
Ogu kārtOjums
ar bezē cepumiem

un jOgurtu

Sastāvdaļas

125 g saldētu ogu maisījuma

100 g bezpiedevu jogurta

1 tējkarote vaniļas cukura

40–50 g bezē cepumu

Piparmētru lapiņas

Pagatavošana

1. Deserta traukā liek kārtās:

 • cepumus,

 • tos pārklāj ar ogu kārtu,

  • ogām virsū klāj pusi jogurta, kas   
 sajaukts ar vaniļas cukuru,

 • to atkal pārklāj ar cepumiem un ogām,

 • nobeidz ar jogurta kārtu. 

2. Grezno ar pārpalikušajām ogām, cepumiem 
un piparmētru lapiņām. 

3. Kārtojumu uz brīdi ieliek ledusskapī, lai 
ogas sāk atkust un sastāvdaļas apvienotos.

76

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Aleksis Kārkliņš

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss



98

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Renārs Liepiņš

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss

Pagatavošana

1. Katliņā ielej ūdeni un uzvāra, ieber 
makaronus un vāra līdz tie ir gatavi.

2. Sagriež bekonu mazos kubiņos un sarīvē 
sieru.

3. Izvārītajiem makaroniem nolej ūdeni, pieber 
klāt bekonu un daļu siera, pieliek skābo 
krējumu.

4. Visu samaisa un pievieno garšvielas pēc 
izvēles.

5.  Liek uz šķīvja un pārkaisa ar atlikušo sieru.

makarOni ar bekOnu

Sastāvdaļas

100 g makaronu

50 g skābā krējuma

20 g siera

25 g bekona

Garšvielas
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Pagatavošana

1. Olas vāra 10 minūtes.

2. “Rolton” nūdeles  sadrupina, uzbriedina 
verdošā ūdenī, nolej lieko šķidrumu, atdzesē.

3. Pievieno sagrieztus tomātus un olas, sarīvētu 
sieru, sakapātus zaļumus.

4. Pievieno garšvielas, tās var būt arī “Rolton” 
garšvielas.

5. Sajauc ar majonēzi un krējumu.

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Romualds Romanovskis

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss

“rOltOn” nūdeļu salāti 
ar sieru

Sastāvdaļas

30 g “Rolton” nūdeļu

45 g siera 
(“Krievijas”, “Holandes”)

45 g majonēzes

2 gb olas

25 g tomātu

10 g skābā krējuma

Zaļumi



1312

Pagatavošana

1. Sagatavo kotlešu masu – malto gaļu sajauc 
ar sāli, pipariem, pusi olas un smalki grieztu 
sīpolu (50 g).

2. Izveido plakanu kotleti un cep no abām pusēm, 
beigās uzliek siera šķēli, pannai uzliek vāku, 
un, kad siers izkusis, noņem no uguns. 

3. Tikmēr pārgriež maizīti un apgrauzdē grieztās 
vietas (tad maizīte mazāk uzsūks mērci). 

4. Sajauc tomātu mērci ar sinepēm. Vienu 
maizītes pusi pārsmērē ar mērci, liek salāt
lapas, tad seko tomātu šķēles un visbeidzot 
kotlete ar staipīgu sieru! 

5. Lai padarītu šo šedevru vēl perfektāku, 
uzliekam arī marinēta gurķa šķēles un sīpolu 
ripiņas. Tad uzliek otru maizītes pusi, kas arī 
pārsmērēta ar mērci.

6. Ieliec cepeškrāsnī (180 °c) uz 5 minūtēm, 
būs vēl labāk!

Sastāvdaļas
1 porcijai

1 burgeru maizīte

150 g maltas cūkgaļas 

vai liellopa gaļas

100 g sīpola jeb viens sīpols

½ olas  

20 g tomātu mērces

5 g sinepju

2 salātlapas

20 g (jeb 3 šķēles) tomāta 

40 g (jeb 1 gab.) marinētu gurķu

Siers 

Eļļa cepšanai

Sāls, pipari

BurgerS

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Kitija Anda Pētersone

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



1514

Pagatavošana

1. uzvāra ūdeni, liek tajā rīsus (1daļa rīsu, 
2 daļas ūdens), pēc garšas pievieno sāli un 
vāra uz lēnas uguns 15–20 min.

