žūst.

Karstās dienās sēnes var kaltēt saulē sa-

vērtas aukliņā.
Labi žūst sēnes krievu krāsnī vai cepeš-

krāsnī, kur tās saliek kādu laiku pēc tam, kad

kurināšana ir izbeigusies un temperatūra no-

slīdējusi līdz 70—80°.

Ir jānodrošina tādi kaltēšanas apstākļi,
lai sēnēm brīvi pieplūstu svaigs gaiss un

sēņu izdalītais mitrums viegli varētu izgarot.
Tādēļ krievu krāsns slietni mazliet paceļ, pa-

liekot apakšā ķieģeli, lai paliktu atstarpe.

Cepeškrāsnī sēnes žāvē, atstājot durtiņas

vaļā.
Šādā veidā izkaltētas sēnes pabeidz žāvēt

saulē vai virs plīts.
Kaltētās sēnes uzglabā sausā, labi vēdi-

nāmā telpā, bet ne kopā ar asi smakojošiem

produktiem. Ja sēnes kaut kāda iemesla dēļ
ir kļuvušas miklas, tās pārlasa un pāržāvē.

Sālīšana. Aukstai sālīšanai ņem rudmieses,
krimildes, vilnīšus, bērzlapes. Krimildes, vil-

nīšus un bērzlapes patur 5—6 stundas aukstā

ūdenī, bet rudmieses tikai nomazgā.

Sagatavotās sēnes saliek kārtām muciņās,
māla vai stikla podos un burkās un sakaisa ar

sāli. Krimildēm, vilnīšiem un bērzlapēm uz

1 kg sēņu ņem 50 g sāls, rudmiesēm — 40 g.

lesālītām sēnēm uzliek virsū koka vāciņu,
kas brīvi ieiet muciņā vai podā, un to nosloga.
Kad sēnes ir nosēdušās, pieliek klāt jaunas

sēnes, tā piepildot visu trauku.

Apmēram pēc 5—6 dienām pārbauda, vai

sēnēm netrūkst sālījuma. Ja tā ir maz,

uzliek lielāku slogu. Lai sēnes pilnīgi iesā-

lītos, jāgaida 1 — IV2 mēneša.

Karsto sālīšanu izdara šādā veidā. Sēnes

notīra, izšķiro; baravikām, bērzu un apšu
bekām nogriež kātiņus, kurus var iesālīt atse-

višķi, ne kopā ar cepurītēm. Ja prāvās cepu-

rītes sāla kopā ar sīkajām, tās var sagriezt
2—3 daļās. Sagatavotās sēnes nomazgā
aukstā ūdenī, bet dzeltensārtās bērzlapes
2—3 dienas mērcē.

Karstai sālīšanai uz 1 kg sagatavoto sēņu

ņem:

sāli 2 ēdamkarotes

lauru lapas 1 lapiņu
piparu graudus 3 gab.
krustnagliņas 3 gab.
dilles 5 g

upeņu lapas 2 gab.

Kastrolī ielej '/s glāzes ūdens (uz 1 kg

sēņu), piemet sāli un vāra. Kad ūdens vārās,
ieliek sēnes. Vārīšanas laikā sēnes ar mentīti

uzmanīgi apmaisa, lai tās nepiedegtu. Kad
ūdens sāk vārīties, ar putu karoti rūpīgi no-

smeļ putas, pēc tam pieliek piparus, lauru

lapas, citas garšas piedevas un vāra, uz-

manīgi apmaisot (skaitot ar to brīdi, kad

sēnes ir uzvārījušās): baravikas, apšu un

bērzu bekas 20—25 minūtes, dzeltensārtās

bērzlapes 15—20 minūtes, bet vilnīšus un citas

bērzlapes 10—15 minūtes. Sēnes ir gatavas,
ja tās sāk grimt dibenā un sālījums kļūst
dzidrs. Izvārītās sēnes rūpīgi saliek platā
traukā, lai tās ātri atdzistu. Atdzisušās sēnes

novieto (kopā ar sālījumu) muciņā vai podos
un noslēdz. Sālījuma nedrīkst būt vairāk kā

piektā daļa no sēņu svara. Sēnes ir lietošanai

gatavas pēc 40—45 dienām.

Marinēšana. Marinēšanai ir ieteicamas

baravikas, bērzu un apšu bekas, kā arī svies-

tenes un rudens celmenes. Marinēšanai izvē-

las jaunas, stingras sēnes. Katiu sēņu sugu

marinē atsevišķi.
Sēnes notīra, izšķiro pēc lieluma, apgriež

kātiņus (sviestenēm novelk gļotaino ādiņu),
pēc tam rūpīgi nomazgā aukstā ūdenī un

saliek sietā, lai ūdens notecētu.

Kastrolī ielej 1/2 glāzes ūdens (uz 1 kg
sagatavoto sēņu), pielej etiķi, piemet sāli, pēc
tam ieliek sagatavotās sēnes un vāra. Kad

ūdens ir uzvārījies, nosmeļ putas, pieliek
garšvielas (lauru lapas, piparus, krustnagli-
ņas, kanēli, dilles) un vāra vēl 20—25 minū-

tes, pie kam sēnes visu laiku uzmanīgi ap-

maisa, lai tās vienmērīgi izvārītos.

Kad sēnes ir gatavas (nogrimušas
dibenā), tās no uguns noņem, ļauj atdzist un

pēc tam saliek māla podos vai stikla burkās.

Uz 1 kg sēņu ņem IV2 ēdamkarotes sāls,
V 2glāzes etiķa, 1 lauru lapiņu, pa 0,1 g

piparu, krustnagliņu un kanēļa, 2—3 g diļļu.





PRIEKŠMETU RĀDĪTĀJS

A

Āboli 271
Āboli ar biezpiena un roziņu pildījumu ....

314

Āboli, ar rīsiem un riekstiem pildīti 282

Āboli, cepti, ar ievārījumu 283

Āboli lapu mīklā 284

Āboli, mīklā cepti 284
Āboli, pildīti 317
Āboli, skābēti 186

Ābolu šķirnes 271

Ābolu un baltmaizes sausiņu sacepums ....
286

Aknas, ceptas, tomātu mērcē 150

Aknas krējumā 153
Aknas, te|a, ceptas 154

Aknu desas 58

Aknu desa un pastētes 49

Aknu pastēte 50, 141

Alus 101

Ananasi un banāni 256
Aniss un ķimenes 81
Anšovi 44

Anšovi vai ķilavas ar kartupeļiem 46

Anšovu sviests 320

Apelsini vai citroni cukurā 330

Apelsinu sula ar saldu krējumu 251

Aprikozi 261

Apšu bekas un bērzu bekas 191

Arachiss jeb zemes rieksts 245

Arbūzi 274

Aromātiskais etiķis 77
Ārstnieciskās uzturēs ēdienu receptes 305
Ārstnieciskās uzturēs paraugēdienkarte 303
Ārstnieciskā uzture 301

Artišoki, vārīti 178

Asinsdesas 157
Atri saldētu svaigu dārzāju sakopojums

....

75

Augļi, saberztie, ar cukuru (augļu mērces) . . . 276
Augļi un ogas, Mičurina šķirņu 261

Audi un ogas, svaidi iebkurā gada laikā
....

