www.aromata.lv
Gaumīgs cilvēks izvēlas mūs, pārējie izlīdzas ar zeltu !

AROMATA –māksla garšvielās
Ekskluzīvi garšvielu un garšaugu maisījumi
Ražots Latvijā
Garšvielas ir dabīgas, nesatur krāsvielas un mākslīgās garšas piedevas.
AROMATA gatavo garšvielu maisījumus pēc pieprasījuma dažu dienu laikā, nevis
piedāvā jau iepakotus gatavus garšvielu maisījumus no noliktavas. Mēs piedāvājam
svaigi maltas un fasētas garšvielas, ko var pārbaudīt, atverot iepakojumu un jūtot
patīkamu svaigi pagatavotu garšvielu aromātisko buķeti.
Izcilība mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātē.
Pircējiem piedāvājam dažādus iepakojuma veidus
Garšvielu maisījumu sortiments strauji paplašinās!!!
...virtuves īpatnība - gatavojot ēdienu tam jāpievieno "šķipsniņu mīlestības, ēdamkaroti
miera, tējkaroti gudrības un svaigi gatavotas garšvielas".

Tālrunis pasūtījumiem +371 29 208 504

Drupināti melnie pipari
Sastāvs: Drupināti melni pipari
Apraksts: piparots bifšteks un zivs, mērces, ēdieni no dārzeņiem, cepta gaļa, grillēta gaļa,
maltā gaļa, akniņas, nieres, medījums, zupas, buljoni, mērces salātiem, sēnes, pica, pasta ar
sieru, risoto, augļi un dārzeņi (piemēram, zemenes).
Citronpipari
Sastāvs: Drupināts piparu maisījums, citrons,
sāls, cukurs
Apraksts: Pateicoties Mūsu citronpipariem, gan
aukstie, gan karstie gaļas, zivs, vistas gaļas,
dārzeņu ēdieni kļūst par īstu delikatesi.
Piemēroti arī mērču un salātu gatavošanā. ViGaRe citronpipari ir laba galda garšviela, ko var
pievienot ēdienam gan tā gatavošanas laikā, gan
jau gataviem ēdieniem. Maisījuma sastāvā
ietilpst sāls. Ļoti garšīgi ir tomāti, kas apkaisīti
ar citronpipariem.

Smalki maltu piparu maisījums
Sastāvs: melnie pipari, rozā pipari, baltie
pipari, zaļie pipari
Apraksts: Mūsu piparu maisījums ir labi
sabalansēts. Lieto kā garšvielu gaļas, zivs,
dārzeņu ēdienos, salātos un mērcēs.
Drupinātu piparu maisījums
Sastāvs: melnie pipari, rozā pipari,
baltie pipari, zaļie pipari
Apraksts: Mūsu piparu maisījums ir
labi sabalansēts. Lieto kā garšvielu
gaļas, zivs, dārzeņu ēdienos, salātos un
mērcēs.

Ķiploku pipari
Sastāvs: Drupināts piparu maisījums, ķiploku granulas, sāls,
Apraksts: Īpaši piemēroti ēdieniem no gaļas, zivs, dārzeņiem, pastas, mērču
grilētiem ēdieniem gatavošanā. Neaizstājama garšviela pelmeņiem!
Padoms:
 pievienojiet vārošā ūdenī pelmeņiem vai apkaisiet karstus pelmeņus un
krējumu pirms pasniegšanas galdā;
 cepiet jēlus pelmeņus, pārkaisot ar ķiplokpipariem;
 cepiet vārītus pelmeņus sviestā, pārkaisot ar ķiplokpipariem. Pēc garšas
var pievienot krējumu, nedaudz uzsildīt visu ēdienu un pasniegt galdā;
 ja samaisa ar krējumu vai dabisko jogurtu, sanāk aukstā mērce, ko
iespējams lietot pie daudziem ēdieniem;
 ķiplokpiparus var pievienot dažādām mērcēm;
 noteikti pagaršojiet ar pastu!
laba galda garšviela, kas piemērota lietošanai, pievienojot dažādiem gataviem
ēdieniem.

Baltie graudu pipari
Sastāvs: baltie pipari
Apraksts: Gaļas un zivju zupām, marinādēm un konserviem.
Melnais pipars - Piper Nigrum - ir skaists, ap 4 m augsts,
kāpelējošs augs, kura dzimtene ir Malabaras piekrastes
džungļi Indijā. Tam ir apaļi, ogām līdzīgi augļi, no kuriem
pēc novākšanas un apstrādes iegūst:
baltos piparus - kaltētus, gatavus augļus bez mizas, kas ir
aromātiskāki un ar maigāku garšu, salīdzinot ar melnajiem
pipariem. Lai iegūtu baltos piparus, ievāc gandrīz
nobriedušos sarkanīgi dzeltenos augļus. Tos saber maisos,
iegremdē tekošā ūdenī, lai izšķīstu augļu apvalks. Pēc
dažām dienām kodolus noskalo un izžāvē saulē.