2. fileju sagriež strēmelītēs un sakarsētā eļļā, 
apgrozot, cep. Pārkaisa sāli, piparus un 
noņem no pannas.

3. Sakarsētā pannā ielej nedaudz eļļas, 
apcep aso pipariņu (bez sēklām). Liek klāt 
strēmelītēs sagrieztu papriku, apmaisot cep.

4. Pievieno ceptās filejas un izvārītos rīsus, 
uzkarsē.

5. Pārkaisa ar sagrieztiem sīpollociņiem.

asie rīsi ar vistu

Sastāvdaļas
1 porcijai

50 g rīsu 

80 g vistas filejas

30 g paprikas

Sīpolloki

¼ asā čili pipariņa

Sāls

Pipari

Recepti iesniedza un pagatavoja
Viktorija babariko

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss
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Pagatavošana

1. Kartupeļus un sīpolus nomizo un noskalo.

2. Kartupeļus sarīvē uz rupjās rīves, sīpolu un 
gaļu sagriež smalki kubiciņos.

3. Visas sagatavotās sastāvdaļas samaisa kopā 
un pievieno garšvielas. Pievieno olu un 
atkārtoti samaisa.

4. Sagatavoto masu liek cepamformā un cep 
cepeškrāsnī (180 °c) 15 minūtes.

5. Pasniedz ar skābo krējumu.

kuģelis

Sastāvdaļas
1 porcijai

100 g kartupeļu

50 g kūpinātas gaļas 

20 g sīpolu

1 ola

Garšvielas

25 g krējuma

Recepti iesniedza Madara Eglīte
Recepti pagatavoja Romualds Romanovskis

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss



pelēkie zirņi ar speķi 
un ceptiem sīpOliem

1918

Pagatavošana

1. Pelēkos zirņus pa nakti liek mērcēties 
aukstā ūdenī. 

2. Zirņus vāra 40–50min, ik pa laikam noņem 
putas, līdz tie gatavi. 

3. Kamēr zirņi vārās, smalki sagriež sīpolus 
un gaļu, apcep sakarsētā pannā.

4. Zirņiem nolej ūdeni un ieber atpakaļ katlā, 
ļauj atpūsties ~5min.

5. Pasniedzot, uz zirņiem liek karoti cepto 
gaļu un sīpoliem

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Miķelis Miks Vilkaušs

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss

Sastāvdaļas
1 porcijai

125 g pelēko zirņu

500 ml ūdens

1 sīpols

85 g žāvētas gaļas 

Sāls 

Smalkie pipari
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Pagatavošana

1. Ķīnas kāpostu plēš ar rokām nelielos 
gabalos. 

2. nelielos gabalos vai šķēlēs sagriež tomātus, 
gurķi, papriku, violeto sīpolu un pievieno 
salātiem. Olīvas negriež, pievieno veselas. 

3. fetahi sieru sagriež palielos kubos, pārkaisa 
pāri salātiem.

4. Gatavo mērcīti: nedaudz medus, sinepes, 
citronu suluun  garšvielas sajauc,  
pakāpeniski pievieno olīveļlu. 

 Pārlej salātiem

grieķu salāti

Sastāvdaļas
1 porcijai

30 g “fetahi” siera

30 g tomātu

10 g svaigu gurķu

15 g violētā sīpola  

15 g paprikas 

15 g Ķīnas kāposta

Olīveļļa

5 olīvas

 Medus, sinepes, citrons

 Garšvielas

Recepti iesniedza un pagatavoja
Viktorija babariko

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss
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Pagatavošana

1. uzvāri olas.

2. Sarīvē sieru un vārītās olas.

3. Pievieno zaļumus pēc izvēles un majonēzi; 
samaisi.

4. uz maizes uzzied sviestu, liec maizes šķēles 
uz cepampannas. Kārto sagrieztas tomātu 
šķēlītes un liec virsū sagatavoto masu.