293

Aug]i un ogas, žāvēti 259

Augļi želejā 313

Aueu eļļas 201

Augļu sulas 294

Augļu un dārzāiu konservi, diētiskie 257

Augļu un dārzāju veikalā 173

Augļu un ogu marinādes 183

Augļu un ogu mērce 59

Aukstie dārzāju ēdieni un uzkožamie 52

Aukstie ēdieni un uzkožamie 31

Aukstie gaļas ēdieni un uzkožamie . 49

Aukstie uzkožamie 43

Aukstie zivju ēdieni un uzkožamie 45

22 —■ Grāmata par garšīgu un veselīgu uzturu

Auksts sivēns ar mārrutkiem 52

Austeres •.>••••• 48

Austeres, Melnās jūras 47

Austrumnieciski saldumi 284

Austrumu pilavs 205

Auzu grūslis 198

Auzu pārslas «Herkuless» 199

Auzu putraimi 199

Auzu putraimu zupa ar žāvētām plūmēm ....
74

Avenes un kazenes 278

Avenes ziemeļu 279

Avokado 277

B

Badjans 83

Baklažāni 180

Baklažāni, cepti, ar sīpoliem 182

Baklažāni, pildīti 189

Baklažāni, sālīti un zaļās piparu pākstis ....
174

Baklažāni, sautēti, skābā krējuma 186

Baklažānu kaviārs 53

Baltās garšsaknes 73

Baltmaizes šķēlītes ar augļiem 285

Baltzivs un Sibirijas lasis (neļma) 46

Bara-kabobs 142

Barankas, bubļiki, sīkās barankas 235

Baravikas 190

Baravikas ar mērci 191

Baravikas, ceptas, ar sīpolu mērci 191

Bārbeles 82

Barbulka jeb sultanka 126

Basturma no fileja 150

BaziHks 80

Bef-stroganovs 148

Bekmess un nardeks 253

Beluga sālījumā 115

Beluga, store, sevrjuga, vārīta 113

Bērna uzture 287

Bērnu uztura milti 292

Biešu kaviārs 53

Bietes 75

Bietes ar ābolu, rīsu un roziņu pildījumu ....
315

Bietes, marinētas 176

Bietes, pildītas 188

Bietes, sautētas, skābā krējumā 185

Bietes, žāvētas 185

Biezenis, ābolu 831

Biezenis, ābolu un plūmju 331

Biezenis, burkānu 293

Biezenis, burkānu un ābolu 296

Biezenis, jauktu dārzeņu 306

337



338

Biezenis, svaigu ogu 331

Biezenis, tomātu 334

Biezenis, augļu un ogu, un džems 294

Biezpiena ēdieni 223

Biezpiena klimpas — četrstūrīši 226

Biezpiena krēms 307

Biezpiena maizītes no neraudzētas mīklas . . .
239

Biezpiena masa, saldā 227

Biezpiena pildiņi
_

224

Biezpiena plācenīši ar burkāniem 313

Biezpiena plācenīši ar kartupeļiem 224

Biezpiena rausīši 223,
295

Biezpiena rausīši ar burkāniem 223

Biezpiena sieriņi 227

Biezpiena veltnīši, cepti 225

Biezpiens 225

Biezpiens ar svaigiem zaļumiem 225

Biezputra, apceptu griķu putraimu, ar sviestu . .
198

Biezputra, auzu pārslu («Herkulesa») 203

Biezputra, auzu putraimu, ar kviešu klijām . .
319

Biezputra, auzu putraimu («Herkulesa»), ar ievā-

rījumu 312

Biezputra, griķu, ar kāļiem 205

Biezputra, griķu, ar olu 199

Biezputra, griķu, ar pienu 198

Biezputra, griķu, ar plučiem 199

Biezputra, griķu, ar sēnēm un sīpoliem
....

199

Biezputra, griķu, ar smadzenēm 198

Biezputra, griķu, ar speķi un sīpoliem 198

Biezputra, griķu, ar sviestu 198

Biezputra, grūbu 203

Biezputra, grūbu, ar sviestu 201

Biezputra, Gurjevas 283

Biezputra, kviešu putraimu 200

Biezputra mannas 202,
292

Biezputra, mannas, ar burkāniem 205

Biezputra, miežu putraimu, ar cūkas vai aitas

taukiem 201

Biezputra, miežu un auzu putraimu 203

Biezputra, prosas 203

Biezputra, prosas, ar augļiem un medu
....

316

Biezputra, prosas, ar ķirbjiem 200

Biezputra, prosas, ar sviestu 199

Biezputra, prosas, pienā, ar ķirbjiem 203

Biezputra, rīsu 202

Biezputra, rīsu, ar ķirbjiem 201

Biezputra, rīsu, ar sviestu 201

Biezputra, rīsu, ar tomātiem un sieru 202

Biezputra, rīsu (caur sietiņu izberzta) 292

Biezputras 198

Biezputras, pienā vārītas 202

Biezputra, sago, ar sviestu 201

Biezputra, šķelto auzu putraimu 202

Biezputra, šķelto miežu vai auzu graudu ....
200

Biezputra, ūdenī vārītu rīsu un šokolādes . .
.

308

Biezputra, veselu kviešu graudu 200

Bifšteki 139

Bifšteks ar kartupeļiem 149
Bifšteks ar olu 149

Bifšteks ar sīpoliem 149

Bifšteks, vārītas gaļas, ar sīpoliem 314

Biskvita torte, sausā 261

Biskvita veltnis 260

Bliņas 245

Bliņas, ar iejavu raudzētas mīklas 246

Bliņas, ātrās 246

Bliņas, burkānu 207

Bliņas, ukraiņu 246

Borščs 77

Borščs ar atcukurotām bietēm 318

Borščs, aukstais 105

Borščs, sēņu ar žāvētām plūmēm 78

Borščs, Ukrainas 78

Borščs, vārits dārzāju buljonā 310

Borščs, vasaras 77

Bozbašs 86

Brāga 242

Brokastis, sausās 212

Brūklenes sīrupā 331

Buljoni un zupas 71

Buljons ar biešu sulu (borščoks) 89

Buljons ar frikadelēm 93

Buljons ar garšsaknēm un rīsiem 91

Buljons ar garšsaknēm un zaļumiem 92

Buljons ar grauzdiņiem 88

Buljons ar klimpām 89

Buljons ar maizītēm 90

Buljons ar makaronu izstrādājumiem 89

Buljons ar mannas putraimiem 91

Buljons ar olu 92

Buljons ar omleti 92

Buljons ar pelmeņiem 90

Buljons ar rīsiem 91

Buljons ar saceptiem rīsiem 91

Buljons ar sago '. 91

Buljons ar selerijām 92

Buljons ar vistas gaļas klimpām 93

Buljons, ātrais, gaļas 74

Buljons, dārzāju, ar olas baltuma omleti
....

"309

Buljons, gaļas 73

Buljons, gaļas, ar pildītiem gurķiem 318

Buljons, gaļas, ar šķiņķa un lapu dārzāju pudiņu 317

Buljons, gaļas, attaukots, ar grauzdiņiem . . . 307

Buljons, gaļas, dzidrs 87

Buljons, kaulu 73

Buljons, medījuma 88

Buljons no kubikiem 87

Buljons, sēņu 74

Buljons, vistas 88

Buljons, zivju 74

Bumbieri 273

Burkāni 74

Burkāni piena mērcē 175

Burkāni, pētersīļi, selerijas, kāļi, rāceņi, žāvēti 185

Burkāni, sautēti 185

Burkāni, sautēti, ar rīsiem 186

Burkāni, vārīti 175

Burkānu cepums 238

Burkānu sula ar saldu krējumu 307

BuTes 120

Bute sarkanajā vīna 117

Butes, vārītas, ar sviestu 114

C

Cāļi, cepti 164

Cāļi, cepti, ar tomātiem un kabačiem 164

Cāļi, rīvmaizē cepti f 164

Cālis, uz iesma cepts 164

Celmenes 192

Cepta desa ar kāpostiem 60

Cepts sivēns 155



Cepts spureklis ar griķu biezputru 156

Cepts šķiņķis uz maizes šķēlītēm 60

Ceptu nieru panniņa 153

Cepumi 253

Cepumi, biezpiena un mandeļu 319

Cepumi, biskvita 255

Cepumi, magoņu, sīrupā 256

Cepumi, mājas 253

Cepumi, mandeļu 254

Cepumi, putu 255

Cepumi, rudzu miltu 256

Cepumi, smilšu mīklas 254

Cepumi un vafeles 282

Cepums, baltmaizes un ābolu 283

Chalva 283

Charčo 85

Churma (Japānas plūmes) 276

Cidonijas 278

Cik daudz uzturam derīgu un nederīgu daļu ir

zivīs 125

Citrona mērce ar sēnēm un kaperiem 320

Citronapelsini 256

Citronskābe 78

Citrusaugļi 262

Cūkas cepetis 151

Cūku kājiņas 151

c

Gabanu chorovu 139

Čanachi 143

Cebureki 209

D

«Daktera» desa 157

Dandurs (portulaks) 80

Dārzāji, cepti 178

Dārzāji piena mērcē 174

Dārzāji, pildīti 187

Dārzāji, sacepti 183

Dārzāji, sautēti 184

Dārzāji, skābēti 180

Dārzāji un sēnes 171

Dārzāji un 'augli — neaizvietojami uzturlīdzekļi 178

Dārzāji, vārīti 173

Dārzāju dabiskie konservi 52

Dārzāju ēdienu mērces 190

Dārzāju kotletes 181

Dārzāju marinādes 183

Dārzāju ragū 186

Dārzāju ragū ar pupiņām 186

Dārzāju un augļu kaltēšana 75

Dārzāju un augļu sagatavošana salātiem
....