Piparu maisījums
Sastāvs: melnie pipari, rozā pipari, baltie
pipari, zaļie pipari
Apraksts: Mūsu piparu maisījums ir labi
sabalansēts. Lieto kā garšvielu gaļas, zivs,
dārzeņu ēdienos, salātos un mērcēs.

Baltie pipari malti un drupināti
Sastāvs: baltie pipari

Apraksts: Gaļas un zivju zupām,
marinādēm un konserviem. Svaigi malti
vai drupināti - zivīm un klasiskajai
baltajai mērcei.

Kajēnas pipari
Sastāvs: kajēnas pipari
Apraksts: Faktiski tie nav pipari, bet paprikas paveids. Svarīga sastāvdaļa
austrumu, afrikāņu un meksikāņu virtuves ēdienos. Izmanto gan atsevišķi,
gan garšvielu maisījumos un mērcēs (karijs, tabasko, čili mērce). Kajēnas
piparus parasti izmanto pikantas garšas cienītāji, taču šķipsniņa kajēnas
piparu nesabojās arī parastus ēdienus. Pirms pievienot ēdienam, kajēnas
piparus var samaisīt ar nelielu daudzumu augu eļļas, kas tiem piešķirs
patīkamu nokrāsu.

Lietošana: ēdieni no olām un vēžveidīgajiem, zivju zupas un
mērces ziviju ēdieniem, ēdieni un pildījumi no gaļas ar stipri
izteiktu garšu, ēdieni no vistas gaļas, dārzeņi, grilēti ēdieni,
risoto, ēdieni no olām un siera, ēdieni no maltās gaļas, mērces
salātiem un grilētiem ēdieniem.

Kadiķa ogas
Sastāvs: kadiķa ogas
Apraksts: Tā kā kadiķiem sievišķie čiekuri ir ar saaugušām
čiekurzvīņām, tad tie atgādina ogas. Kadiķu čiekurus izmanto
medicīnā un kā garšvielas ēdieniem. Ne visu kadiķu sugu
čiekurus var izmantot, jo atsevišķas kadiķu sugas ir indīgas.
Čiekurus ievāc, kad tie nogatavojušies (ieguvuši zilu apsarmi).
Lietošana: Gaļas, maltās gaļas, medījuma gaļas un dārzeņu
ēdieniem, marinādēm, konserviem. Pastiprina kūpinātu ēdienu
garšu. Var lietot melno piparu vietā.
Rozā pipari
Sastāvs: rozā pipari
Apraksts: Aromātiskā garšviela ar maigo garšu lieliski papildina
jebkuru ēdienu garšu, kā arī noder ēdienu dekorēšanai. Rozā
pipari piemēroti teļa gaļai, piešķir interesantu garšu zivīm,
vēžveidīgajiem un putnu gaļai, ceptai vai grilētai gaļai, vistas
gaļai, mērcēm, augļu desertiem, saldējumam, siera ēdieniem,
konditorejas izstrādājumiem.

Lauru lapas
Sastāvs: Lauru lapas
Apraksts: Lauru vainags vienmēr bijis un ir
uzvaras simbols. Kaltētām lauru lapām piemīt
stipri izteikta garša, tāpēc to izmantošanā
jāievēro mērenība. Lauru lapu kvalitāti var
pārbaudīt, paberzējot vienu lauru lapu gar otru,
– labas kvalitātes lauru lapas izdala lauriem
raksturīgu smaržu, kas neveidojas lapās ar
niecīgu ēterisko eļļu saturu.
Lietošana: izmanto kā garšvielu gan veselā, gan
smalcinātā veidā, gatavojot gaļu, zivis,
medījumu, mērces, zupas, marinādes. Veselas
lauru lapas pirms ēdiena pasniegšanas galdā
ieteicams no tā izņemt.

Rozā pipari malti un drupināti
Sastāvs: rozā pipari

Lauru lapas maltas, smalcinātas

Sastāvs: Lauru lapas
Lietošana: izmanto kā garšvielu gan veselā, gan
smalcinātā veidā, gatavojot gaļu, zivis,
medījumu, mērces, zupas, marinādes. Veselas
lauru lapas pirms ēdiena pasniegšanas galdā
ieteicams no tā izņemt.

