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Jauns mēness Augošs mēness Pilns mēnes Dilstošs mēness

Virtuvē
 kalendārs 2023

Mīļie lasītāji!

Paldies, ka joprojām esat kopā ar mūsu kalendāru. Manai iztēlei paveras 
Jūsu ikmēneša kalendāra lapa, kurā atzīmēti plānotie vai jau notikušie dzīves 
notikumi. Kādam tas ir pirmais sniegs, citam vizbuļu ziedēšana, bet vēl 
citam viss kalendārs iezīmēts ar radu un draugu jubilejām. Kādam tur būs 
kāzu datums vai jubileja, citam mazbērna piedzimšana, bet vēl citam pirmā 
mīlestība. Un savu dzīvi katrs var iemūžināt vienā kalendāra gadā. Jebkura 
diena un ik mirklis ir svarīgs, īpaši, ja kādā svētku reizē varat doties uz virtuvi 
un pagatavot ko garšīgu, izmantojot kalendāra recepti. Kalendārā izmantotas 
daudzu tautu virtuves receptes, protams, ka franči un itālieši gatavo īpašus 
ēdienus, dažus no tiem izlasīsiet arī kalendārā. Receptes ir kārtotas atbilstoši 
gadalaikam un katru mēnesi varat izbaudīt jaunu salātu, zupas, pamatēdiena 
un deserta recepti. 

Lai nākamais gads jums sākas ar gardu ruletes Sarkanā pagatavošanu un 
noslēdzas ar Zemesriekstu kūkas baudīšanu. Lai virtuve ir viena no mīļākajām 
vietām, kur top bauda, burvība un vēlme izmēģināt jauno. Lai gads ir mīlestības 
pilns un dariet visu, lai piepildītu savus sapņus!

Skaidrīte Naumova un Madris



PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA

1 2 3 4 5
Indra, Brigita 
Indars, Indris

Sonora 
Spīdola

Ida, Aīda
Vida

Veronika, Daila
Dominiks

Agate, Selga 
Silga, Sinilga

6 7 8 9 10 11 12
Dace, Dārta

Dora
Rihards, Rišards 
Ričards, Nelda

Česlavs 
Aldona

Simona
Apolonija

Paula, Paulīne
Jasmīna

Laima
Laimdota

Līna
Karlīna

13 14 15 16 17 18 19
Melita
Malda

Valentīns Aloizs, Olafs
Alvils, Olavs

Jūlija
Džuljeta

Donats
Konstance

Kintija
Kora

Zane
Zuzanna

20 21 22 23 24 25 26
Vitauts, Smuidra 

Smuidris
Eleonora
Ariadne

Ārija, Adrija, Adrians 
Adriāna,  Rigonda

Haralds 
Almants

Diāna, Dina 
Dins

Alma
Annemarija

Evelīna, Mētra 
Aurēlija

27 28 1. februāris – Ķīniešu Jaunais gads
14. februāris – Valentīna diena 

16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena
26. februāris – Meteņi

Līvija, Līva
Andra

Skaidrīte
Skaidra, Justs

Februāris

10:16

18:03

20:30

9:09



Vistas krūtiņas, avokado un ananasu salāti
150 g ledus vai citu kraukšķīgu salātu · 1 vistas krūtiņa · 150 g konservētu ananasu · 10 ķirštomātiņu · ¼ sarkanā sīpola  

1 avokado · 1 citrona sula · 3 ēd.k. olīveļļas · 1 ēd.k. cukura · 1 tējk. sinepju sēklu · ½ tējk. sāls · 1/3 tējk. piparu

 Ledus salātus sagriež kubiņos, ķirštomātiņus pārgriež uz pusēm, sarkano sīpolu – plānos 
pusgredzenos, nomizo avokado, izņem kaulu, sagriež pusgredzenos un uzreiz pārlej citrona sulu.

 Pagatavo mērci: sajauc olīveļļu, sinepes, 1 ēd.k. citrona sulas, cukuru, sāli, piparus un labi samaisa.
 Fileju pārgriež gareniski uz pusēm, uzber sāli un piparus, cep uz pannas mīkstu, 2-3 minūtes 

no katras puses. Gatavo fileju sagriež šķēlēs. Uz šķīvja liek salātus, tomātus, ananasus, avokado, 
krūtiņas fileju un sarkano sīpolu.  Gatavos salātus pārlej ar mērci.

Zirņu zupa Senžermen
700 g zirņu · 40 g sviesta · 100 g puravu · 130 g burkānu · 100 g sīpolu · 2 timiāna zariņi
1 rozmarīna zariņš · 1 selerijas kāts · 4 lauru lapas · 2 pētersīļa zariņi · 2 ķiploka daiviņas

10 melnie piparu graudi · 2 l gaļas buljona · 100 g bekona · 1,5 ēd.k. sāls · grauzdiņi

Zirņus nomazgā aukstā ūdenī un iemērc 1,5 litros ūdens uz 12 stundām. Purava lapās ietin timiānu, 
rozmarīnu, seleriju, lauru lapu un cieši sasien ar aukliņu.