34

Dārzu meži 278

Desa ar sīpoliem 144

Desa, cepta 155

Desa, ķiploku 308

Desa, vārīta, pusžāvēta un dūmdesa 49

Desas 48

Desas, pildītās 49

Desiņas 60,
138

Desiņas, konservētas 156

Desiņas; mednieku un tūristu 49

Desu produktu kulinārā apstrādāšana 151

Desu rūpnīcā 147

Dietas produktu veikali 207

Diētiski maizes izstrādājumi 236

Dilles 82

Divi marinēto sēņu veidi 51

Dolma (tīteņi vīnogulāju lapās) 145

Dzēriens, apelsinu 252

Dzēriens, aveņu 252

Dzēriens, augļu 250

Dzēriens, citrona 250

Dzēriens, dienvidu 251

Dzēriens, dzērveņu sulas 250

Dzēriens, galda 251

Dzēriens, ķiršu 252

Dzēriens, olu putu 249

Dzēriens, olu putu un augļu 249

Dzēriens, olu putu un medus 250

Dzēriens, vīna un augļu 250

Dzēriens, vīna un dārza zemeņu 250

Dzēriens, vitaminu, no mežrozīšu paauglīšiem 253

Dzēriens, zemeņu 251

Dzērieni, aukstie un karstie 246

Dzērvenes un brūklenes 295

Džondžoli 79

E

Ēdieni aknu slimniekiem 309

Ēdieni ar hematogenu mazasinīgiem un novāji-
nātiem cilvēkiem 322

Ēdieni aptaukošanās un cukurslimības gadī-
jumos 317

Ēdieni kuņģa slimniekiem 305

Ēdieni novājinātiem cilvēkiem pēc smagām sli-

mībām un operācijām 320

Ēdieni sirds, nieru slimību un hipertonijas gadī-
jumos 313

Ēdieni zarnu darbības traucējumu gadījumos .
.

307

Ēdienkarte pusdienām (Pavasaris) 35

Ēdienkarte pusdienām (Rudens) 39

Ēdienkarte pusdienām (Vasara) 37

Ēdienkarte pusdienām (Ziema) 41

Ēdienu izvēle pusdienām, brokastīm un vaka-

riņām 16

Ēdienu receptes bērniem 292

Eļļa zivju konserviem, aromatizēta 54

Ērkšķogas 283

Eskalops .

140

Estragons 82

Etiķa šķirnes 187

Etiķa un augu eļļas aizdars 59

F

Feichoa 254

Filejs, uz iesma cepts 164
Foreles 123

Foršmaks 60

Frikadeles, gaļas, tvaikotas 305

Frikadeles, rīsu, sarkanajā vīnā 308

Frikadeles, zandarta, ar ķiplokiem 308

G

Gailenes 194

«Gaisa graudi» 206

Galerti 54

339



340

Galerti, gatavie 54,
55

Galerts, liellopu gaļas 57

Galerts, mēles 56

Galerts, sivēna 56

Galerts, sterleta 55

Galerts, stores 55

Galerts, teļa gaļas 57

Galerts, zandarta 55

Galetes un sausie cepumi 234

Galviņkāposti, baltie, piena mērcē 184

Gaļa ..... 133

Gaļa ar cidonijam 141

Gaļa, cepta 147,
150

Gaļa, cepta, krējuma un sīpolu mērcē 148

Gaļa, iesaiņotā, izsvērtā 153

Gaļa, jēra, ar rīsiem 138

Gaļa, jēra, ar pupiņām 138

Gaļa, jēra, ar pupiņu pākstīm 143

Gaļa, jēra, vārīta, baltajā mērcē 138

Gaļa, liellopu, cepta (antrekots) ar kartupeļiem 149

Gaļa, liellopu, rīvmaizē (romsteks) ......
148

Gaļa, liellopu, sautēta, ar baklažāniem, sēnēm

tomātiem 318

Gaļa, liellopu, sautēta, ar makaroniem
....

140

Gaļa, liellopu, sautēta, ar sīpoliem un kartu-

peļiem 140

Gaļa, liellopu, vārīta, ar mārrutku mērci
....

137

Gaļa, liellopu, vārīta, savā sulā 143

Gaļa, maltā, ar kartupeļu biezeni 293

Gaļa, Maskavas cepamā 137

Gaļa, sautēta 140, 141

Gaļa, sālīta, vārītā veidā, ar mārrutku mērci . . 137

Gaļa, vārīta 137

Gala, vārīta, sacepta piena mērcē, ar āboliem . . 310

Gaļa, vārīta, saldskābā mērcē 314

Gaļas ēdienu mērces 159

Ga'as ēdienu piedevas 136

Gaļas gulašs 141

Gaļas izgriezumu šķēlītes ar tomātiem un puķu
kāpostiem 318

Ga'as kulinārija 145

Gaļas pastētes 50

Gaļas plācenīši skābā krēiumā 60

Gaļas produktu sagtavošana vārīšanai un cepša-
nai 136

Ga'as pusfabrikāti 137

Gaļas rolade ar makaroniem 157

Gaļas sacepums 158

Gaļas soļanka 159

Ga'as sula (ceptai gaļai) 159

Gaļas šķēlītes (langets) ar piedevām 150

Gaļas šķēlītes, teļa, cūkas, jēra, ar sēnēm un to-

mātiem 152

Gaļas treknums 154

Gaļas un augu produktu konservi ' 155

Gaļas un zivju produktu sagatavošana salātiem 34

Garšas piedevas un garšvielas 77

Garšaugi 79

Gatavi nacionālie ēdieni 147

Gāzētie deserta dzērieni 244

Glazūra kūku, tortu, kuļiču izrotāšanai 265

Granatāboli 257

Grauzdiņi ar dārzājiem 311

Griķu biezputras un biezpiena sacepums ....

205

Griķu putraimu plācenīši 206

Griķu putraimu un biezpiena sacepums 204

Griķu sacepums ar svaigām sēnēm 205

Groziņi ar ogām 260

Gulašs 150

Gulašs, plaušu 144

Gurķi 174

Gurķi, konservēti 174

Gurķi, svaigi, ar zaļu dārzāju pildījumu ....
312

Gurķi un tomāti, skābēti 174

H

Hematogena biskvītiņi 323

Hematogena omlete ar puķu kāpostiem 322

Hematogena ragū ar dārzājiem skābā krējumā 322

I

levārījumi 327

levārījumi, Galvenās konservu rūpniecības . .
.

