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IEVADVĀRDI

Nav iespējams pasludināt vienu ideālo recepti, kādai vajadzētu būt augu valsts maltītei. 
Tāpat kā visēdāju pārtiku, arī augu valsts uzturu patērē ļoti dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kuri 
izvēlas veselīgu pārtiku, ir tādi, kas iecienījuši pikantas garšvielas, krietna daļa novērtē 
“fast food” un saldumus, vēl citi — svešzemju virtuves. Tāpēc uzreiz gribam uzsvērt, ka 

par augu valsts ēdieniem iesakām domāt tādās pašās 
kategorijās, kādās jūs domātu par visiem citiem ēdieniem. 

Kombinējiet garšas, krāsas, tekstūras (piemēram, ir grūti nošaut greizi ar kombināciju 
“kraukšķīgs+krēmīgs”). Parūpējieties, lai ēdiens ir garšīgs ne tikai uz mēles, bet “garšīgs” 
būtu arī tā nosaukums (“sildošā ziemas zupa” skan daudz apetītlīgāk nekā “vegāniskā 
zupa”). Cilvēki ēd arī ar acīm, tāpēc būtisks ir ēdiena izskats. Tā kā augu valsts uzturu 
īpaši iecienījuši jaunieši, kuri ir aktīvi sociālajos tīklos, labs triks ir gatavot krāsainu 
ēdienu (šādi, iespējams, iegūsiet bezmaksas reklāmu no saviem klientiem kādā 
Instagram ierakstā)!

Jebkurā gadījumā aicinām izmēģināt dažādus variantus un pašiem izpētīt savu klientu 
vēlmes. Šajā rokasgrāmatā sniegsim praktiskus padomus un recepšu vadlīnijas, ko 
varēsiet izmantot, pielāgojot tās tieši jūsu restorāna vajadzībām!

P.S. Ja kādas no sastāvdaļām nepazīstat, sīkāku informāciju par tām, kā arī par to 
pasūtīšanas iespējām varat atrast mūsu rokasgrāmatā “Augu valsts virtuve”. 

IEVADS 3
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Kā vienkārši un ātri aizstāt dzīvnieku valsts produktus esošajos ēdienos?

SALĀTOS gaļu, zivis vai sieru aizstāj ar 
garšvielās apceptiem turku zirņiem, 
pupiņām, tofu;

Lai padarītu ēdienkarti draudzīgu 
ikvienam klientam, 

reizēm pat nav nepieciešams izdomāt 
jaunus, neierastus ēdienus.

ĀTRAIS ŠPIKERIS

KRĒMZUPĀS saldo krējumu aizstāj 
ar kokosriekstu pienu (treknai zupai 
vēlams izmantot pienu no bundžas, 
liesākai var arī no tetrapakas);

ZUPĀS gaļas buljonu aizstāj ar 
dārzeņu vai sēņu buljonu; 

PAMATĒDIENOS piemēram, pastās, 
karijos, vokos gaļu aizstāj ar garšvielās 
vai mērcē (sojas, terijaki, saldā čili 
u.c.) apceptu tofu vai piemērotiem 
pākšaugiem, soju;

GAĻAS ĒDIENOS piemēram, gulašā 
un Boloņas mērcē gaļu aizstāj ar 
buljonā izvārītu, apceptu soju ar 
garšvielām (pēc vārīšanas no sojas 
noteikti jāizspiež liekais ūdens);

DESERTOS putukrējumu aizstāj ar 
kokosriekstu piena cieto daļu (no 
bundžas), to atdzesējot un saputojot 
ar pūdercukuru;

OLBALTUMU (desertos) var aizstāt, ar 
cukuru saputojot akvafabu — šķidru-
mu, kas paliek pāri no konservētiem 
vai vārītiem turku zirņiem.

KAUSĒTU SVIESTU aizstāj ar kausētu 
kokosriekstu eļļu vai margarīnu.
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Lai gan ola ir visvieglāk aizstājamais produkts augu valsts virtuvē, ir nianses, 
kas būtu jāņem vērā, tāpēc tām vērts pievērsties detalizētāk.

1 ēdamk. maltu linsēklu, sajaukta ar 3 
ēdamk. auksta ūdens, ir ekvivalenta vienai 
olai, ko vislabāk izmantot, lai saturētu 
kopā ceptus konditorejas izstrādājumus 
(biskvītus, mafinus). Lai iegūtu labāku 
rezultātu, vēlams sēklas malt pirms gata-
vošanas un pēc sajaukšanas ar ūdeni 
nedaudz paturēt ledusskapī; 

Šim pašam mērķim var izmantot arī čia 
sēklas. 1 ēdamk. čia sēklu + 2,5 ēdamk. 
ūdens ir ekvivalents vienai olai.