Zaļie graudu pipari
Sastāvs: zaļie pipari
Lietošana: Gaļas, aknu, vistas gaļas, zivju, siera, makaronu un
veģetārajiem ēdieniem, mērcēm.
Maigāki nekā melnie un baltie pipari.
Apraksts: Melnais pipars - Piper Nigrum - ir skaists, ap 4 m
augsts, kāpelējošs augs, kura dzimtene ir Malabaras piekrastes
džungļi Indijā. Tam ir apaļi, ogām līdzīgi augļi, no kuriem pēc
novākšanas un apstrādes iegūst:
zaļos piparus – svaigus, negatavus augļus ar ļoti intensīvu
smaržu, bet bez asuma. Zaļos piparus iegūst, ievācot svaigos
zaļos, vēl negatavos pipara augļus, kurus pēc tam vai nu
konservē vājā vīna etiķa šķīdumā, vai kaltē sasaldējot.

Kanēļa standziņas
Kanēļa standziņas maltas
Sastāvs: kanēļkoka miza
Apraksts: Aromātiskais kanēlis – viena no
vissenākajām garšvielām pasaulē. To droši var
pievienot ēdienam un izmantot īpašas garšas
nianses radīšanai, gatavojot dažādus saldos
ēdienus un karstos dzērienus. Kanēli izmanto
augļu, dārzeņu (gurķu) un sēņu konservēšanā.
Kanēļkoka mizu var izmantot vairākas reizes.
Pēc lietošanas tā jānoskalo, jāizžāvē un
jāuzglabā hermētiski noslēgtā traukā.

Karijs INDIJAS (tumšāks)
Sastāvs: Ingvers, koriandrs, pipari, kurcuma un citas maltas garšvielas.
Apraksts: Karijs ir austrumu garšvielu maisījums bez sāls, kura sastāvā
ietilpst vairāk nekā desmit sastāvdaļas. Putnu gaļai piešķir patīkamu
dzeltenīgu nokrāsu un piesātinātu garšu. Karijs rosina apetīti, pateicoties
savam sastāvam: kurkumai, kajēnas pipariem, kardamonam, ingveram,
koriandram, melnajiem pipariem un citām eksotiskām garšvielām. Lieliski
piemērots ēdieniem no rīsiem, pastai, vistas gaļai.
Piezīmei: pirms pievienot ēdienam, uzkarsējiet kariju nelielā daudzumā
augu eļļas.

Krustnagliņas
Sastāvs: krustnagliņas
Pielietojums: Lieto gatavojot cūkgaļu, liellopa, jēra,
medījuma, putnu gaļu, sautētus ēdienus ar šķiņķi,
dārzeņu ēdienus, ceptus sīpolus un ceptus tomātus,
rīsu ēdienus, kompotus, marinādes, ķilavu, reņģu un
siļķu konservus, kā arī karstvīnu. Izmanto šķiņķa,
apelsīnu un ābolu dekorēšanai.
Apraksts: Krustnagliņas plašajā garšvielu klāstā
ieņem īpašu vietu savu aromātisko īpašību dēļ.
Galvenā krustnagliņu sastāvdaļa ir ēteriskās eļļas (15
līdz 26 procenti), kurās ir 96 procenti evgenola.

Karijs ANGĻU (maigāks, gaišāks)
Sastāvs: Ingvers, koriandrs, pipari, kurcuma un
citas maltas garšvielas.

Krustnagliņas maltas
Sastāvs: krustnagliņas
Apraksts, Pielietojums: Krustnagliņas- Tās ir izžāvēti
neizplaukuši īstā nagliņkoka ziedpumpuri, kuros ir ļoti
daudz ēteriskās eļļas – 15–20%. No tām iegūst neļķu eļļu.
Krustnagliņām ir ļoti stiprs, savdabīgs aromāts un asa garša.
Tas tiek izmantotas gan medicīnā, gan kulinārijā.
Stomatoloģijā krustnagliņas noder par labu antiseptisko
līdzekli. Tās ir populāras rūgto liķieru, karstvīnu, punšu,
augļu sulu un kokteiļu pagatavošanā un bieži tiek
pievienotas dažādām marinādēm, sakņu, gaļas, zivju, sēņu,
makaronu ēdieniem, medījumiem un mērcēm. Kopā ar
sīpoliem un kolrābjiem krustnagliņas uzlabo skābētu kāpostu
garšu. Krustnagliņas ir viena no visplašāk izmantotajām
garšvielām dažādās marinādēs, kā arī konditorejas
izstrādājumu ražošanā. Ēdienam krustnagliņas pievieno īsi
pirms tā gatavības.