5. cep sakarsētā krāsnī 180 grādos, aptuveni 
10 min.

gardās karstmaizes
ar tOmātu un sieru

Sastāvdaļas
1 porcijai

4 šķēles tostermaizes,

1 tomāts (100 g)

100 g siera

2 olas

Zaļumi pēc izvēles

50 g majonēzes 

30 g sviesta 

Recepti iesniedza Samanta Tropa
Pagatavoja Matīss Andris Pujiņš

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss
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Pagatavošana

1. bļodā sakuļ olu, pievieno garšvielas un pienu.

2. Sagriež desu un sarīvē sieru. 

3. Sakarsētā pannā lej eļlu, liek desu un apcep .

4. Pārlej sakultās olas, cep.

5. Kad omlete ir zeltainā krāsā, pievieno sieru 
un cep līdz tas izkusis, 

6. Omleti liek uz šķīvja un pasniedz.

Omlete ar sieru un desu

Sastāvdaļas
1 porcijai

40 g piena

40 g olas

20 g siera

30 g desas 

Garšvielas

       Eļļa

Recepti iesniedza Raivo Krastiņš
Pagatavoja Anda Paškēviča

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss



Sastāvdaļas

200 g ķieģelīšmaizes

100 g majonēzes

5 ķiploka daiviņas

Šķipsna sāls

ķiplOku grauzdiņi

Pagatavošana

1. Maizi sagriež apmēram 1,5 cm platos 
stienīšos. Izber uz cepamās plātnes un cep 
līdz 200 °c sakarsētā cepeškrāsnī 10 minūtes, 
tad gabaliņus apmaisa un turpina cept vēl 
aptuveni 10 minūtes.

2. Lielā bļodā samaisa majonēzi ar sāli un 
sarīvētu ķiploku.

3. Karstus maizes grauzdiņus ber bļodā ar 
majonēzi un samaisa, līdz tie pārklājušies 
ar ķiplokiem un majonēzi. Tad bļodu pārklāj 
ar lielu šķīvi vai alumīnija foliju un grauzdiņus 
atstāj ievilkties 15–20 minūtes.

 Tas arī viss – tagad laiks ķiplokoties!

2726

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Samanta Pliķēna 

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



Pagatavošana

1. Atsevišķi katlā uzvāra makaronus. 
Makaroniem ūdeni lej 3 reizes vairāk par 
produktu, jo tas vārīšanās laikā iztvaikos un 
makaroni uzbriedīs.

2. uz sakarsētas pannas eļļā apcep vistas fileju 
ar garšvielām pēc sirds patikas (sāls, pipari, 
karijs vai garšviela vistas gaļai).

3. Apceptai vistai pievieno dārzeņus (dārzeņus 
var izmantot gan svaigos, gan saldētos) un 
apcep. Kad vista un dārzeņi ir gatavi, tiem 
pievieno izvārītos makaronus, vēl garšvielas 
un pasilda 3 minūtes. 

4. Pirms pasniegšanas šim ēdienam var 
pievienot saldo krējumu vai to pārrīvēt 
ar sieru.

makarOni ar dārzeņiem 
un vistas fileju

Sastāvdaļas
1 porcijai

100 g vistas filejas

70 g makaronu

30 g paprikas

30 g burkānu

30 g tomātu

10 g ķiploka 

10 g eļļas

Garšvielas

2928

Recepti iesniedza Madara Eglīte
Pagatavoja Samanta Pliķēna 
Profesija | PAVĀRI, 4. kurss
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Pagatavošana

1. Samīca vārītos kartupeļus.

2. cep malto gaļu kopā ar burkāniem un 
sīpoliem, pievieno piparus un vēlamās 
garšvielas. 

3. cepamtraukā kārto sacepto malto gaļu,    
virsū liek kartupeļu masu.

4. Saldo krējumu sajauc ar sarīvētu sieru un 
pārklāj kartupeļiem. Ja vēlas, sacepumu var 
kārtot vairākās kārtās.

5. Liek cepties sakarsētā cepeškrāsnī 180 °c, 
kamēr virskārta ir gaiši brūna (~15 min.).

kartupeļu biezeņa 
sacepums

ar maltO gaļu
Sastāvdaļas

150 g kartupeļu 

35 g saldā krējuma

150 g siera

25 g burkānu

200 g maltās gaļas

Garšvielas

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Matīss Andris Pujiņš 

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss
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Pagatavošana

1. Kartupeļus sarīvē uz rupjās rīves.

2. Pieliek olu, smalki sarīvētu sieru, ķiplokus 
un sāli. Visu samaisa.

3. cep karstā eļļā līdz zeltaini brūnas.