Ar dakšiņu saspaidīts banāns palīdz 
saturēt kopā un mitrināt ceptus 
saldumus (saldās garšas dēļ izmantojams 
tikai desertiem). Jāatzīmē gan, ka šo 
paņēmienu var izmantot tikai receptēs, 
kurās nav nepieciešams daudz olu. Līdzīgu 
funkciju pilda ābolu un ķirbju biezenis 
(pusglāze atbilst vienai olai). 

Mīklas “salīmēšanai” var izmantot arī 
kartupeļu vai kukurūzas cieti (šis paņē-
miens īpaši noder bezglutēna receptēs).

Biskvītu un kēksu gaisīgumam lieti noder 
arī soda vai cepampulveris kombinācijā 
ar etiķi/spēcīgu citrusaugļu sulu. 

Tomēr abas šīs sastāvdaļas kopā nejauc — 
sodu/cepampulveri jāiemaisa sausajās 
biskvīta daļās, bet etiķi/citrusa sulu kopā ar 
pārējām šķidrajām sastāvdaļām pievieno 
beigās, pirms cepšanas. Daudzums atka-
rīgs no receptes, bet vienai 26-28 cm kūkai 
(no ~500 g kviešu miltu) nepieciešami 
aptuveni 6-10 g. Bezglutēna biskvītiem 
cepampulveris jāpievieno vairāk nekā 
biskvītiem ar glutēnu.

Olu garšai ēdienos (mērcēs, salātos) var 
izmantot melno sāli jeb kala namak.

Konditorejas izstrādājumu “apzeltīšanai” 
(kas funkcionē arī kā līme dekoriem, piem., 
sēklām, garšaugiem) var izmantot jebkuru 
augu dzērienu ar proteīnu (piemēram, 
sojas pienu), kā arī akvafabu (ūdeni no 
konservētajiem turku zirņiem). Gan piens, 
gan akvafaba uz maizītēm jāuzklāj pirms 
cepšanas!

Omletes aizvietošanai var izmantot 
sadrupinātu, apceptu cieto tofu (ja grib 
cietāku, drupanāku) vai zīda tofu (ja grib 
mīkstāku, biezpienīgāku) ar garšvielām. 
Otrs variants — gatavot omleti no turku 
zirņu miltiem.

KĀ AIZSTĀT OLU?

KĀ AIZSTĀT OLU
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Putra ar augu pienu

    Apgrauzdēta maize ar avokado
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OMLETE NO 
TURKU ZIRŅIEM
Mīklai pusglāzē ūdens iemaisa pusglāzi zirņu miltu, ēdamkaroti 
rauga pārslu, pustējkaroti cepamā pulvera, garšaugus, pēc izvēles — 
melno sāli (olu aromātam). Omletē var iecept sezonālos dārzeņus.

PANKŪKAS
Ieber blenderī miltus (~200 g), pielej ūdeni vai augu pienu ~100-
150 ml, ½ ēdamk. cukura un ¼ ēdamk. sāls. Ja grib, lai pankūkas ir 
pufīgas, pievieno cepamo pulveri vai sodu, bet, ja vēlas kraukšķīgas, 
pievieno kartupeļu/kukurūzas cieti.

Pankūkas iespējams arī “iekrāsot”, piemēram, ja tās grib zaļas, blenderī 
sajauc mīklai nepieciešamo, tad pievieno sauju spinātu un sablendē 
visu kopā. Sarkanai krāsai pievieno biešu sulu vai biešu gabaliņus, 
oranžai — burkānu sulu. 

TOFU KULTENIS
Sacep aromātiskos dārzeņus (piemēram, 
sīpolus, ķiplokus), paralēli sadrupina cieto 
(firm) tofu un apcep kopā ar tiem, pievieno 
garšvielas (pēc izvēles — saldo papriku, 
ķiploku pulveri, sāli, piparus, kumīnu u.c.), 
kurkumu (tā piešķirs dzeltenīgu krāsu), var 
pievienot melno (kala namak) sāli, kas piešķirs 
olu aromātu. 

Omleti var papildināt ar apceptiem dārzeņiem 
vai salātiem (piemēram, papriku, tomātiem, 
spinātiem, lapu kāpostiem).

BROKASTIS
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GRANOLA/MUSLI BĻODA
Uz pannas apgrauzdē auzu pārslas, smalcinātus zemesriekstus 
un/vai lazdu riekstus. Noņem no uguns, pārkaisa ar cukuru un ļauj 
atdzist. Banānu (vēlams, saldētu) blendē ar kokosriekstu piena 
cieto daļu (no bundžas) un kakao pulveri, līdz masa ir līdzīga 
saldējumam. Pasniedz ar granolu un sezonāliem augļiem/ogām.

TORTILJA AR
TOFU VAI PUPIŅĀM
Tortiljas pildījumam var izmantot salātus, ķiršu 
tomātiņus, gurķus, avokado, sīpolu, garšvielas 
u.c. Nedrīkst aizmirst par olbaltumvielām, tādēļ 
tortlija jāpilda arī ar pupiņām, apceptu marinētu 
tofu vai buljonā vārītām, fritētām sojas granulām. 