279

levārījumi, marinādes, sālījumā konservēti pro-
dukti 327

levārījums, ābolu 329

levārījums, apelsinu 329

levārījums, aprikožu 328

levārījums, aveņu '. 328

levārījums, brūkleņu 331

levārījums, bumbieru 329

levārījums, burkānu un citronu 284

levārījums, cidoniju 328

levārijums, citronu 330

levārījums, dārza zemeņu 328

levārījums, dzelteno plūmju 329

levārījums, dzērveņu 330

levārījums ērkšķogu 328

levārījums, ķiršu 328

levārījums, lāceņu 283

levārījums, meloņu 329

levārījums, meža zemeņu 328

levārījums, nomizotu apelsinu 329

levārījums, pīlādžogu 284

levārījums, rožu ziedlapiņu 329

levārījums, upeņu .• 328

levārījums — želeja, sarkano jāņogu ...... 284

īrisi 280

J

Jēlu aknu un kaulu smadzeņu ēdieni 323

Jēra cepetis 150

Jēra gaļas čichirtma 85

Jēra gaļas izgriezums gredzentiņā 141

Jēra gaļas un dārzāju sautējums 142

Jēra krūtiņa 139

Jēra krūtiņa rīvmaizē, cepta 151

Jūras asaris, kūpināts 47

X

Kā ēdienu gatavo ūdenspeldē un kā to tvaiko
. . 165

Kā jāklāj galds 21

Kā pagatavo šprotes 52

Kā pagatavot galda sinepes 149

Kā sagatavo fazānus 167

Kā taisīt krējuma vafeles 282



Kā uzglabāt sieru 228

Kā uzglabāt sviestu 202

Kā uzglabāt vīnu 92

Kabači ar gaļu . . • 158

Kabači, pildīti 189

Kabaču rauši 206

Kad un kā sagriezt sieru 227

Kādus vīnus pie kādiem ēdieniem pasniegt ... 96

Kafija 221

Kafija ar kondensētu pienu 247

Kafija ar pienu vai saldu krējumu 247

Kafija ar putu krējumu 247

Kafija, auksta 248

Kafija, melna 247

Kafija, piena 247

Kafija, tvaikota 248

Kafijas pagatavošana 246

Kafijas un tējas dzērieni 241

Kakao 248

Kakao ar kondensētu pienu 248

Kakao ar olas dzeltenumu 248

Kakao ar putu krējumu 248

Kakao rīsu tumē 309

Kāļi ar baraviku pildījumu 186

Kāļu mērce ;
179

Kaperi 81

Kāposti 175

Kāposti ar saldu krējumu 206

Kāposti, Briseles, ar selerijām piena mērcē . . . 177

Kāposti, pildīti 188

Kāposti, sautēti 185

Kāpostu rauši 296

Kāpostu šnicele 181

Kāpostu tīteņi 295

Kāpostu tīteņi ar augļiem un skābu krējumu . . 315

Kāpostu tīteņi ar dārzāju pildījumu 189

Kāpostu tīteņi ar gaļu 145

Kāpostu tīteņi ar sēnēm un olām 318

Kāpostu tīteņi ar vārītu gaļu, rīsiem un dārzājiem 310

Karameles 285

Karameles, riekstu 280

Karbonāde un cūkas cepetis 155

Kardamons 235

Kartupeļi 175

Kartupeļi ar gaļas pildījumu 165

Kartupeļi ar siļķes pildījumu 165

Kartupeļi ar speķi 165

Kartupeļi ar vīnu 202

Kartupeļi, cepti 179

Kartupeļi, cepti, ar olu 179

Kartupeļi, jaunie, skābā krējumā 173

Kartupeļi «mundierī» 177

Kartupeļi pienā 174

Kartupeļi, sautēti, ar svaigām sēnēm 184

Kartupeļi, sautēti, ar žāvētu cūkas krūti
....

185

Kartupeļi, tvaikoti 173

Kartupeļi, vārīti 173

Kartupeļi, vārīti, ar sviestu un zaļumiem ....
173

Kartupeļi, žāvēti 185

Kartupeļu biezenis 174

Kartupeļu kroketes, tvaikotas, ar gaļu omletē . . 305

Kartupeļu pārslas 188

Kartupeļu pīrādziņi ar sēnēm 179

Kartupeļu rausīši 180

Kartupeļu rolade ar dārzājiem 183

Kartupeļu sacepums ar gaļu 183

Karūsas un grunduļi 117

Kastaņi 245

Kaviārs 112

Kaviārs, storu dzimtas un ketlaša 46

Kefale 46

Kefirs 226

Kēkss, citrona 262

Kēkss, vaniļas 263

Klimpas 208

Klimpas, auzu grūšļa, piena 209

Klimpas, brinzas 228

Klimpas, kviešu miltu vai mannas putraimu, ar

sviestu 208

Klimpas, ukraiņu (galuškas) 209

Klimpas, zandarta, ar sviestu 306

Klintenes 266

Kliņģeris ar mandelēm 253

Kolrābji, sautēti 186

Kompoti 272

Kompoti, konservētie 276

Kompots, konservētu augļu 273

Kompots, rabarberu un ābolu, ar sacharinu . .
320

Kompots, saldētu augļu un ogu 274

Kompots, svaigu ābolu vai bumbieru 272

Kompots, svaigu ābolu un ķiršu 272

Kompots, svaigu ābolu un mandarinu 273

Kompots, svaigu ābolu un plūmju 273

Kompots, svaigu aprikožu vai plūmju 272

Kompots, svaigu persiku 272

Kompots, žāvētu augļu 273

Kompots, žāvētu plūmju 274

Kompots, žāvētu plūmju, aprikožu un roziņu .
.

274

Kondensētais piens ar cukuru 227

Konditorejas preču izstrādājumi 281

Konditorejas preču izstrādājumi, ārstnieciski . . 293

Ko nozīmē nosaukums «Baichovas tēja»? .
.
. 238

Ko satur tēja? 238

Konjaki 90

Konservēti patisoni 52

Konservi 65

Konservi, augļu un dārzāju, bērnu uzturei . . . 292

Konservi «kabaču kaviārs» 187

Kotlete, vistas gaļas, ar vistas gaļas un sēņu
pildījumu 321

Kotletes, biešu 296

Kotletes, burkānu 180

Kotletes, burkānu un ābolu 296

Kotletes, ceptas, burkānu un ābolu 311

Kotletes, gaļas 293

Kotletes', kāļu 200

Kotletes, kartupeļu 179

Kotletes, kartupeļu un kliju 319

Kotletes, kāpostu 180

Kotletes, konservētas, kukurūzas, ar skābu krē-

jumu 322

Kotletes, maltās gaļas . 142

Kotletes piena mērcē 158

Kotletes, Požarska 166

Kotletes, pupiņu, ar sēņu mērci 215

Kotletes un gaļas plācenīši 157

Kotlešu un pildījumu gaļa 144

Kotletes un siteņi, dabiskie 151

Kotletes un šniceles 140

Kotletes, vistas, Požarska 138

Kotletes, zivju 121

Krabji 115

Krabji ar olu un sviesta mērci 126

Krabji, sacepti piena mērcē 126

341
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Krējuma mērce ar tomātu sulu 319

Krējuma, skāba, putas 279

Krējums, putu, ar cukuru 279

Krējums, salds 225

Krējums, skābs 225

Krēmi 278

Krēmi, vaniļas, šokolādes un kafijas 278

Krēms, ogu 279

Krēms, salda krējuma 263,
278

Krēms, salda krējuma, ar kondensētu pienu . . . 265

Krēms, skāba krējuma 278

Krēms, vārītais 263

Krēpeles, Maskavas (gredzentiņi) 256

Krimildes 191

Kubaņas mērce 184
Kūka, biskvita, ar ievārījumu 259

Kūkas, ābolu 257

Kūkas ar putu krējumu vai vārīto krēmu . . . 259

Kūkas, biskvita, skābā krējumā 259

Kūkas, lapu mīklas, ar krēmu 258

Kūkas, smilšu, ar mandelēm 258

Kūkas, tortes, kēksi 257

Kukurūza 87

Kukurūza, konservēta, ar āboliem un grauz-
diņiem 177

Kukurūza, konservēta, ar sviestu 176

Kukurūza, konservēta, tomātos 177

Kukurūzas vālītes, vārītas 176

Kūku un tortu krēmi un augļu pildījumi
....

263

Kuļičs 251

Kuļičs, mandeļu 252

Kumiss 228

Kupati 142

Kvass, maizes 244

Kvass, ogu 253

Kvass, sausiņu 252

Ķ

Ķidu ragū 166

Ķilavu sālījums 44

Ķiploki un lakši (kazu, lāču ķiploki) 182

Ķirbji 181

Ķirbji ar aprikoziem piena mērcē 316

Ķirbji ar rīsiem un olām 188

Ķirbji, cepti 182

Ķirbji piena mērcē 182

Ķirbji, vārīti 176

Ķirbju biezeņa bliņas 207

Ķirbju sacepums ar nūdelēm 188

Ķirši un saldķirši 270

Ķīselis, ābolu ' 270

Ķīselis, dzērveņu 295

Ķīselis, dzērveņu vai jāņogu 270

Ķīselis, ķiršu '. 270

Ķīselis, ķiršu sīrupa 271

Ķīselis, melleņu 309

Ķīselis, dārza un meža zemeņu un citu ogu . . . 270

Ķīselis, piena 226,
271

Ķīselis, rabarberu 272

Ķīselis, žāvē+u ābolu vai aprikožu
.......

270

Ķīselis, žāvētu melleņu vai mežrozīšu paauglīšu 271

Ķīseli 269

Ķīseļi, koncentrēti, augļu un ogu 276

L

Lācenes 277

Lāčpurni skābā krējumā ■ ■ ■% 193

Langets, romsteks 141

Lapu mīkla
_

239

Lapu mīkla, ātri sagatavojama 240

Lapu mīklas groziņi ar salātiem 53

Lapu mīklas kuļebjaka ar vjazigu vai zivīm . . 240

Lapu mīklas pīrādziņi 239

Lapu mīklas sagatavošana 232

Lasis vai Sibirijas lasis (neļma), konservēts,

baltajā vīnā 118

Lasis, ziemeļu (sjomga) 45

Lasis, ziemeļu lasis, ketlasis ar piedevām ...
46

Laša gaļa 45

Lēcas ar sviestu, tomātiem un sīpoliem 215

Lēcas ar žāvētiem aprikoziem 216

Lēcas, sautētas, ar žāvētu krūtiņu 216

Liellopu sirds, sautēta 144

Liellopu sirds vai tesmeņa gulašs 145

Liellopu, teļa, jēra un cūkas gaļa, cepta
....

50

Liķieris ar saldu krējumu 251

Liķieri, uzlijas un šņabji 99

Limonāde 251

Luļa-kjababs un «Tava-kjababs» 143

M

Madeira un cheress 94

Magoņu veltnis 250

Maize, kliju un rudzu miltu 317

Maize un maizes izstrādājumi 234

Maizītes 249

Maizītes ar gaļas virsiņu (beļašas) 237

Maizītes ar krējuma virsiņu 249

Maizītes, kliņģerīši, kujiči un citi izstrādājumi . 249

Majonēze, medījuma 51

Majonēze, stores, sevrjugas vai belugas
....