4. Ēd ar krējumu vai brūkleņu ievārījumu.

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Samanta Pliķēna 

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss

kartupeļu pankūkas
ar sieru

Sastāvdaļas:

800 g kartupeļu 

200 g siera

1 ola

2 daiviņas ķiploka

Eļļa

Sāls



3534

Pagatavošana

1. Tostermaizes pārziež ar kausēto sieru (sieru 
klāj diezgan bagātīgā kārtā).

2. Gurķus, tomātus un salātlapas nomazgā, 
gurķi nomizo un sagriež garenās šķēlītēs. 
Tomātu sagriež ripiņās. 

3. uz vienas no apziestajām maizītēm uzliek 
salātlapu un piespiež. Virsū liek gurķu un 
tomātu šķēles. 

4. Virsū liek otru apziesto maizes šķēli ar 
smērējuma pusi uz augšu. uz tās atkal liek 
salātlapu, tad siera šķēles, salami šķēles, 
virsū liek salātlapu un atlikušo maizes šķēli ar 
apziesto pusi uz leju.

5 Ja vēlas, maizi pirms ēšanas var no abām 
pusēm apgrauzdēt grilpannā. Ja nav 
grilpannas, bet gribas grilētu maizīti, var to 
apcept sausā pannā (bez eļļas).

sendvičmaizes

Sastāvdaļas

3 šķēles tostermaizes

4 šķēles salami desas

50 g kausētā siera 

2 šķēles siera 

3 salātlapas 

1 svaigs gurķis (70g)

1 tomāts (60g)

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Mārtiņš Māris Zvirbulis 

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss
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Recepti iesniedza Samanta Tropa
 Pagatavoja Kitija Anda Pētersone 

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss

Pagatavošana

1. Lavašu pārsmērē ar tomātu mērci un 
majonēzi, uzber pusi siera.

2. Liek uz lavaša visas sagrieztās sastāvdaļas. 
Pārējo rīvēto sieru sajauc ar majonēzi (tad 
siers būs staipīgāks un neapkaltīs) un liek pāri 
visām sastāvdaļām.

3. cep cepeškrāsnī 200 °c 10 minūtes.

 Lai labi garšo!

lavaša ātrā pica

Sastāvdaļas
1 porcijai

Apaļš lavašs vai tortilla

70 g siera

30 g marinēta gurķa (1 gab)

40 g sīpola (1 mazs)

40 g paprikas

50 g kūpinātas gaļas vai bekona

40 g salami desas

Tomātu mērce

Majonēze



3938

Pagatavošana

1. Spageti vāra, kā norādīts uz iepakojuma. 

2. bekonu apcepj kopā ar sāli un pipariem. 
Samaisa kopā ar saldo krējumu, 
kam pievienota sakulta ola.

3. Makaronus liek katliņa, pievieno saldā 
krējumabekona mērci, visu samaisa, 
uzkarsē un pasniedz. 

4. Pasniedzot pārkaisa ar sieru, sasmalcinātiem 
zaļumiem un papildina ar garšvielām 
pēc garšas.

spageti "carbOnara"

Sastāvdaļas

100 g spageti makaronu

200 g bekona

100 ml saldā krējuma

1 ola

Parmezāna siers

Sāls 

ūdens

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Sabīne bušmane 

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss



4140

Pagatavošana

1. Rīsu nūdeles vāra ~4min., pievieno garšvielas.

2. Karstā pannā ielej pienu un uzliek siera 
šķēles. Karsē, līdz siers izkusis 

3. Pievieno izvārītās nūdeles un uzkarsē.

4. Liek uz šķīvja, pārkaisa ar zaļumiem.

sierīgais rāmen

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Dāvis Kristiāns Ķepītis 

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss

Sastāvdaļas

150 g rīsu nūdeļu

2 šķēles kausēta siera  
“Dzintars” (15 grami)

25 ml piena

Garšvielas

Zaļumi
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Pagatavošana

1. cepeškrāsni sakarsē līdz 200 °c.