Mērcei var izmantot bārbekjū, saldskābo 
vai mango mērci, treknākam variantam — 
vegānisko majonēzi, sajauktu ar sinepēm 
vai gurķu/sinepju salātiem u.c..

BROKASTIS 8
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Chili sin carne ar pupiņām

    Indiešu dāls

    Voks ar tofu

    Dārzeņu sautējums
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GAĻAS AIZSTĀŠANA

“MALTĀ GAĻA”

TOFU

Visos pamatēdienos iespējams izmantot marinētus sojas gabaliņus. Sojas gabaliņi jānovāra vai 
jāizmērcē (jo lielāki gabaliņi, jo ilgāk tie jāmērcē), pēc tam no tiem jānospiež liekais ūdens, tad, ja 
vēlas, tos fritē un liek marinādē. Sojas “gaļas” marināde neatšķiras no parastās gaļas marinādēm 
(piem., tai var pievienot sojas mērci, balzamiko, kokosriekstu pienu, vegānisko majonēzi, tomātu 
pastu u.c.). Iemarinēta soja derīga ~7 dienas, un to var izmantot, aizvietojot gaļu gulašos, karija 
mērcēs, sautējumos, pastās u.c.. 

Maltās gaļas aizvietošanai var izmantot sojas granulas. Granulas ~5 min. izmērcē vai vāra dārzeņu 
buljonā, tad nokāš un izspiež lieko ūdeni. Pievieno garšvielas un izmanto maltās gaļas vietā, 
gatavojot chili sin carne vai Boloņas mērci. 

Pamatēdienos gaļas vietā iespējams izmantot arī cieto (firm) tofu. Pats 
par sevi tofu ir bezgaršīgs, tādēļ tam noteikti jāpievieno garšvielas, 
mērces vai marinādes. Pirms tofu gatavošanas no tā vēlams nospiest 
lieko šķidrumu. Tofu var pagatavot, apcepot to mērcēs — sojas, terijaki, 
saldā-čili, hoisin, Vorčesteras (uzmanīgi —  dažas Vorčesteras mērces satur 
zivis!) un garšvielās. Vēl garšīgāk sanāks, ja tofu pirms gatavošanas tiks 
iemarinēts. Tofu marinādes neatšķiras no gaļas marinādēm, piemēram, 
tofu var marinēt sojas mērcē, pievienojot sakapātu ķiploku, nedaudz etiķa, 
čili, mazliet saldinātāja, interesantākas garšas iegūšanai var papildināt ar 
zemesriekstu sviestu u.c. Pieejams arī kūpināts tofu. 

Sojas gulašu gatavo tāpat kā tradicionālo gulašu, vienīgā starpība — gaļa tiek aizstāta ar soju.

Boloņas mērce — sojas granulas pārlej ar karstu buljonu un vāra 4 min. Pēc tam kārtīgi izspiež ūdeni. 
Uz pannas apcep smalki sakapātu burkānu un sīpolu, tad pievieno sakapātu ķiploku. Kad dārzeņi 
mīksti, tiem pievieno konservētus tomātus, sojas mērci, cukuru, garšvielas un sojas granulas, un to visu 
pasautē, līdz masa nedaudz sabiezē.

PAMATĒDIENI
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PUPIŅU BURGERI/BUMBIŅAS

BURGERI

No 1 bundžas konservētu pupiņu nolej šķidrumu, pupiņas sablendē ar 
ķiploku, sāli un 100 ml ūdens. Masai var piešķirt papildu garšu pievienojot, 
piemēram, bārbekju mērci vai piparus. Ar vienu roku maisa šķidro 
masu, ar otru ber klāt rīvmaizi. Jāmaisa, līdz masa nelīp pie rokām un 
no tās var izveidot kotletes vai bumbiņas. Pupiņu vietā var izmantot arī 
citus pākšaugus, piemēram, turku zirņus. Ja gribas, lai bumbiņām būtu 
kraukšķīga garoziņa, masai pievieno kukurūzas cieti (100 g masas ~ 25 g 
kukurūzas cietes).

Ir neskaitāmi burgeru pildījumu varianti: marinēts, apcepts tofu, 
Beyond Meat vai citu ražotāju gatavā kotlete, portobello sēne (labi 
garšos fritēta), apcepti šampinjoni, falafels. Pašgatavotu kotleti veido 
no pupiņu/turku zirņu masas (skatīt augstāk).