48

Majonēze, zandarta, ketlaša vai foreles
....

47

Majonēzes 55

Majonēzes mērce ar pipargurķīšiem 59

Majonēzes mērce ar skābu krējumu 58

Majonēzes mērce 58,
319

Majorāns '

82

Mājputni un medījumi 161

Mājputni un medījumi, cepti 51

Mājputnu kulinārie izstrādājumi 167

Makaroni 208,
210

Makaroni ar sieru 210

Makaroni, nūdeles un sīkmakaroni sviestā . . . 210

Makaroni tomātos ar sēnēm un šķiņķi 210

Makaronu vai nūdeļu sacepums ar biezpienu . . 210

Makaronu vai nūdeļu sacepums ar gaļu ....
211

Makaronu vai nūdeļu sacepums ar olu 210

Maltās gaļas izstrādājumi 156

Mandeles, saldās 256

A'lannas putraimu rauši ar āboliem un rozinēm 316

Mannas putraimu rauši medū ar ievārījumu . .
322

Mannas putraimu sacepums ar augļiem
....

204

Marcipāns un sukāts 285

Marp-arins 203

Marinādes 332

Marinētas bietes 332

Marinētas vīnogas 332



Marinēti gurķi 332

Marinēta melone 332

Marinēti kāposti 332

Marinēti tomāti 332
Marmelāde 282

Marmelāde, ābolu 265

Marmelāde, aprikožu 265

Marmelāde, augļu 331

Marmelāde, ķirbju un rabarberu, ar sacharinu 320

Mārrutki 119

Mārrutki etiķī 60
Mārrutki skābā krējumā 59

Mārsmilgas un asinszāle 81

Maurloki 82

Mazsālīti gurķi 333

Mazsālīti kāposti 333

Medus 256

Medus kvass, teicamas garšas 209
Mēle baltajā mērcē ar rozinēm 139
Mēle, sālīta, ar piedevām 139

Mēles receklī 55

Mellenes un zilenes 272

Melleņu zupa, vārīta rīsu tumē 308

Melones 275

Menca ar kartupeļiem un sīpoliem 117
Menca eļļā 113

Menca un šelzivs 122

Mencu aknas tomātu mērcē 124

A'lērce ar olu 191

Mērce ar omleti 306

Mērce, baltā, ar kaperiem (gaļai) 160

Mērce, baltā (gaļai) 160

Mērce, baltā (tvaikotām zivīm un zivīm sālī-

jumā) 127

Mērce, baltā vīna (tvaikotām zivīm) 127

Mērce, mārrutku (gaļai) 160

Mērce, ogu, ar vīnu 285

Mērce, olu, ar vīnu 191

Mērce, olu un sviesta 191

Mērce, olu un sviesta (vārītām zivīm) 127

Mērce, piena 190
Mērce, pikantā, sīpolu (gaļai) 159

Mērce, riekstu, zaļajām pupiņām 215

Mērce, rīvmaizes 192

Mērce, skāba krējuma 190

Mērce, skāba krējuma (gaļai) 160

Mērce, skāba krējuma, ar sīpoliem (gaļai)
...

160

Mērce, sarkanā (gaļai) 159

Mērce, sarkanā vīna 286

Mērce, sēņu 190

Mērce, šokolādes 286

Mērce, tomātu 191

Mērce, tomātu (gaļai) 159

Mērce, tomātu (vārītām un tvaikotām zivīm) . . 127

Mērce, vaniļas 285

Mērce — vinegrets 59

Mērce, zaļā 59

Mērce, žāvētu aprikožu 286

Mērce, žāvētu plūmju 277

Mērces 136

Mērces, saldās 285

Mērces, sojas 1 • • •

207

Mērces, zivju 127

Mespils 278

Mētras 81

Meža irbe, lauku irbe un rubenis, cepti ....
167

Mīklas izstrādājumi 231

Miltu izstrādājumu cepšana «brīnumkastrolī» 265

Miltu izstrādājumu ēdieni 208

Minerālūdeņi 243

Muskati 94

Mūsu precēm ir laba kvalitāte 153

N

Nēģi 46

Nēģi, cepti 47

Nepieciešamo trauku paraugkomplekts 28

Neraudzēta mīkla 238

Nieres, liellopu, sīpolu mērcē 144

Nieres, teļa vai jēra, vīna mērcē 143

Nieres tomātu mērcē 155

o

Ogas, smilšu ērkšķa 279

Ogas, zīda koka 254

Okroška augļu novārījumā 313

Okroška, dārzāju 105

Okroška, jaukta, gaļas 106

Olas 220

Olas, ar kaviāru pildītas, majonēze 320

Olas ar skābu krējumu 220

Olas, cietas 220

Olas, mīkstas 219

Olas, pildītas 223

Olas, pusmīkstas 219

Olivas 188

Olivas, pildītas 188

Olu groziņi ar salātiem 54

Olu ēdiens ar kartupeļu biezeni 222

Olu ēdiens ar pupiņu pākstīm 221

Olu ēdiens ar siļķi 221

Olu kroketes
.

.
.
. 222

Olu kultenis 220

Olu putu dzēriens («gogoļ-mogoļs») 249

Omlete ar āboliem 222

Omlete ar kartupeļiem 222

Omlete ar lociņiem 222

Omlete ar sieru 221

Omlete ar sjomgu 222

Omlete ar spinātiem 222

Omlete ar svaigiem kabačiem, ķirbjiem vai svai-

gām baravikām 222

Omlete, dabiskā 221

Omlete, olu baltumu, ar dārzājiem 312

Omlete, olu bal+umu, tvaikota 309

Omlete, olu baltumu, sacepta ar skābu krējumu 312

Omlete, olu, tvaikota 307

Omletes 221

Omulis 46

P

Panējuma rīvmaize 138

Pankūkas ar biezpienu 225

Pankūkas ar burkānu, roziņu un žāvētu aprikožu
pildījumu 316

Pankūkas, plānās, ar biezpienu, āboliem un citu

pildījumu 248

Pankūkas, plānās, ar medu vai cukuru
....

248

Pankūkas un pankūku pīrāgi 248

Pankūku oīrāgs 248

Pastēte «Medījumu siers» 153
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Pastila, Beļevas 280

Pelmeņi, gatavie 140

Pelmeņi, Sibirijas 158

Pelmeņi sviestā 209

Persiki 263

Piena kombināti 223

Piena un olu ēdieni 219

Piengataviba 183

Piens 221

Piens, acidofilais 224

Piens ar augļu un ogu sīrupu 252

Piens, attaukotais 224

Piens, pasterizēts 223

Piens, šokolādes 224

Pieradināšana pie tīrības un kārtības 80

Pīlādžogas 265

Pilavi 206

Pilavs ar jēra gaļu 207

Pilavs ar ķirbjiem un augļiem 207

Pilavs ar rozinēm 208

Pilavs, guriešu 207

Pilavs, jēra gaļas, ar augļiem 321
Pilavs, uzbekiešu 207

Pildījumi, pīrādziņu, kuļebjakas un maizīšu vir-

siņu 240

Pildījums, ābolu 244

Pildījums, biezpiena 244

Pildījums, burkānu 244

Pildījums, griķu biezputras 242

Pildījums, griķu biezputras un aknu 241

Pildījums, liellopu gaļas 240

Pildījums, pluču 241

Pildījums, riekstu 259

Pildījums, rīsu un olu 242

Pildījums, rīsu vai prosas, ar rozinēm 243

Pildījums, sago 243

Pildījums, sālītu sēņu 243

Pildījums, skābētu kāpostu un sēņu .......244

Pildījums, svaigu baraviku 242

Pildījums, svaigu kāpostu 243

Pildījums, vjazigas 242

Pildījums, zaļo lociņu un olu 244

Pildījums, zivju 241

Pildijums, zivju un rīsu 241

Pildījums, žāvētu aprikožu 245

Pildijums, žāvētu sēņu un rīsu 243

Pildījumu sagatavošana 187

Pildītās paprikas konservi 51

Pipari, pildītie 188

Pipari, sarkanie (paprika) 76

Piparkūciņas 254

Piparkūka, mīkstā, medus 255

Piparkūkas 255

Pīrādziņi 152

Pīrādziņi, neraudzētas mīklas 238

Pīrāgs, mandeļu 282

Pīrāgs, saldais, ar svaigām ogām 236

Pīrāgs, smilšu mīklas, ar ogām 262

Pirmais padoms lasītājiem 43

Pistacijas 245

Plācenīši 257
Plācenīši, kukurūzas pārslu 256
Plaudis, karpa vai sazans, sacepts 122

Plīts un sildierīces 27

Plūmes 263

Plūmes, žāvētas, ar biezpiena un riekstu pildījumu 317

Pretim pārpilnībai 6

Produktu krājumi un to uzglabāšana 27

Prosas plācenīši 205

Prosas, risu, miežu vai auzu putraimu sacepums 204

Prosas sacepums ar rozinēm 204

Pudiņš, aprikožu, kāļu un biezpiena 311

Pudiņš, atcukurotu burkānu 319

Pudiņš, biezpiena, ar riekstiem 228

Pudiņš, biezpiena, ar spinātiem 227

Pudiņš, biezpiena, ar sukātu 227

Pudiņš, burkānu, ar rīvmaizi 186

Pudiņš, cepumu, ar ogu mērci 322

Pudiņš, gaļas buljonā vārītu un caur sietiņu
izberztu rīsu, tvaikots 308

Pudiņš, gaļas, tvaikots 305

Pudiņš, gaļas, vistas vai svaigas zivs
....