2. Rūpīgi nomazgātus un nosusinātus 
kartupeļus ieziež ar eļļu. uzliek uz plāts un 
cep mīkstus.

3. Sagriež šampinjonus. Pannā sakarsē atlikušo 
eļļu un sacep gaļu. Tad pievieno sēnes, sāli un 
piparus.

4. Kartupeļus pārgriež gareniski uz pusēm un 
izdobj mīkstumu tā, lai paliek plāna maliņa.

5. Mīkstumu sakapā un samaisa ar sacepto gaļu. 
Iepilda kartupeļu pusītēs un pārber sieru. 
Viegli apslaka ar eļļu. Liek krāsnī un cep, 
līdz siers kļūst zeltains.

6. Pārkaisa ar zaļumiem.

ar maltO gaļu
pildīti kartupeļi

Sastāvdaļas

4 kartupeļi ar mizu   

80 g šampinjonu

80 g maltās gaļas  

3 ēdk. siera 

2 ēdk. eļlas   

Sāls, pipari

Zaļumi

Recepti iesniedza Evita Priedīte 
Pagatavoja Keita Zeltiņa

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss
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Pagatavošana

1. Olas saputo ar cukuru un sāli. Pielej pienu un 
ūdeni.

2. Iegūto masu, nepārtraukti maisot, lej miltos. 
Maisa, lai neveidotos kunkuļi. 

3. Mīklu notur 30 minūtes, lai milti uzbriestu. 

4. cep sakarsētā eļlā gaiši brūnas. 

5. Pankūkas var pildīt ar sarīvētu sieru, 
biezpiena masu, karamelizētiem banāniem, 
žāvētu gaļu un sieru, cīsiņiem, sautētiem 
dārzeņiem, malto gaļu un rīsiem

plānās pankūkas

Sastāvdaļas

200 g miltu

250 ml piena

250 ml ūdens  

 2 olas

30 g cukura

Sāls 

Eļļa cepšanai

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Kaspars Grudino

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss
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Pagatavošana

1. Desu, vārītas olas, gurķus, krabju nūjiņas 
un papriku sagriež kubiņos. 

2. nūdeles aplej ar verdošu ūdenī un patur 
3 minūtes, pēc tam atdzesē.

3. Sajauc visas sastāvdaļas ar majonēzi un 
pievieno zaļumus un garšvielas.

"rOltOnu" salāti ar 
krabju nūjiņām

Sastāvdaļas

75 g pusžāvētas desas 

50 g krabju nūjiņu

½ paciņa "Roltonu" 

25 g svaiga gurķa

25 g paprikas

Majonēze 

2 vārītas olas

Zaļumi un garšvielas

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Jānis Enģelis

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss



Pagatavošana

1. Rupjmaizi sarīvē uz rupjās rīves un kopā ar 
sviestu, kanēli cepeškrāsnī apgrauzdē. Mitrina 
ar sīrupu. 

2. Saldo krējumu saputo kopā ar cukuru. 

3. Kārto traukā kārtās:  rupjmaize – ievārījums – 
putukrējums

4. Interesants pasniegšanas veids – 
 it kā puķupodā. Virsējo kārtu veido no 

rupjmaizes un "iestāda" piparmētras zariņu.

rupjmaizes kārtOjums

Sastāvdaļas

80 g rupjmaizes

40 g ievārījuma

30 g saldā krējuma

10 g cukura

5 g sviesta

10 g dzērveņu sīrupa 

Kanēlis

4948

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Kaspars Grudino

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



vafeles

5150

Pagatavošana

1. Sviestu izkausē un nedaudz atdzesē.

2. cukuru samaisa ar olām un pakāpeniski 
sajauc ar sviestu. 