PAMATĒDIENI 11
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PASTA AR SĒNĒM
Apcep sēnes ar sīpoliem, ķiplokiem, timiānu. Uz ļoti karstas pannas uzlej 
sojas vai kokosriekstu pienu (no bundžas), pievieno mazliet sojas mērces, 
ļauj šķidrumam patvaikot, līdz mērce sabiezē. Tad pieliek novārītu pastu, 
visu apmaisa un pasniedz. Var pievienot vegānisku parmezānu, ko gatavo, 
sablendējot maltas kaņepju sēklas vai Indijas riekstus ar sāli, ķiploku 
pulveri, rauga pārslām un grauzdētiem sīpoliem/sīpolu pulveri.

PASTA AR
 PAPRIKAS MĒRCI
Mērcei: 
Cepeškrāsnī cep 2 sarkanās paprikas ~25-30 
min., līdz paprika no ārpuses apmelnējusi. 
Tad papriku ietin folijā un pasautē vēl 
10 min. Pēc tam paprikai novelk ādiņu, 
izņem serdi un sēkliņas. Kamēr cepas 
paprika, uzcep sakapātus Šalotes sīpolus 
un 4 sakapātas ķiploka daiviņas. Pievieno 
sāli un piparus. Blendē ceptos sīpolus, 
ķiplokus, papriku, 250 ml nesaldināta 
augu piena, 2 ēdamkarotes rauga pārslu 
un 1 ½ ēdamkaroti kukurūzas cietes, sāli 
un piparus. Blendē, līdz mērce krēmīga, 
garšai jābūt izteiktai. Tad mērci uzsilda, lai 
tā sabiezē. Papriku var cept arī īsāku laiku, 
tad mērcei nebūs kūpinājuma aromāta. 
Pastai vēlams pievienot kādus pākšaugus — 
melnās pupiņas, turku zirņus vai tofu.

PAMATĒDIENI
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BUFFALO ZIEDKĀPOSTI
Ieliek ziedkāpostus karstā ūdenī, nenovārot mīkstus (labākai garšai 
ziedkāpostus liek karstā marinādē —  buljons, garšvielas, čili, kurkuma 
iekrāsošanai). Tad tos iemet aukstā ūdenī, tā uzlabojot krāsu un tekstūru. 
Iemērc tempūrā (100 g miltu, 50 g kartupeļu cietes, 4 g sāls sajaukti ar 150 ml 
ūdens), izvārta rīvmaizē un fritē. Iespējams arī sasaldēt. Pēc fritēšanas apviļā 
mērcē (piem., sweet chili) un apber ar sezama sēklām.

BUDAS BĻODA
Budas bļodai iespējamas ļoti dažādas variācijas. 
Tajā var ievietot buljonā izvārītu kvinoju, garšvielās 
apceptus turku zirņus (kumīns, čili pulveris, 
ķiploku pulveris, sāls/pipari; vēl gardāk būs, ja 
cepot tiks pievienotas rauga pārslas un kūpināta 
paprika). Bļodā labi iederēsies arī apcepts 
tofu, saldais kartupelis, nedaudz apcepti lapu 
kāposti, brokoļi, svaigi avokado, tomāti, pa virsu 
bļodai pārlej mērcīti. Mērcītes gatavo uz tahini 
vai majonēzes bāzes (piem., sriracha mayo) vai 
izmanto savu recepti.

TURKU ZIRŅU KARIJS
AR RĪSIEM UN KVINOJU

Uzvāra rīsus un kvinoju. Uzkarsē eļļu, cep sīpolu, ķiploku, kubiņos sagrieztu papriku, ingveru, 
konservētus turku zirņus, pieliek karija pulveri, paprikas pulveri, vistas garšvielu, sojas mērci, 
kurkumu, ķiploku pulveri. Pievieno rīsus un kvinoju, visu sasautē kopā, beigās pielejot kokosriekstu 
pienu (divreiz mazāk nekā turku zirņus, piem., uz 4 mazajām turku zirņu bundžām 2 bundžas 
kokosriekstu piena). Noteikti nevajag žēlot ne ingveru, ne garšvielas. Turku zirņus var aizstāt 
ar konservētām pupiņām, tā pagatavojot pupiņu sautējumu (pievienojot burkānu, koriandra 
sēklas un pēc apsautēšanas papildinot ar tomātiem savā sulā).

PAMATĒDIENI



14

PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Gaspačo

    Krēmzupas (saldo krējumu

    aizvietojot ar kokosriekstu pienu) 

    Miso zupa 

Z
U
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S
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TOM KHA
Apmēram 1 l dārzeņu buljona ieber sakapātus: 2 citronzāles stiebriņus, 
~5 cm nomizota ingvera gabaliņa, ~25 g Šalotes sīpolu, 1 čili pipariņu. 
Katliņā uzvāra, tad uz mierīgas uguns turpina vārīt vēl 20 min.. Nokāš no 
buljona cietās sastāvdaļas un šķidrumam pievieno 2 bundžas kokosriekstu 
piena, ~180 g sēņu (pēc izvēles — šampinjonus, portobello, austersēnes), 
150 g ķiršu tomātiņu un šķipsnu sāls. Vēl 10 min. turpina vārīt uz lēnas 
uguns. Pēc tam pievieno no 1 laima izspiestu sulu un sakapātu koriandru. 