Koriandra sēklas
Sastāvs: koriandra sēklas
Pielietojums: Gaļas, rīsu un veģetārajiem ēdieniem,
salātiem un salātu mērcēm, maizei un pīrāgu pildījumiem.
Apraksts: Tas ir līdz 1 m augsts viengadīgs augs, kura
dzimtene ir Vidusjūras apgabala austrumdaļa. Sastopams
arī Dienvidāzijā un Eiropas dienvidos. Latvijā to audzē
kā garšaugu un ārstniecības augu . Tas tiek dēvēts arī par
Āzijas pētersīli, jo tur to izmanto visbiežāk svaigā veidā.
Koriandrs ir viengadīgs augs, kura lapas ir sakārtotas
pamīšu, tās ir ļoti līdzīgas pētersīlim, bet saknes gaiši
brūnas, burkānveidīgas. Ziedi sīki, balti vai iesārti,
sakopoti čemurā. Sēklas – apaļīgas, gaiši brūnas –
dzeltenīgas. Visām svaiga auga daļām ir nepatīkama
blakšu smaka. Augs zied jūnijā, jūlijā. Koriandrs ir viens
no vissenāk pazīstamajiem garšaugiem. Izmanto gan lapas,
gan sēklas svaigā un kaltētā veidā. Sēklām ir patīkama,
asa smarža un garša. Tās ļoti plaši tiek izmantotas liķieru,
desu, pastilu gatavošanā, parfimērijas rūpniecībā, bet
Anglijā un Vācijā arī alus ražošanā. Kulinārijā izmanto
gan lapas, gan sēklas salātu, rīsu, kompotu, zivju,
konditorejas izstrādājumu, maizes, marcipāna, pupiņu un
zirņu, kāpostu, biešu un burkānu pagatavošanā.

Paprikas pulveris
Sastāvs: salda paprika
Apraksts, Pielietojums: Mūsu malta paprika gatavota no
saldajiem pipariem. Raksturīga patīkama maiga garša,
piešķir ēdienam sarkanīgu nokrāsu. Pirms pievienojiet
ēdienam, uzkarsējiet paprikas pulveri nelielā daudzumā
augu eļļas! Kā maiga garšviela, paprika piemērota daudzu
ēdienu gatavošanā. Galvenā garšviela, gatavojot ēdienus
no maltās gaļas un mērces grilētiem ēdieniem.
Koriandrs malts
Sastāvs: koriandra sēklas
Pielietojums: salātu, rīsu, kompotu, zivju,
konditorejas izstrādājumu, maizes, marcipāna, pupiņu
un zirņu, kāpostu, biešu un burkānu pagatavošanā.

Ingvers malts
Sastāvs: Ingvera sakne

Ingvera sakne kaltēta
Sastāvs: ingvera sakne
Apraksts: Kā garšviela tiek izmantota notīrīta un samalta sakne.
Iecienīts ķīniešu un indiešu virtuvē. Ietilpst karija sastāvā.
Sālītiem ēdieniem jāpievieno uzmanīgi, saldajiem – pēc garšas.
Pielietojums: tortes un citi konditorijas izstrādājumi (piemēram,
piparkūkas), ēdieni no āboliem un bumbieriem, augļu salāti,
saldējums un putukrējums, dzērieni, ēdieni no dārzeņiem un sēnēm,
marinādes, cūkgaļa, austrumu virtuves ēdieni no gaļas, zivs, vistas
gaļas un vēžveidīgajiem, rūgušpiens.
Īpaši piemērots kā garšviela pie putukrējuma un saldējuma.
Nobaudiet arī ļoti veselīgo ingvera tēju!

Smaržīgie pipari malti
Sastāvs: smaržīgie pipari

Smaržīgie pipari
Sastāvs: smaržīgie pipari
Pielietojums: Gaļas un zivju zupām, gaļas un
veģetārajiem ēdieniem, marinēšanai un konservēšanai.
Piešķir savdabīgu garšu desertiem un mīklas
izstrādājumiem.
Apraksts: Smaržīgie pipari ir Pimenta dioica auga
augļi, kas novākti kamēr vēl zaļi un negatavi un tiek
žāvēti saulē. Nosaukumu “allspice” 17.gs. devis kāds
anglis, kurš uzskatīja, ka smaržīgie pipari kombinē
kanēļa, muskatrieksta un krustnagliņu garšas.
Smaržīgajiem pipariem ir ļoti plašs pielietojums, sākot
ar gaļas marinādēm līdz pat pielietojumam dažādos
desertos.

Muskatrieksts
Sastāvs: muskatrieksti
Pielietojums: gatavojot zupas, konditorejas
izstrādājumus, kartupeļu biezputru, spinātus,
burkānus, brokoļus, ziedkāpostus, sīpolu mērci, salātu
un lazaņjas mērci, sautētus ēdienus, omletes un augļu
zupas. Var lietot kopā ar ingveru, kardamonu,
pipariem un kanēli.
Sarīvēt tieši pirms lietošanas.