Sasmalcina sīpolus, burkānus un bekonu. Katliņā izkausē sviestu un uz vidējas uguns apcep 
sīpolus. Pievieno burkānus un apcep. Pievieno bekonu un apcep 1-2 minūtes. Pievieno zirņus, 
piparus, ķiplokus un sāli, samaisa. Pielej 2 litrus gaļas buljona un uzvāra, buljonu var aizstāt ar 
dārzeņu buljonu. Ievieto garšvielu saišķīti. Uzliek vāku un uz lēnas uguns vāra stundu. Izņem no 
zupas garšvielu saišķi un zupu sakuļ ar blenderi. Pasniedz ar grauzdiņiem un krējumu.

Maltā gaļa mīklā
Mīklai: 1 glāze kefīra (istabas temperatūrā) · 1 ola · ½ tējk. sāls · ½ tējk. sodas · 1 ēd.k. cukura · 2 ēd.k.eļļas · 400 g miltu

Pildījumam: 300 g vārītas maltas gaļas · 100 g rīvēta siera · 3 ēd.k. tomātu mērces 
bunte dažādu zaļumu (loki, dilles, pētersīļi, baziliks utt.) · sāls · pipari un garšvielas · eļļa cepšanai

Gatavo mīklu. Bļodā sakuļ olu ar sāli un cukuru, pielej kefīru un eļļu un visu sajauc. Iesijā miltus 
ar sodu. Samīca, mīklai jābūt mīkstai un elastīgai, nedaudz lips pie rokām. Ietin pārtikas plēvē, lai 
brīdi pastāv.

Gatavo pildījumu. Sagriež zaļumus. Pievieno visas sastāvdaļas. Sāk gatavot gaļu mīklā. Sadala 
mīklu 12 vienādās daļas. No katras veido pankūciņu, kurā ieliek pildījumu. Malas labi aizspiež, lai 
pildījums neizspiežas ārā! Pannā apmēram 1 cm ielej eļļu. Uzkarsē un cep vidējā temperatūrā no 
abām pusēm brūnas!

Banānu kēkss
3 banāni · 75 g sviesta · 1 ola · 210 g kviešu miltu · 100 g valriekstu · 100 g cukura 

¼ tējk. vaniļas · ½ tējk. sodas · 1/3 tējk. sāls

Sasmalcina valriekstus, nomizo banānus, izkausē sviestu. Banānus liek traukā un samīca viendabīgā 
masā. Pievieno sviestu, cukuru, olu, sāli, kviešu miltus, sodu, vaniļu, valriekstus un samaisa. Pieber 
izsijātus miltus un ar dakšiņu samaisa līdz viendabīgai masai. Cepamo formu ieziež ar sviestu. Mīklu 
pārliek no trauka veidnē un izlīdzina, ar nazi uzliek sviestu un veic iegriezumus mīklas centrā un uz 
virsmas. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 175 °C un cep kēksu 45-50 minūtes. Gatavību pārbauda ar koka 
iesmiņu. Ja iedurot tas ir sauss, kēkss ir gatavs. Izņem no krāsns un 10-15 minūtes atdzesē. Pēc 
tam kēksu uzmanīgi izņem no veidnes un liek uz režģa. Pasniedz kā desertu pie tējas vai kafijas vai 
brokastīs ar sviestu.

Padomi. Cukura daudzumu var samazināt. Valriekstus var aizstāt ar jebkuriem riekstiem. Mīklai 
var pievienot šokolādes skaidiņas.
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1 2 3 4 5
Ikars Vivita, Viva

Dzīle
Ērika 

Dagnija
Atis, Oto
Otomārs

Šarlote 
Lote

6 7 8 9 10 11 12
Leons, Linards, Leo 
Leonards, Leonarda

Lotārs 
Helma

Aleksandra
Agra

Teodors Mārtiņš, Mārcis 
Markuss, Marks

Ojārs, Nellija 
Rainers

Kaija 
Kornēlija

13 14 15 16 17 18 19
Jevgeņijs, Eižens 

Jevgeņija
Fricis, Vincents 

Vikentijs
Undīne,  Leopolds 

Unda
Glorija 
Banga

Uģis, Hugo 
Uga

Aleksandrs
Doloresa, Brīve

Elizabete, Betija 
Līze, Liza

20 21 22 23 24 25 26
Anda, Vigo

Andīna
Andis 
Zeltīte

Aldis, Alfons
Aldris

Zigrīda 
Zigfrīda, Zigrīds

Velta 
Velda

Katrīna, Katrīne 
Kate, Kadrija, Trīne

Konrāds 
Sebastians

27 28 29 30 11. novembris – Lāčplēša diena
18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

26. novembris – Mirušo piemiņas diena (Svecīšu vakars)
Lauris 

Norberts
Rita, Vita 

Olita
Ignats 

Virgīnija
Andrejs, Andris 

Andrievs

Novembris

12:50

10:38

11:16

11:27