KRĒMZUPAS
Daudzas krēmzupas pašas par sevi ir vegāniskas, ja tajās neizmanto gaļas buljonu un saldā 
krējuma vietā lieto kokosriekstu pienu. Piemēram, sēņu krēmzupa (apceptas sezonālās sēnes, 
buljons un vārītu ziedkāpostu biezenis krēmīgumam), tomātu, lēcu vai ķirbju-apelsīnu krēmzupa. 

ZUPAS
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Visi iespējamie zaļie salāti ar tomātu, gurķi, 

    avokado, apceptiem turku zirņiem, sēkliņām. 

    Daudzus klasiskos salātus iespējams “veganizēt”,     

    piemēram, rasolu, klasiskos pupiņu salātus 

    (izmantojot vegānisku majonēzi), siļķi kažokā 

    (siļķi aizstājot ar baklažānu un nori lapām).

SA
LĀ

TI
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KVINOJAS SALĀTI
Buljonā novārītu kvinoju sajauc ar dārzeņiem pēc izvēles (papriku, 
sarkanajiem sīpoliem, gurķiem, avokado). Pievieno turku zirņus vai 
apceptu tofu un sajauc ar mērci. Mērci gatavo, sajaucot olīveļļu, 
rīsu etiķi, sezama eļļu, sojas mērci, kļavu sīrupu, sakapātu ķiploku, 
laima sulu.

LAPU SALĀTI
Gardu salātu pagatavošana ir jūsu ēdienkartes ievads un vienlaikus 
tās trumpis. Atceraties, ka pēc tiem cilvēki vērtēs pārejos jūsu augu 
valsts ēdienus — ja salāti padevušies neveiksmīgi, kāpēc lai klients 
ticētu, ka gūs baudījumu no deserta, ko pagatavot ir krietni vien 
sarežģītāk? 

Iesakām salātus pasniegt bļodā (ne uz šķīvja)! Iekļaujiet gan zaļos 
salātus, gan ko cietu (riekstus vai grauzdiņus), dārzeņus (brokoļus, 
avokado, gurķus u.c.), un, galvenais, neaizmirstiet par labu mērcīti! 

CĒZARA SALĀTI
Gaļu aizstāj ar fritētu soju vai burkānlasi, bet 
mērci gatavo no sablendētas majonēzes, 
kam pievienotas graudainās sinepes, kaperi, 
ķiploka daiviņas un rauga pārslas. Parmezānu 
aizvieto, Indijas riekstus sablendējot ar sāli, 
rauga pārslām, ķiploku pulveri un, ja tie ir 
pieejami, grauzdētiem sīpoliem.

SALĀTI
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Sojas mērce 

    Terijaki 

    Sinepes (ne visas ir vegāniskas)

    Mārrutki 

    Tomātu mērce 

    Sweet chili 

    Barbekjū mērce

    Balzamiko

M
ĒR

C
ES
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MAJONĒZE

SILTĀ SIERA MĒRCE

“SIERĪGĀ”  RIEKSTU MĒRCE

BÉCHAMEL JEB BALTĀ MĒRCE

Lai ietaupītu laiku, daudzi uzņēmumi izvēlas pasūtīt jau gatavu majonēzi, ko 
Latvijā ražo un piegādā Orkla — “4 sezonu majonēzi”.

Lai ietaupītu izmaksas, majonēzi iespējams pagatavot pašiem. 300 ml 
nesaldināta sojas piena iemet 5 ķiploka daivas, pieber lielu šķipsnu sāls un pielej 
3 ēdamk. etiķa. Masu sablendē; ja vēlas mērci iekrāsot, masai pievieno zaļumus 
vai bietes. Noregulējot blenderi uz maksimālo jaudu, caur vāka atveri lej eļļu, 
līdz mērce kļūst bieza. No 300 ml eļļas sanāk 1 l mērces. Olu garšai var pievienot 
melno sāli. Uz šīs bāzes var pagatavot arī ķiploku, diļļu, gurķu mērces. 

1 l sojas piena, 1 ēdamk. ķiploku pulvera, ½ ēdamk. sāls, 300 g Violife Čedaras 
siera, 4 ēdamk. rauga pārslu. Visu sajauc un silda, līdz siers izkūst. Kad tas izkusis, 
masu blendē, pievienojot kurkumu vai dzelteno pārtikas krāsvielu. Var apliet 
burgerus, izmantot kā piedevu pastai vai atdzesēt un pievienot siltam ēdienam. 
Lētākam variantam Violife siera vietā var pievienot vairāk rauga pārslu un masu 
neblendējot iebiezināt ar kartupeļu cieti. 