Apraksts: Muskatrieksts (Myristica fragrans) ir
smaržīgā muskatrieksta - ap 10m augsta muskatu
dzimtas mūžzaļa tropu auga - augļa kaltēta
sēkla. Mūsdienās muskatriekstu audzē
Indonēzijā, Rietumindijā, Dienvidamerikā. No
viena koka iegūst 1500-2000 augļu, ražu vāc 2-3
reizes gadā. Muskatriekstus un to ziedus pēc
novākšanas kaltē un sēklas atbrīvo no ziediem un
plānās čaulas. Senos laikos muskatu uzskatīja par
simbolu, kas spēj atgaiņāt ļaunos garus un padarīt
cilvēku stiprāku Muskatriekstu izmanto kā
garšas piedevu, gatavojot gan saldus, gan asus
ēdienus. To mēdz pievienot pudiņiem, olu
kulteņiem. Šī garšviela īpaši piestāvēs spinātiem,
brokoļiem, dažādiem sieriem (piemēram, gatavojot
sieru mērces). Muskatriekstu ieteicams pievienot
arī tomātu, makaronu ēdieniem, kā arī gatavojot
vistas vai jēra gaļu. Muskatriekstam piemīt saldi
aromātiska un maiga garšas buķete, kas gan ir
patīkama vien mazās devas.

Baziliks
Sastāvs: baziliks kaltēts
Apraksts: Baziliks ir garšaugs ar patīkamu
aromātu un garšu, tiek augstu vērtēts kā
garšviela. Tas labvēlīgi ietekmē gremošanu.
ViGa-Re baziliks ir neaizstājams itāliešu ēdienu
gatavošanā. Piemērota garšviela zivij,
makaroniem, dārzeņiem, sēnēm, sieram,
tostermaizēm un salātu mērcēm. Baziliks, ja to
lieto kopā ar tomātiem un ķiplokiem, piešķir
ēdienam papildu pikantumu. Pastiprina treknu
gaļas ēdienu garšu. Mazina vajadzību pēc sāls.
Garšaugu maisījums salātiem
Sastāvs: kaltēti dārza zaļumi, sīpoli, ķiploki un citi
garšaugi (nesatur sāli)
Pielietojums: salātiem, zupām, galas un zivju
ēdieniem, picām. Ļoti universāla piedeva ēdienu
pagatavošanai.

Muskatrieksts malts
Sastāvs: muskatrieksti
Zaļā sāls
Sastāvs: smalkā sāls 60%, smalcināti zaļumi,
ķiploki, sīpoli, selerijas sakne
Pielietojums: ideāla garšas piedeva biezpienam,
kartupeļiem, sviestmaizēm, salātiem, zivju, galas,
makaronu ēdieniem. Mazina vajadzību pēc sāls
Pētersīļu lapas
Sastāvs: kaltētas pētersīļu lapas
Pielietojums: Gaļas, olu un veģetārajiem ēdieniem,
mērcēm, salātiem un zupām.
Var lietot kopā ar ķiplokiem. Pievieno ēdienam
gatavošanas laikā.

Estragons
Sastāvs: estragons kaltēts
Apraksts, Pielietojums:Estragonam raksturīgs smalki
niansēts, nedaudz saldens aromāts, kas atgādina anīsa
smaržu. Plaši izmanto itāliešu un franču virtuvē. Estragons
ir arī sinepju un garšvielu etiķa sastāvā. Mūsu estragonu
Safrāns
izmanto, gatavojot ēdienus no dārzeņiem, olām, zivs, putnu
gaļas un sēnēm, kā arī dažādu mērču pagatavošanā.
Sastāvs: safrāna krokusa zieda drīksna

Safrāns – pasaulē visdārgākā garšviela. Smalkos safrāna
pavedienus iegūst no safrāna krokusa ziedu drīksnām, kas
tiek ievākti ar rokām. Lai iegūtu 25 g kaltēta safrāna,
jāsavāc 3000 ziedu. Safrāns ēdienam piešķir īpašu garšu un
spilgti zeltainu nokrāsu. Safrānam ir pavedienforma, un tas
ir ķieģeļu krāsā. Safrāna pavedieniem iepriekš pievieno 1
ēdamkaroti karsta šķidruma, pēc tam piemaisa ēdienam tā
gatavošanas beigu posmā. Garša pastiprināsies, ja pirms
pievienošanas ēdienam safrānu norīvēsiet ar cukuru vai sāli.
Pielietojums: nacionālie ēdieni Vidusjūras zemēs,
Ziemassvētku ēdieni, zupas, mērces, ēdieni no vistas gaļas,
zivs un rīsiem, salāti ar zivi un vēžveidīgajiem, kūkas,
smalkmaizītes, konservēti ķirbji.