3. Pievieno izsijātus miltus un maisa, līdz 
veidojas viendabīga mīkla.

4. Liek uz karstas vafeļu pannas un cep brūnas,  
gardas un kraukšķīgas vafeles.

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Marta boze

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss

Sastāvdaļas

200 g sviesta

200 g cukura

5 olas 

160 g miltu



5352

Pagatavošana

1. Katliņā apcep kubiņos sagrieztus burkānus, 
sīpolus un šampinjonus. uzlej buljonu vai 
ūdeni un uzvāra.

2. Tad pievieno sagrieztus kartupeļus un vāra 
līdz gatavībai. 

3. Pievieno kausēto sieru, kas sajaukts ar nelielu 
daudzumu karsta buljona.

4. Pieliek garšvielas un uzvāra. 

5. Pasniedzot, pārkaisa sasmalcinātus zaļumus.

šampinjOnu zupa 
ar kausētO sieru

Sastāvdaļas

125 g šampinjonu

50 g kartupeļu

30 g burkānu

25 g sīpolu

80 g kausēta siera

10 g sviesta 

200 ml buljona vai ūdens

Garšvielas

Zaļumi

Recepti iesniedza Kristīne bambe 
Pagatavoja Anna Laura Dunde

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



desu mērce
ar vārītiem kartupeļiem

5554

Pagatavošana

1. Sagrieztu desu apcep kopā ar sīpoliem.

2. uzber miltus un nepārtraukti maisot izkarsē. 

3. Pievieno ūdeni un skābu krējumu, uzvāra. 
Pieliek sāli un piparus.

4. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

Sastāvdaļas

150 g desas

20 g (1 ēdk.) miltu  

40 g sīpolu

50 gr (2 ēdk.) skābā krējuma 

300 ml ūdens 

 5 ml eļlas 

Garšvielas

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Diāna Grenkova

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss



Pagatavošana

1. Krējumam pievieno garšaugu pulveri, 
samaisa. 

2. Dārzeņus sīki sagriež, ābolu sarīvē skaidiņās.

3. Visu samaisa kopā ar mērci.

dārzeņu salāti

Sastāvdaļas

120 g vārītu kartupeļu

60 g vārītu burkānu

60 g vārītu biešu

24 g skābētu gurķu

50 g saldā pipara

20 g ābolu

30 g sīpolu

30 g skābētu kāpostu 

Mērce 5 ēd.k.

Mērcei:

100 g krējuma 

1 ēd.k. garšaugu pulvera

5756

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Anda Paškēviča

Profesija | PAVĀRI, 3. kurss



Pagatavošana

1. biezpienu izberž caur sietu, pievieno olu 
dzeltenumus, cukuru, mannu, šķipsniņu sāls. 
Samaisa.

2. Masu pilda ietaukotā veidnē un pārklāj ar 
saputotiem olu baltumiem. 

3. cep cepeškrāsnī 190 °c 20 minūtes.

biezpiena suflē

Sastāvdaļas

200 g biezpiena

50 g sviesta

75 g cukura

2 olas 

20 g mannas

Sāls

5958

Recepti iesniedza Jogita Vackare
Pagatavoja unda Misune

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



6160

Sastāvdaļas

200 g vistas filejas

100 g mājas makaronu ar kariju

70 ml saldā krējuma

1 puravs (tikai baltā daļa)

1 čili pipars

1 ēd.k. karija

1 ēd.k. kartupeļu cietes

1 ēd.k. eļļas

Siers ar garšaugiem

Sāls, svaigi malti pipari

Recepti iesniedza un pagatavoja 
īrisa Savele

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss

Pagatavošana

1. Vistas fileju sagriež plānās strēmelītēs. 

2. Puravu izskalo no smiltīm un sagriež. 
 Pannā uzkarsē eļļu un apcep tajā puravu. 

3. Pievieno vistas fileju un cept, līdz fileja ir 
gatava. 

4. Pievieno kariju, saldo krējumu un apmaisa. 
Sautē 3–4 min. 

5. Tad pievieno ar aukstu ūdeni sajauktu 
kartupeļu cieti un sagrieztu čili piparu. Pēc 
garšas pievieno sāli un piparus.

5. Makaronus novāra atbilstoši instrukcijai uz 
iepakojuma. 

6. ūdeni nolej un makaronus iecilā mērcē, 
mazliet uzkarsē un noņem no uguns.