Vismaz 2 stundas pirms gatavošanas izmērcē 210 g nesālītu Indijas riekstu. 
Blendē nokāstos Indijas riekstus, 2 ķiploka daiviņas, 1 ēdamk. rauga pārslas, 
250 ml nesaldināta mandeļu piena, ½ tējk. kurkumas, ½ tējk. paprikas, ½ tējk. 
sīpolu pulvera, 1 tējk. Dižonas sinepes, sāli un piparus. Blendē, līdz mērce 
sabiezē. Ja mērci grib pikantu, blendējot var pievienot arī jalapeno piparu.

Katlā uz mazas uguns karsē miltus un margarīnu attiecībā 1:1. Kad sāk 
smaržot, pielej augu (piem., sojas) pienu, turpina maisīt. Pievieno sāli un 
garšvielas, pēc izvēles — rauga pārslas.

MĒRCES
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Frī (vai cita veida) kartupeļi ar kečupu

    Sīpolu gredzeni 

    Ķiploku grauzdiņi 

    Gvakamole 

    Humoss

U
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CIETĀ TOFU NŪJIŅAS
Sagriež tofu (no viena gabala 12 nūjiņas), iemērc tempūrā, rīvmaizē un 
fritē. Var pasniegt kā uzkodu vai, samaisot ar sweet chili, kā papildu 
piedevu pamatēdienam. Labākai garšai var izmantot kūpināto tofu.

HUMOSVEIDĪGAIS
SMĒRIŅŠ
Turku zirņu smēriņus var gatavot arī bez 
tahini. 400 g konservētu turku zirņu 
sablendē kopā ar 125 ml eļļas, 6 ķiploka 
daivām, sāli un pētersīļiem. Iekrāsošanai 
var pievienot bietes, burkānus vai kariju. 

Smēriņus var gatavot arī no citiem 
pākšaugiem, piemēram, pupiņām, kā arī 
sēkliņām un riekstiem, piem., saulespuķu 
sēkliņām, valriekstiem. 

ĶIPLOKMAIZE
Cepeškrāsnī, kas sakarsēta līdz 220 °C, apcep 4 maizes rikas (150 g) 
– apm. 3-4 minūtes no katras puses. Pāris tomātu sagriež gabaliņos, 
samaisa ar sakapātu baziliku. Grauzdiņus pārlej ar olīveļļu, ierīvē ar 
uz pusēm pārgrieztu ķiploka daiviņu, pārklāj ar tomātiem un apkaisa 
ar sāli. Tūlīt liek galdā. 

UZKODAS
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PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS

    Maizes zupa (putukrējumu aizstājot ar 

    saputotu kokosriekstu pienu ar cukuru) 

    Uzputenis (pienu aizstājot ar augu dzērienu)
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SMILŠU MĪKLA KŪKĀM VAI CEPUMIEM

240 g kviešu miltu pieber 80 g cukura un šķipsniņu sāls. Pievieno 150 g margarīna (nekausēta). 
Masu mīca, līdz sanāk smilšu mīklas bumba, ko uz 1 stundu atstāj ledusskapī. Ja nepieciešams, 
mīklu var turēt ledusskapī vismaz nedēļu un var arī saldēt. 

(500 g)

BANĀNMAIZE

Uzsilda krāsni līdz 180°C, sagatavo kūkas formu, ieeļļojot vai ieklājot tajā cepampapīru. 
Bļodā saspaida 3-4 (350-410 g) nogatavojušos banānus, tiem pievieno 75 ml šķidras 
kokosriekstu eļļas vai ābolu biezeņa un nedaudz vaniļas. Citā bļodā samaisa 75 g 
cukura, 2 tējk. cepampulvera, ½ tējk. sodas un šķipsniņu sāls. Abu bļodu saturu sajauc 
un maisa līdz viendabīgai masai (drīkst palikt kunkulīši, jo mīklu nedrīkst pārmaisīt). 
Ja mīkla padevusies pārāk bieza, tai var pievienot augu pienu/ūdeni. Mīklu lej pannā 
un cep ~1 stundu, līdz, maizē iedurot kociņu, tam nekas nepielīp.

(~10 gabaliņi)

BISKVĪTS KŪKAI/KĒKSIŅIEM

Biskvīts kūkai/kēksiņiem (26-28 cm kūka vai 24 kēksiņi). Uzsilda krāsni līdz 180°C. 
Kūkas/kēksiņu formu ieeļļo vai ieklāj tajā cepampapīru. Bļodā sajauc 220 g kviešu 
miltu, 220 g  cukura, 1 tējk. sodas, 1 tējk. cepampulvera un ½ tējk. sāls. Atsevišķā bļodā 
sajauc 250 ml ūdens/augu piena/sulas (pēc izvēles), 125 ml augu eļļas, 1 ēdamk. ābolu 
etiķa un piedevas pēc izvēles (vanilīna cukuru, kakao u.c.) Abu bļodu saturu sajauc un 
maisa līdz viendabīgai, gludai mīklai. Mīklu lej formā un cep 20-30 min, līdz, iedurot 
tajā kociņu, tam nekas nepielīp. Mīklai var veidot arī dažādas variācijas, pievienojot 
vanilīna ekstraktu, riekstus, citrona miziņu, kafiju, šokolādi, sēklas, garšvielas u.c.