Raudene – OREGANO
Sastāvs: kaltēta raudene
Apraksts: Raudene ir ļoti iecienīts, klasisks garšaugs, ko pazīst un
lieto visā pasaulē. Īpaši populāra tā ir itāliešu, grieķu un meksikāņu
virtuvēs. Raudene ir daudzgadīgs, krūmveida augs ar iegareni
olveidīgām lapām, kuras ir vienīgā, kulinarijā izmantojamā auga
daļa. Raudenes lapas var lietot gan svaigas, gan kaltētas. Arī
kaltētas, tās saglabā savu aromātu. Lapas ir piesātinātas ar
ēteriskajām eļļām, kuras izdala auga intensīvo, nedaudz saldeno
aromātu. Raudenes izcelsmes vieta ir Vidusjūras reģions. Jo vairāk
saules, jo raudenes aromāts ir brīnišķīgāks. Arī Latvijā ir iespējams
izaudzēt šo lielisko garšaugu.
Pielietojums: izmanto veģetāro ēdienu garšas bagātināšanai,
piemēram, ķirbju, cukini, kabaču, paprikas un kartupeļu
sautējumos, pievieno ceptas, sautētas, vārītas cūkgaļas, jēra un
liellopu gaļas ēdieniem. Tā lieliski garšo pie salātiem, karstām
tostermaizēm, dažādiem tomātu ēdieniem, olām un siera. Raudeni
ieteicams lietot kopā ar rozmarīnu, timiānu, baziliku. Raudeni pie
ēdiena jāpievieno īsi pirms gatavošanas beigām, lai piešķirtu tam
pilnīgāku aromātu un garšu. Izmantojama kā galda garšviela.

Majorāns
Sastāvs: majorāna lapas kaltētas
Pielietojums: Zivju, putnu gaļas, olu, sēņu, aknu, kāpostu, zirņu u.c.
veģetārajiem ēdieniem, asinsdesām, picām, salātu mērcēm un sautētiem
ēdieniem.
Apraksts: Majorāns (desu zāle) ir garšaugs ar īpatnu smaržu un garšu.
Izmanto jaunos majorāna dzinumus, lapas vai kaltētas auga daļas. Majorānu
liek pie salātiem, zupām, siera, zivju, gaļas un dārzeņu ēdieniem. Majorāns
satur daudz C vitamīna, karotīna, dažādus mikroelementus.
Rozmarīns
Sastāvs: rozmarīna lapas kaltētas
Rozmarīns ir īpaši iecienīts Vidusjūras reģiona garšaugs.
Lieto zupām, veģetārajiem, zivju, gaļas, medījumu un vistas gaļas,
tomātu, sēņu un olu ēdieniem, makaroniem, salātu un sarkanvīna
mērcēm, marinādēm un zemeņu desertiem.
Izcila saderība ar olīvu eļļā uz pannas vai cepeškrāsnī ceptiem
kartupeļiem un dažādiem dārzeņiem – kabačiem, ziedkāpostiem, papriku,
brokoļiem, sīpoliem, ķiplokiem, burkāniem.
Kaltēts rozmarīns ir viens no visspēcīgākajiem garšaugiem, kuru jālieto
uzmanīgi, nepārdozējot. Rozmarīns ļoti labi sader ar ķiplokiem un
timiānu.
Uzglabāt istabas temperatūrā, sausā, tumšā vietā.

Timiāns
Sastāvs: timiāna lapas kaltētas
Pielietojums: Lieto zupām, veģetārajiem, zivju, gaļas, vistas
gaļas, tomātu, sēņu un olu ēdieniem, makaroniem, salātu un
sarkanvīna mērcēm, marinādēm.
Izcila saderība ar olīvu eļļā uz pannas vai cepeškrāsnī
ceptiem kartupeļiem un dažādiem dārzeņiem – kabačiem,
ziedkāpostiem, papriku, brokoļiem, sīpoliem, ķiplokiem,
burkāniem. Kaltētam timiānam ir intensīvāka garša kā
svaigam. Timiāns labi sader ar rozmarīnu, lauru lapām,
muskatriekstu un salviju. Uzglabāt istabas temperatūrā,
sausā, tumšā vietā.
Cepti sīpoli
Sastāvs: sīpolu pārslas apceptas

Apraksts, Pielietojums: Mūsu ceptās sīpolu pārslas
izmantojamas zupās, mērcēs, sautējumos, zivs ēdienu
pagatavošanai. Līdz ideālai konsistencei apceptie sīpoli
paātrina un palīdz ēdienu pagatavot aromātiskāku, bez lieku
taukvielu pielietojuma.