294

Pudiņš, kabaču un ābolu 311

Pudiņš, ķirbju un ābolu 315

Pudiņš, mannas, ar āboliem 295

Pudiņš, riekstu 282

Pudiņš, sēņu 189

Pudiņi un citi saldēdieni 281

Pudiņš, vaniļas sausiņu 281

Pudiņš, zivju, ar olu un sviesta mērci 322

Puķu kāposti 174

Puķu kāposti, cepti, rīvmaizē 180

Puķu kāposti omletes veidā 312

Puķu kāposti piena mērcē 183

Pupiņas ar kartupeļiem 214

Pupiņas ar riekstiem 214

Pupiņas ar speķi tomātu mērcē 153

Pupiņas ar sviestu un sīpoliem 214

Pupiņas eļļā 52

Pupiņas tomātos 214

Pupiņu" pākstis ar riekstu mērci 214

Pupiņu pākstis, konservētās 89

Pupiņu pākstis, zaļās, ātri saldētas 214

Pupiņu pastēte 52

Pupiņu un kartupeļu sacepums 215

Pupiņu un zirņu pākstis sviestā 176

Pupiņu, zirņu un lēcu ēdieni 213

Pusdienu konservi 83
Pusdienu pagatavošanas kārtība 18
Pūtelis, ābolu 282

Puini un medījumi 163

Putraimi 200
Putraimu sacepumi un plācenīši 203

Putraimu un miltu ēdieni 197

R

Rabarberi, sparģeļi, artišoki 177

Rāceņi ar mannas biezputras pildījumu 189

Rāceņi ar rīsu un ābolu pildījumu 312

Racionālas uzturēs pamati 11

Ragū, gulašs, bef-stroganovs 137

Ragū, jēra gaļas 142

Rasoļņiks (skābu gurķu un nieru zupa) 79

Rasoļņiks, zivju ar frikadelēm 79

Rauga mīkla 231

Rauga mīklas kuļebjaka 237

Rauga miklas maizītes ar biezpienu 235

Rauga mīklas pīrādziņi, krāsnī cepti 234

Rauga mīklas pīrādziņi, taukvielās cepti ....
235

Rauga mīklas pīrāgs 234

Rauga mīklas pīrāgs, saldais 235

Rauši 247

Rauši ar āboliem 247
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Rauši ar ķirbjiem, kabačiem vai burkāniem
.
.

.

247

Recekļu desas, slogotās, un gaļas maizes
....

156

Redīsi skābā krējumā 36

Redīsi un rutki 187

Reņģes . 113

Reņģes, kūpinātas 53

Rieksti 258

Rieksti, ciedru 256

Rīsu mērce ar sviestu 309
Rīsu pilavs ar augļiem un dārzājiem 312

Rīsu plācenīši 205

Rīsu pudiņš 205

Rīvmaizes rauši 296

Rostbifs 147

Rozines 254

Rudmieses, ceptas, ar skābu krējumu 164

Rūgušpiena krēms 313

Rūgušpiens 225

Ruma cepums 252

s

Sacepta gaļa 158

Sacepums, augļu, dārzāju un biezpiena 315

Sacepums, biezpiena 226

Sacepums, biezpiena un augļu 313

Sacepums, rīvmaizes un burkānu 296

Sacepums, vārītas vistas un dārzāju 310

Sago putraimi 199
Salakas, Ņevas 53
Salāti 33

Salāti ar desu vai šķiņķi 39

Salāti ar eļļu un etiķi 35

ar skābu krējumu un olu 35
Salāti, augļu 38
Salāti, balto galviņkāpostu 37
Salāti, balto galviņkāpostu ar āboliem un sele-

rijām 37
Salāti, biešu 36
Salāti, burkānu un ābolu, ar riekstiem 316
Salāti, gaļas 38
Salāti, kartupeļu 36
Salāti, krabju 41
Salāti, ķirbju, meloņu, ābolu un citrona 316
Salāti, medījuma 39
Salāti, medījuma un zaļumu 39
Salāti, mencas, ar majonēzi 40
Salāti, mencas, ar mārrutkiem 40
Salāti, «pavasara» 38

Salāti, pupiņu 41
Salāti, sarīvētu burkānu, ar ievārījumu un

riekstiem 316
Salāti, sarkano kāpostu 37

Salāti, siļķu 41

Salāti, skābētu kāpostu 38

Salāti, svaigu gurķu, ar skābu krējumu 35

Salāti, svaigu tomātu un gurķu 36

Salāti, tomātu un ābolu, ar skābu krējumu . . . 312

Salāti, «veselības» 35

Salāti, zaļie 52

Salāti, zivju un tomātu 40

Salātu, vinegretu un citu auksto ēdienu mērces

un aizdars 58

Saldējums 279,
280

Saldējums, kafijas un kondensēta piena
....

281

Saldējums, krējuma 280

Saldējums, ogu 280

Saldie ēdieni 269

Saldskābā gaļa 143

Salīdzinoša dažu produktu svara un mēra tabula 29

Sālīšana un cita veida konservēšana 333

Sālīti tomāti 333

Sāls 86

Sardeles 138

Sardines 54

Saturējās un timians 81

Sausiņi 235,
250

Sēnes 189,
192

Sēnes, ceptas 193

Sēnes, ceptas ar sīpoliem 193

Sēnes, indīgās 194
Sēnes, konservētas, burciņās 189

Sēnes, saceptas 194

Sēnes, sautētas 193

Sēnes, sautētas, saldā krējumā 193

Sēnes skābā krējumā 192

Sēņu kaviārs 52,
190

Sēņu konservēšana 334

Sevrjuga ar tomātiem un sēnēm 116

Sezams un tachinas chalva 283

Siera kroketes 224

Siera sviests 320
Siera tauku procents 228

Siers 44,
62

Sievietes uzture grūtniecības un bērna zīdīšanas

laikā 297

Siltie uzkožamie 60

Siļķe ar kartupeļiem un sviestu 46

Siļķe ar piedevām 45

Siļķe, kapāta 45

Siļķe, samalta, ar jēlām kaulu smadzenēm
.
. . 323

Siļķes, Tslandes 44

Siļķes, Kerčas 44

Siļķes, Sachalinas un Ochotskas 116

Siļķes, Sosvas 53

Siļķes, Zupanu 45

Sinepju mērce ar kaperiem 59

Sīpoli 181

Sīpoli, cepti 182

Sīrupi un ekstrakti 255

Skāba krējuma un etiķa aizdars 59

Skābēšana 187

Skābēti āboli 334

Skābēti gurķi 333

Skābēti gurķi ar etiķi 333

Skābēti kāposti 333

Skumbrijas 54

Sloka, mērkaziņa, prīkšķe un paipala, cepti . . 167

Smadzenes, ceptas 150, 154

Smadzenes, rīvmaizē ceptas 154

Sniedziņi ar augļu mērci 307

Soja 215

Sojas milti bliņām 246

Sojas pastēte ar tomātiem 215

Sojas sieriņi, rūgušpiens un kefirs 226

Soļanka, cūkgaļas 137

So'anka, gruziņu 141

Soļanka, jauktas gaļas 84

Soļanka, sēņu 194
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Soļanka, zivju 84

Sorgo putraimi 199

Sparģeļi, vārīti 178

Spināti ar grauzdiņiem 177

Spināti un skābenes 79

Spinātu un nūdeļu sacepums 205

Spinātu un olu sacepums 184

Spureklis, (priekškuņģis) vārīts 139

Sterlets 123

Stintes 119

Store, beluga, sevrjuga, sams ar piedevām
...