(26-28 cm kūka vai 24 kēksiņi)

BRAUNIJS

Uzsilda krāsni līdz 180°C, sagatavo četrstūrainu formu (~20 cm), ieeļļojot vai uzklājot tai 
cepampapīru. Sakapā 200 g tumšās šokolādes, 150 g no tās izkausē. Bļodā samaisa 170 g kviešu 
miltu, 1 ¾ tējk. cepampulvera, 170 g cukura, ¼ tējk. sāls, 3-5 ēdamk. kakao, nedaudz vaniļas. 
Sausajai masai pievieno izkausēto šokolādi, 70 g augu eļļas, 230 ml augu piena. Mīklā iemaisa 
atlikušo sakapāto šokolādi, pēc izvēles — riekstus vai citas piedevas. Cep 20-25 min., līdz braunija 
virsma kļuvusi sausāka, bet iekšpuse vēl arvien ir mīksta un mitra. 

(~16 gabaliņi)
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BURKĀNKŪKA

Uzsilda krāsni līdz 180°C, sagatavo kūkas formu, ieeļļojot vai ieklājot tajā 
cepampapīru. Sagatavo linsēklu “olu” — sajauc 2 ēdamk. maltu linsēklu ar 6 
ēdamk. auksta ūdens un uz pāris minūtēm ieliek ledusskapī. Bļodā samaisa 
250 g kviešu miltu, 1 tējk. sodas, 1 tējk. cepampulvera, ½ tējk. sāls, 1 — 2 tējk. 
kanēļa, ½ — 1 tējk. muskatrieksta un 250 g cukura. Kad viss samaisīts, pievieno 
250 g rīvētu burkānu. Tad masai pielej 120 ml augu eļļas un 1 ēdamk. ābolu 
etiķa, pieliek nedaudz vaniļas un linsēklu “olu”. Apmaisa un ļauj kādu minūti 
pastāvēt, lai burkāni samitrinātu mīklu, tad visu samaisa līdz viendabīgai masai. 
Ja mīkla par sausu, tai pielej ūdeni vai augu pienu, ja vēlas, pievieno riekstus vai 
citas piedevas. Masu ieliek pannā, cep apmēram 30 min., līdz, iedurot kociņu, 
tam nekas nepielīp. Ļauj kūkai atdzist, tad apziež ar glazūru vai krēmu. 

(2x20cm biskvīta vai 12-18 kēksiņi)

SIERA KŪKA

Uzsilda krāsni līdz 160-170°C. Sagatavo 
formu, ieeļļojot vai ieklājot tajā cepam-
papīru.
Kūkas pamatnei sablendē 250 g cepumu un 
izkausē 110 g kokosriekstu eļļas/margarīna, 
sajauc abas šīs sastāvdaļas (masai jāturas 
kopā, tai nevajadzētu būt pārāk slapjai, bet 
arī ne pārāk drūpošai) un liek formā. 
Pildījumam sablendē 150 g cukura, 
šķipsniņu sāls, 2 ēdamk. citronu sulas, 
nedaudz vaniļas un vai nu 400 g cietā (firm) 
tofu ar 50 g eļļas vai 400-500 g zīda (silken) 
tofu ar 3 ēdamk. kartupeļu/kukurūzas cietes. Var pievienot piedevas pēc izvēles — augļu biezeni, 
šokolādi, augļus u.c.. Visas sastāvdaļas blendē līdz viendabīgai masai. No zīda tofu gatavotais 
pildījums būs šķidrāks un gludāks, no cietā — biezpienīgāks. 
Masu ievieto pamatnē, cep uz krāsns pannas līdz 30 min., līdz kūka kļūst cietāka (vidiņš var 
palikt mīksts). Pamatni vēlams novietot uz krāsns pannas, jo cepšanas laikā var izlīt margarīns/
eļļa. Cepšanas laikā kūka var ieplīst, tas ir normāli. 

(20-24 cm)

SALDIE ĒDIENI
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DESERTU DEKORĒŠANA

KOKOSRIEKSTU PUTUKRĒJUMS

Desertu dekorēšanai var izmantot kokosriekstu putukrējumu. 800 g  kokosriekstu piena vismaz 
3 stundas nostādina ledusskapī. Kokosriekstu piena cieto daļu saputo ar 2 ēdamk. pūdercukura. 
Putukrējumam var pievienot vaniļu, augļu sulas/biezeņus, kakao, magoņu sēkliņas, citrona 
sulu, krāsvielas, garšvielas (šķidrās piedevas nelikt vairāk par 1-2 karotēm). Jāņem vērā, ka ārpus 
ledusskapja tas zaudē gaisīgumu, atsulojas. 