GAĻAS kopējā garšviela
Sastāvs: Sāls, pipari, ķiploki, paprika, čili, garšaugi
un citas garšvielas dažādās proporcijās
Apraksts, pielietojums: Mūsu gaļas kopējā garšviela ir
labi sabalansēts garšvielu maisījums, kuras sastāvā
esošā paprika ēdienam piešķir patīkamu sarkanīgu
nokrāsu, bet pipari – vajadzīgo asumu. Garšvielas
sastāvā ir arī sāls, tāpēc papildus pievienot sāli nav
nepieciešams. Piemērots gaļas, vistas gaļas, zivs
gatavošanā, kā arī grilējot.
Sīpolu pārslas
Sīpolu granulas
Sīpolu pulveris
Sastāvs: kaltēti sīpoli
Pielietojums: Visa veida kulinārija! Tā ir iegājies, ka tie
tomēr tiek ierindoti garšaugu klāstā, bez kuru klātbūtnes
daudzi ēdieni nemaz nav iedomājami. Taču tie ir arī vērtīgi
ārstniecības augi, līdz ar to, arī lietoti par garšvielām, spēj
dot lielu labumu organismam vispār.

Ķiploku pārslas
Ķiploku granulas
Ķiploku pulveris
Sastāvs: ķiploki kaltēti
Pielietojums, apraksts: Kaltētu ķiploku pārslas, gatavas lietošanai. Labi
derēs vok pannā gatavotiem jēra un vistas gaļas sautējumiem, gaļai, zivs
ēdieniem. Zinātnieki uzskata, ka ķiploks ir lieliskas zāles
sirdsslimniekiem, jo vielas, kuras satur ķiploki, palīdz atjaunot bojātās
šūnas. Ķiploks satur vielas, kas organismā palīdz ražot sērūdeņradi.
Ķiplokus pazina jau senajā Ēģiptē. Līdz mūsu dienām atceļojušas senas
receptes. Ķiploki dziedējuši mēri, holeru, vēdertīfu. Tiem piemīt baktērijas,
vīrusus un sēnītes iznīcinošas īpašības.
Bārbeļu Ogas
Sastāvs: bārbeles ogas
Apraksts, Pielietojums: Žāvētas bārbeļu ogas izmanto
kā garšvielu pie dažādiem gaļas ēdieniem, der arī augļu
tējās. Nogatavojušos ogu mīkstums tiek izmantots kā
citronu aizvietotājs.No ogām var gatavot arī kompotu,
dzērienus, sulas, sīrupus. Lieto gaļas mērcēm, dārzeņu
zupām, ievārījumiem, plovam, šašlikam, kupātiem,
konservēšanai, limonādes pagatavošanai, želejām u.c.
Deva: pēc garšas

Kardamons
Kardamons malts
Sastāvs: kardamona sēkla kaltēta
Apraksts, Pielietojums: Kardamons- dārgākā garšviela pasaulē, tūlīt aiz safrāna un
vaniļas. Tomēr tās siltais, pikantais citrona miziņu un eikaliptu atgādinošais aromāts ir
visai spēcīgs - kardamons lietojams ļoti mazos daudzumos, tāpēc finansiālā krīze, to
iegādājoties, nedraud. Bāli zaļās pākstiņas vai no tām izlobītās melnās sēkliņas izmanto
dārzeņu vai saldo ēdienu aromatizēšanai, kā arī košļā, lai uzlabotu gremošanu un
atsvaidzinātu elpu.

KINZA / Koriandra lapa
Sastāvs: koriandra lapa kaltēta
Apraksts, pielietojums: piemīt maigi saldena garša
un tas smaržo pēc apelsīniem. Koriandrs piešķir
patīkamu garšu maltās gaļas ēdieniem, zupām un
marinādēm. Kinzu var lietot salātos, kā arī dažādos
dārzeņu ēdienos, zivs ēdienos u.c. Koriandrs lieliski
garšo kopā ar ķimenēm, čili, baziliku un ķiplokiem.

Burkānu pārslas
Sastāvs: burkāni kaltēti
Burkānu granulas / malti
Sastāvs: burkāni kaltēti
Burkāniem ir visplašākais pielietojums, tie tiek cepti,
varīti, kaltēti, izmantoti salātos, zupās, pudiņos pat tortēs.
Burkāni tiek izmantoti arī dzīvnieku un zīdaiņu pārtikā,
jo burkānam līdzvērtīgu dārzeņu vitamīnu un minerālvielu
ziņā nav. Satur daudz beta karotīna (ne tikai saknes, bet
arī lakstus - tos droši var izmantot uzturā), kas organismā
pārvēršās par redzei un ādai tik nepieciešamo vitamīnu A.
Burkānus lieto gremošanas uzlabošanai, piena dziedzeru
darbības ierosināšanai, nierakmeņu izvadīšanai. Palīdz
ārstēt acu iekaisumus un mazasinību. Ieteicams katru
dienu ēst burkānus.