47

Store, cepta, ar tomātiem un sīpoliem 120

Store, cepta uz iesma 122

Store, konservēta, skābā krējumā ar kartupeļiem 117
Store, tvaikota 115

Store, veselā gabalā sacepta 123

Sudžuks 58
Svaigu dārzāju uzglabāšana 184

Sviestenes 193

Sviestmaizes 43

Sviestmaizes no grauzdētas maizes 43

Sviestmaizes, segtās 44
Sviests 201
Sviests pie uzkožamiem

. 44

s

Šampanietis 92

Šampinjoni 193
Šašliki 149
šašliks 152

šašliks, Karskas 153

šemajas un vimbas 119

Šķiņķis ar zirnīšiem 139

Šķiņķis, cepts, ar tomātiem 155

Šķiņķis un žāvētie produkti 57

Šķiņķis, vārīts, cūkas cepetis, mēle 50

šnicele 151

šnicele, jauktu dārzāju, piena mērcē 315

šnicele, kāpostu 318

Šnicelē, maltās gaļas 158

šnicele, vistas gaļas, aizdarotās mīklas rīvmaizē 321

Šniceles, tefteļi, zrazi 144

šokolāde 249, 285

šokolāde, auksta, ar putu krējumu 249

Surpa 85

T

Tabula par C vitamina saglabāšanos, uztur-

līdzekļus kulināri apstrādājot 30

Tauki cepšanai 203

Taukvielas, dzīvnieku 203

Taurītes ar putu krējumu 284

Tefteļi 294

Tefteļi, gaļas, tvaikoti, ar ķiplokiem 308

Tefteļi tomātos 157

Tēja, auksta 246

Tēja un tējas dzeršana 237

Tēja, zaļā baichovas, zaļā ķieģelīšu, melnā plāt-
nīšu un zaļā plātnīšu 239

Tējas vai kafijas kliņģerīši 250

Teļa cepetis 150

Teļa vai cūkas kājiņas, ceptas 155

Tītars, cepts 165

Tioška 46

Tkemali mērce (no plūmēm) 165

Tomāti 87

Tomāti ar gaļas pildījumu 190

Tomāti ar teļa gaļas pildījumu 319

Tomāti ar salātu pildījumu 54

Tomāti, cepti 181

Tomātu mērce «asā» 176

Tomātu pasta un tomātu biezenis 73

Tomātu sula 166

Torte, biskvita, ar riekstiem un jēlām aknām . . . 324

Torte, mandeļu 261

Torte, smilšu mīklas 261

Tortes un kūkas 285

Trifeļi 192

Trīs ēdienu pusdienas 15—20 min. laika
....

84

Trusis 167

Trusis, cepts 167

Tume, grūbu, pienā vārīta, ar olu 305

Tume, rīsu, vārīta gaļas buljonā 307

U

Upenes 101

Uzkožamais, jauktas gaļas 49

Uzkožamie no dārzāju konserviem 51,53
Uzkožamie zivju konservi 48

Uzpūtenis, biezpiena, ar žāvētiem aprikoziem
un riekstiem 316

Uzpūtenis, biezpiena, tvaikots, ar ķiršu mērci
. . 309

Uzpūtenis, biezpiena, tvaikots, ar cepumiem .
.
. 307

Uzpūtenis, citronu 277

Uzpūtenis, burkānu un ābolu, tvaikots 306

Uzpūtenis, dzērveņu, ar mannas putraimiem . .
277

Uzpūtenis, mannas, tvaikots, pienā 306

Uzpūtenis, medus 277

Uzpūtenis, ogu 277

Uzpūtenis, puķu kāpostu un smadzeņu 321

Uzpūtenis, svaigu ābolu 276

Uzpūtenis, zandarta, tvaikots, ar sviestu
....

306

Uztura koncentrāti 85

V

Vēdzeles
. .

45

Veģi 234

Veltnis, rīsu un augļu : . . . .
306

Vērmeles 81

«Vērša acs» 220

«Vērša acs» ar piedevām 220

Vēži 124

Vēži alū 126

Vēži baltaiā vīnā 126

Vēži dabiskā veidā 125

Vēži un krabii 125

Vēžu astītes, konservētas, ar kartupeļiem ....

125

(inžirs) 254

Vīndarītavas, Donas' 91

Vinegrets ar iē'ām aV"ām 324

Vinegrets ar konservētn p-alu 43

Vinegrets, au<rlu un dārzāju .42

Vinegrets, dārgāki 42

Vinegrets, pildītas paprikas un kartupeļu
...

42

Vīni. ārstnieciskie 98

Vīni. au'Tļu un ogu .97

Vīni, deserta 95

Vīni, pussaldie 94

Vīni, veci un jauni 95



Vīnogas 273

Vīnogu galda vīni 93

Vīnogu vīns, degvīns, alus 67

Vīnogu vīnu klasifikācija 100

Virtuve 25

Virtuves telpas 26

Virtuves trauki 28

Vista baltajā mērcē 163

Vista, vārīta, ar klinteņu mērci 163

Vistas čachochbili 165

Vistas gaļas konservi 163

Vistas, rīvmaizē ceptas 165

Vistas sagatavošana vārīšanai vai cepšanai . . . 162

Vistas vai cāļi, tvaikoti 163

Vitaminu preparāti 89

Vitaminu saturs uzturlīdzekļos 29

Vjaziga 123

Vobla un taraņa 126

Z

Zaķis, pildīts 167

Zaļie zirnīši 86

Zaļie zirnīši, konservēti 214

Zaļie zirnīši sviestā 175

Zaļumi, žāvēti 186

Zandarta gabaliņi, sacepti, piena mērcē
....

314

Zandarta rolade, sacepta, ar olas baltuma omleti . 311

Zandarts baltajā vīnā 116

Zandarts, sacepts ar kartupeļiem 123

Zandarts, sviestā cepts, mīklas apvalkā 321

Zandarts, vārīts, ar dārzāju piedevu 113

Zemenes, dārza un meža 270

Zirņi 86

Zirņu vai lēcu biezenis 215

Zivis 109

Zivis, baltās un sarkanās 114

Zivis, ceptas 119

Zivis, dzīvas 113

Zivis, kaltētas 124

Zivis, konservētas, ar kartupeļiem 114

Zivis, konservētas, skābā krējumā ar kartupeļiem 124

Zivis marinādē 47

Zivis, saceptas 122

Zivis, tvaikotas 115

Zivis, vārītas 112

Zivis, vārītas, ar kartupeļiem un speķi 114

Zivis, žāvētas 114

Zivju filejs 115

Zivju konservi, lašu dzimtas 113

Zivju kulinārija 117

Zivju plācenīši, tvaikotie 118

Zivju produktu tauki 120

Zivju pusmēnestiņi, pildīti 121

Zivju sagatavošana vārīšanai un cepšanai . . . 109

Zivju uzturēs vērtība 117

Zivju veikalā 128

Zivs, centa, ar piedevām 120

Zivs, mīklā cepta 121

Zivs, pildīta 119

Zivs, pildīta ar biezputru 124

Zivs, rīvmaizē cepta 120

Zivs, sacepta skābā krējumā 123

Zivs soļanka panniņā 125

Zivs, vārīta, ar kartupeļiem 112

Zivs, vārīta pergamentā 113

Zoss vai pīle, cepta, ar āboliem 166

Zrazi ar rīsiem vai griķu biezputru 294

Zrazi, ga|as, tvaikoti, ar omletes pildījumu .
.
. 305

Zrazi, mannas putraimu, ar gaļu 314

Zrazi, teļa gaļas 142

Zrazi, vistas gaļas tvaikoti, ar rīsiem 308

Zupa, ābolu, mežrozīšu paauglīšu novārījumā .
.

313

Zupa, ābolu biezeņa 104

Zupa, aknu biezeņa 100

Zupa, aprikožu (kuragas), ar rīsiem 314

Zupa, aprikožu un ābolu 103

Zupa, aprikožu vai persiku biezeņa 104

Zupa, augļu, ar miltu vai putraimu piedevu
.
. 104

Zupa, aukstā 105

Zupa, aukstā, no tomātu sulas 84

Zupa, aukstā, zivju (botviņja) 105

Zupa, auzu putraimu, pienā vārīta 305

Zupa, biešu, auksta 310

Zupa, Briseles kāpostu 80

Zupa, burkānu biezeņa .
. .