7. Pasniedz, pārkaisot ar garšaugu sieru 
(sarīvēts siers, kas sajaukts ar garšaugiem – 
pētersīļiem, timiānu, dillēm).

vistas karijs
ar makarOniem



Pagatavošana

1. Makaronus izvāra un atdzesē.

2. Visas sastāvdaļas sagriež un sajauc kopā ar 
majonēzi un krējumu. Pievieno sāli, piparus. 
Dekorē ar zaļumiem.

3. Liek uz stundu ledusskapī, lai garšas 
sadraudzējas.

makarOnu salāti 
ar krabju nūjiņām 

un dārzeņiem

Sastāvdaļas

50 g makaronu

40 g krabju nūjiņu

20 g ķiršu tomātu

20 g svaiga gurķa

15 g sarkanās paprikas

Dilles

20 g skāba krējuma

20 g majonēzes

Sāls, pipari

6362

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Megija Luste

Profesija | PAVĀRI, 2. kurss



Pagatavošana

1. Katliņā sviestā apcep sīpolus, ķiplokus. uzlej 
ūdeni un uzvāra. 

2. Pievieno kartupeļus, ķirbi un vāra līdz 
gatavībai .

3. Sablenderē (ja nav blendera – izberž caur 
sietu). 

4. Pievieno kausētu sieru, garšvielas un uzvāra. 

5. Pasniedz ar baltmaizes grauzdiņiem.

Sastāvdaļas
1 porcijai

120 g ķirbja

20 g sīpolu

2 g ķiploka

60 g kartupeļu

5 g sviesta

100 ml ūdens

40 g kausēta siera

Garšvielas

20 g baltmaizes

ķirbju krēmzupa

6564

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Kitija Anda Pētersone

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



Pagatavošana

1. Pannā liek spinātus, pielej mazliet ūdens 
un liek zem vāka tvaicēties. Pēc tam tos 
sablenderē kopā ar ķiplokiem, sāli un 
uzkarsētu pienu.

2. Kartupeļus nokāš, pievieno sviestu un 
sastampā. 

3. Kartupeļiem pielej pienu ar spinātiem un 
maisot izkarsē .

4. Pasniedz, pārkaisot ar svaigiem zaļumiem.

kartupeļu biezenis 
ar spinātiem

Sastāvdaļas
1 porcijai

200 g kartupeļu

50 g piena

8 g sviesta

40 g spinātu

½ daiviņas ķiploka

Sāls

6766

Recepti iesniedza un pagatavoja 
Anna Laura Dunde

Profesija | PAVĀRI, 4. kurss



pavāru specialitātes audzēkņu atziņas 
par mācībām tehnikumā

• Ēdienu gatavošana ir kā mīlestība – tai ir jāatdodas pavisam vai nemaz.
• Tehnikumā ir izaugsmes iespējas, kopā mēs augam!
• Pavāra profesija darba tirgū ir pieprasīta.
• Mums ir atsaucīgi pedagogi ar labu humora izjūtu.
• Pavāra profesijā nepieciešams radošums, un mācību virtuvē mēs varam izpausties.
• Šeit strādā labas skolotājas, kuras patiešām prot paskaidrot un iemācīt.
• Man patīk labi paēst, un esmu iemācījies pagatavot interesantus ēdienus.
• Šajā tehnikumā strādā kolosālas skolotājas, kuras iedvesmo jauniešus tiekties uz 

saviem mērķiem.
• Šajā specialitātē var izzināt dažādu ēdienu gatavošanu, iepazīt jaunus produktus 

un uzzināt savas spējas garšu pasaulē.
• Tehnikumā ir ļoti atsaucīgi skolotāji, kuri katru dienu pilnveido mācību procesu.

absOlventu atziņas

Pagājis neilgs laiks, kopš pabeidzām tehnikumu, bet atmiņā ir palicis tikai pozitīvais.

nu jau grūti iedomāties to brīdi, kad skaitījām minūtes līdz kvalifikācijas eksāmenam. 
Tajā brīdī vislielāko atbalstu deva mūsu skolotājas.

Pat, ja neticējām, ka viss mums izdosies, un likās, ka esam kā baltas lapas, iedrošinā jums 
nāca tieši no skolotājām. Viņas lika noticēt, ka varam "pārkāpt sev" un izdarīt vairāk. 
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