Pēc tādiem pašiem principiem var veidot arī “sviesta” krēmu, saputojot margarīnu ar pūdercukuru 
un ieliekot ledusskapī sacietēt. 

ŠOKOLĀDES & CUKURA GLAZŪRAS

Cukura glazūrai ~200 g pūdercukura jāiemaisa 20-30 g augu piena/augļu sulas/ūdens. Šokolādes 
glazūrai var karsēt 50 g margarīna, 50 g cukura, 30 g augu piena, 10 g kakao. Masu, karsējot uz 
vidējas uguns, maisa, līdz tā kļūst viendabīga. 

CEPUMI AR ŠOKOLĀDES GABALIŅIEM
Uzsilda krāsni līdz 180°C, apklāj pannu ar cepampapīru. Bļodā sajauc 180 g kviešu miltu, ½ 
tējk. sodas, ¼ tējk. sāls. Citā bļodā 110 g kokosriekstu eļļas vai margarīna istabas temperatūrā 
saputo ar 160 g cukura, 3 ēdamk. augu piena vai ūdens un nedaudz vaniļas. Vislabāk putot 
ar mikseri, līdz masa kļūst krēmīga un gaisīga. Sauso un slapjo masu sajauc kopā un iegūtajā 
mīklā iemaisa 175 g gabaliņos sadrupinātas tumšās šokolādes. Izveido mīklas bumbiņas un cep 
10-12 min. (svarīgi nepārcept, jo cepumiem jābūt mīkstiem). 

MANGO LASSI2 gatavus mango nomizo un izņem kauliņus. Augļus 
sablendē kopā ar 400 ml kokosriekstu piena, 125 ml augu 
piena, 1 ēdamk. cukura (12 g) un šķipsniņu kardamona, 
līdz izveidojas biezs, krēmveidīgs kokteilis.

SALDIE ĒDIENI
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KĀRTAINIE
DESERTI

ČIA PUDIŅŠ

ĶĪSELIS

MUSLIS/GRANOLA

SALDĒJUMS
Čia sēklas iemaisa augu pienā proporcijā 1:4, 
pievieno saldinātāju, garšvielas un piedevas 
pēc izvēles. Sēklām ļauj uzbriest vismaz 2-4 
stundas. 

Kartupeļu cieti atšķaida aukstā ūdenī (1 l 
ķīseļa jāņem 40-75 g cietes). Uzvāra augļu 
“zupu” ar saldinātāju un garšvielām, verdošai 
masai pievieno cietes maisījumu, apmaisa 
un uzvāra līdz pirmajiem burbuļiem.

Čia sēklas iemaisa augu pienā proporcijā 1:4, 
pievieno saldinātāju, garšvielas un piedevas 
pēc izvēles. Sēklām ļauj uzbriest vismaz 2-4 
stundas. 

Šāda veida deserti ir lieliski vitrīnai, tos viegli 
pagatavot un tajos var izmantot produktu 
pārpalikumus. Kombinācijas var būt dažādas: 
kokosriekstu/sviesta krēms, granola, ķīselis, 
augļu mērce, drumstalas, augļi, ogas utt. 

Visvienkāršākais ir nice-cream jeb banānu 
saldējums. Nogatavojušos banānus sagriež 
un sasaldē. Sasalušus blendē, pievienojot 
piedevas pēc izvēles, piemēram, kakao, 
vaniļu, zemesriekstu sviestu, sezonālās 
ogas, kanēli u.c.

Kokosriekstu piena saldējumam vajadzīga 
saldējuma mašīna (derēs arī vienkāršākās 
mašīnas). 800 g kokosriekstu piena 
(der gan no bundžas, gan tetrapakas) 
pievieno ~150-170 g cukura (un citas 
piedevas pēc izvēles). Atstāj saldējuma 
mašīnas konteineru saldētavā vismaz 
uz 8 stundām (tas nav nepieciešams, ja 
mašīna pati sasaldē masu). Saldējuma 
sastāvdaļas uzvāra, ievieto konteinerā uz 
vismaz 8 stundām. Ielej masu saldējuma 
mašīnā un gatavo saldējumu, pēc 25-
40 min. masai jābūt krēmīgai un biezai. 
Gatavo saldējumu liek sacietēt konteinerā 
uz vismaz 4 stundām.

SALDIE ĒDIENI
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Sazinies 
ar mums!
www.augidraugi.lv
info@augidraugi.lv
+371 25117474

SAZINĀMIES

https://www.augidraugi.lv/
https://www.facebook.com/AugiDraugi
https://www.instagram.com/augidraugi/
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