96

Zupa, dārzāju 80

Zupa, dārzāju biezeņa 97

Zupa, dārzāju (caur sietiņu izberzta) 292

Zupa, dzērveņu un ābolu 103

Zupa, gaileņu 83

Zupa, gaļas frikadeļu 293

Zupa, gaļas konservu 86
Zupa, jāņogu un persiku 103

Zupa, jāņogu vai dzērveņu, ar mannas biezputru 104

Zupa, kāpostu dēstu 76

Zupa, kartupeļu 81

Zupa, kartupe'u ar putraimiem 81
Zupa, kartupeļu ar sīkmakaroniem 82

Zupa, kartupe'u ar svaigām sēnēm 81

Zupa, kartupeļu ar zivju galvām 81

Zupa, kartupeļu biezeņa 95

Zupa, kartupeļu (caur sietiņu izberzta) 292

Zupa, kartupeļu un burkānu biezeņa, risu tumē

vārīta 305

Zupa, konservētas kukurūzas biezeņa 100

Zupa, konservēto krabju biezeņa 101

Zupa — krēms, zaļo zirnīšu 321

Zupa, ķirbju biezeņa 95

Zupa, ķiršu ar pildiņiem (vareņikiem) 103

Zupa, ķiršu ar rīsiem 103

Zupa, medījuma gaļas biezeņa 101

Zupa, nūde'u ' 82

Zupa, piena ar auzu pārslām 103

Zupa, piena ar grūbām 102

Zupa, piena ar kartupeļu klimpām 103

Zupa, piena, ar ķirbjiem un mannas putraimiem 313

Zupa, piena ar nūdelēm 102

Zupa, piena ar rīsiem 102

Zupa, piena ar saceptiem rīsiem 102

Zupa, puķu kāpostu 80

Zupa, puķu kāpostu biezeņa 97

Zupa, pupiņu 83

Zupa, pupiņu ar kartupeļiem 83

Zupa, pupiņu ar nūdelēm 83

Zupa, pupiņu pākšu biezeņa 96

Zupa, pupiņu vai zirņu biezeņa 99

Zupa, rīsu biezeņa 99

Zupa, rīsu (caur sietiņu izberzta) 293

Zupa, salātu biezeņa 98

Zupa, sarkano pupiņu 83

Zupa, skābeņu 78

Zupa, skābeņu un biešu lapu 83

Zupa, skābētu kāpostu 75
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Zupa, skābētu kāpostu un zivju galvu 75

Zupa, sparģeļu biezeņa 97

Zupa, svaigu kāpostu 75

Zupa, svaigu ogu biezeņa 104

Zupa, šampinjonu vai baraviku biezeņa
....

98

Zupa, tomātu biezeņa 98

Zupa, vasaras kāpostu ar kartupeļiem 76

Zupa, vistas gaļas biezeņa 100,320

Zupa, zaļo zirnīšu biezeņa 99

Zupa, zaļumu 76

Zupa, zaļumu, ar olu 317

Zupa, zirņu 82, 87

Zupa, zivju 94

Zupa, zivju biezeņa 101,320

Zupa, zivju konservu 86

Zupa, žāvētu augļu 104

Zupas, aukstās, ar maizes kvasu un biešu novārī-

jumu 105

Zupas, biezās 71

Zupas, biezeņu 94

Zupas, dzidrās 87

Zupas, ogu un augļu 103

Zupas, piena 102

Zutis 47

2

Žagariņi 257

Žāvēto dārzāju pusfabrikāti 88

Žāvēto augļu zupa ar makaroniem 98

Zelatins 275

2eleja 293

Zelēja, ābolu 331

Zelēja, apelsinu 276

Zelēja, aveņu 277

Zelēja, citronu 275

Zelēja, citrona, ar augļiem 275

Zelēja, citrona, ar sacharinu
. . 320

Zelēja, ogu ievārījuma 276

Zelēja, rīsu tumes un zīļu kafijas 309

Zelēja, sarkanā vīna 276

Želejas un uzpūteņi 274
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SATURS

PRIEKŠVĀRDS 5

PRETIM PĀRPILNĪBAI 6

RACIONĀLAS UZTURĒS PAMATI 11

ĒDIENU IZVĒLE PUSDIENĀM, BROKASTĪM UN VAKARIŅĀM 16

PUSDIENU PAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA 18

KA JĀKLĀJ GALDS 21

VIRTUVE 25

SALĪDZINOŠA DAŽU PRODUKTU SVARA UN MĒRA TABULA 29

VITAMĪNU SATURS UZTURLĪDZEKĻOS 29

TABULA PAR C VITAMĪNA SAGLABĀŠANOS, UZTURLĪDZEKĻUS KULI-

NĀRI APSTRĀDĀJOT 30

AUKSTIE ĒDIENI UN UZKOŽAMIE

Salāti 33

Dārzāju un augļu sagatavo-
šana salātiem 34

Gaļas un zivju produktu sa-

gatavošana salātiem
....

34

Salāti ar skābu krējumu un olu 35

Salāti ar eļļu un etiķi 35
«Veselības» salāti 35

Svaigu gurķu salāti ar skābu krējumu .
.

35

Redīsi skābā krējumā 36

Svaigi tomātu un gurķu salāti 36

Biešu salāti 36

Kartupeļu salāti 36
Sarkano kāpostu salāti 37
Balto galviņkāpostu salāti 37
Balto galviņkāpostu salāti ar āboliem un

selerijām 37
Skābētu kāpostu salāti 38
«Pavasara» salāti 38

Augļu salāti 38

Gaļas salāti 38

Salāti ar desu vai šķiņķi 39

Medījuma salāti 39

Medījuma un zaļumu salāti 39

Zivju un tomātu salāti 40

Mencas salāti ar mārrutkiem 40

Mencas salāti ar majonēzi 40

Krabju salāti 41

Siļķu salāti 41

Pupiņu salāti 41

Dārzāju vinegrets 42

Augļu un dārzāju vinegrets 42

Pildītas paprikas un kartupeju vinegrets . 42

Vinegrets ar konservētu gaļu 43

Aukstie uzkožamie 43

Sviestmaizes 43

Sviestmaizes no grauzdētas maizes
....

43

Segtās sviestmaizes 44

Siers 44

Sviests pie uzkožamiem 44

Aukstie zivju ēdieni un uzkožamie
....

45

Siļķe ar piedevām 45

Kapāta siļķe 45

Siļķe ar kartupeļiem un sviestu 46

Anšovi vai ķilavas ar kartupeļiem ....

46

Lasis, ziemeļu lasis, ketlasis ar piedevām 46

Nēģi 46

Stores dzimtas zivju kaviārs un ketlaša

kaviārs 46

Store, beluga, sevrjuga, sams ar piedevām 47

Zivis marinādē 47

Zandarta, ketlaša vai foreles majonēze . 47

Stores, sevrjugas vai belugas majonēze . 48

Uzkožamie zivju konservi 48

Austeres 48

Aukstie gaļas ēdieni un uzkožamie
....

49

Jauktas gaļas uzkožamais . . . 4§

Vārīta, pusžāvēta desa un dumdcsa
....

49

Aknu desa un pastētes 49

Aknu pastēte
_

50

Cepta liellopu, teļa, jēra un cūkas gaļa . . 50

Vārīts šķiņķis, cūkas cepetis, mēle
...

50

Cepti mājputni un medījumi 51

Medījuma majonēze 51

Auksts sivēns ar mārrutkiem 52
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Aukstie dārzāju ēdieni un uzkožamie
....

52

Pupiņas eļļā 52

Pupiņu pastēte
- i »— i

Sēņu kaviārs i>Z

Baklažānu kaviārs 53

Biešu kaviārs 53

Uzkožamie dārzāji no konserviem
....

53

Lapu mīklas groziņi ar salātiem 53

Olu groziņi ar salātiem 54

Tomāti ar salātu pildījumu 54

Galerti 54

Zandarta galerts 55

Stores galerts 55

Sterleta galerts 55

Sivēna galerts 56

Meles galerts 56

Liellopu gaļas galerts 57

Teļa gaļas galerts 57

Salātu, vinegretu un citu auksto ēdienu

mērces un aizdars 58

Majonēzes mērce 58

Majonēzes mērce ar skābu krējumu ....
58

Majonēzes mērce ar pipargurķīšiem ...
59

Zaļa mērce 59

Sinepju mērce ar kaperiem 59

Mērce-vinegrets 59

Augļu un ogu mērce 59

Skāba krējuma un etiķa aizdars 59

Mārrutki skābā krējumā 59

Etiķa un augu eļļas aizdars 59

Mārrutki etiķī 60

Siltie uzkožamie 60

Cepts šķiņķis uz maizes šķēlītēm ....
60

Desiņas 60

Cepta desa ar kāpostiem 60
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