Fenhelis sēkla
Fenhelis malts
Sastāvs: fenheļa sēkla kaltēta
Apraksts, pielietojums: Lieto gaļas,
zivju, pākšaugu ēdieniem,mērcēm,
marinādēm, gurķu un kāpostu
skābēšanai, dārzeņu sautējumiem,
zupām un tējai. Sēklas kaltētas izmanto
gurķu, tomātu, lapu salātiem, pieliek
biezpienam, zivju un vistas buljonam,
biešu un skābu kāpostu ēdieniem. Sēklas
var izmantot augļu konserviem,
marinādēm, cepumiem. Vēl fenheli liek
klāt pie dārzeņu, zirņu un pupiņu
ēdieniem un dažādām mīklām, kā arī
tradicionālos garšvielu maisījumos
(pančmasala). Fenheļa augļus pievieno
zivju ēdieniem un majonēzēm, kā arī
dažādām marinādēm.

Ķimenes sēklas
Ķimenes maltas
Sastāvs: ķimeņu sēkla kaltēta
Aprakts, pielietojums: Ķimenes- visā Eiropā ļoti populārs augs. Pļavas ķimene
ir ļoti sens garšaugs, jo tās augļi atrasti arī ēģiptiešu kapenēs.
Pļavas ķimenes augļi satur 3–7% ēteriskās eļļas, kuras galvenā sastāvdaļa ir
karvons un limonēns, 10–20% taukskābju, olbaltumus u.c. Izmanto par līdzekli
piena sekrēcijas stimulēšanai un pret vēdera uzpūšanos. Ķimenēm ir asa garša
un patīkams aromāts. Tās ļoti plaši lieto gan farmaceitiskā rūpniecībā, gan
konditorejas izstrādājumu ražošanā, kā arī pievieno piena produktiem,
kartupeļiem, mērcēm, cepešiem, sēnēm, marinētām bietēm, skābētiem kāpostiem.
Latvijā izsenis ir pazīstams ķimeņu siers un ķimeņu dzēriens, kā arī rupjmaize
ar ķimenēm. Izmanto ne tikai sēklas, bet arī aromātiskās zaļās lapas.

Čili pipari
Čili sēklas
Čili malts
Sastāvs: čili pipari kaltēti – dažādu šķirņu
Apraksts, pielietojums: Čīlī piparus izmanto dienvidzemju ēdienos - galvenokārt
Dienvidamerikas un Āzijas valstu virtuvēs. Pasaulē ir sastopamas aptuveni 200
dažādu aso piparu šķirnes, kas pēc nogatavošanās iegūst dažādas nokrāsas –
dzeltenu, zaļu, sarkanu, brūnu, oranžu un pat zilganu. Čilī pipars ir arī veselīgs
- tas satur daudz C vitamīna un ir lielisks līdzeklis pret saaukstēšanos. Ar šo
piparu ir jābūt uzmanīgiem, jo galvenais asums atrodas tā sēklās, un tas var būt
tik stiprs, ka gatavojot var apdedzināt rokas – tāpēc, ja īsti nav skaidrs, cik
stiprs ir konkrētais pipars, labāk to apstrādāt izmantojot cimdus un pirms
ēšanas izņemt no pākstīm sēklas. Ja nu tomēr asums ir bijis par lielu un šķiet,
ka deg mute, garšas slāpēšanai zinātāji iesaka uzkost baltmaizes šķēli, gurķi vai
jogurtu. Čilī pipars lieliski der gaļas ēdieniem, zupām un pat mērcēm Jāatceras
arī tas – jo ilgāk piparu vārīsiet, jo asāka kļūs ēdiena garša. Un vēl – ja pārāk
daudz lietosiet šīs pākstis, var izveidoties atkarība.

Kumina sēkla
Kumins malts
Sastāvs: kumina sēkla kaltēta
Apraksts, pielietojums: Cumin (kumin) – Romas ķimenes, Indijas ķimenes, krustiņķimenes –
šķiet, katrs tās sauc savādāk. Ķimenēm cumin līdzīgs vien pēc izskata, bet to siltais,
spēcīgais aromāts … Vienaldzīgo nav – vai nu cumin Jūs nevarat ciest, vai – tas Jums ļoti,
ļoti patīk. Cuminam ir divi paveidi: parasti veikalos pieejamas gaišās (Cuminum cyminum)
sēkliņas; melnajām (Cuminum nigrum) ir izteiktāka, rūgtāka garša un asāka smarža.
Kumins ir tipiska plova tipa ēdienu un falafel (eļļā vārītas turku zirņu lodītes) garšviela,
brīnišķīga pie kartupeļu un pākšaugu ēdieniem.
ČĀBERS PUPUMĒTRA, CĒBERIŅŠ(latīņu
Satureja hortensis)
(krievu Чабер садовый, Чабер летний)
(angļu Savory)
Sastāvs: dārza čābera lapas kaltētas
Apraksts, pielietojums: Čāberim piemīt aromāts, kas
atgādina piparus. Lieto pie svaigu gurķu salātiem,
sēnēm, zupām (dārzeņu, zivju), olu, kartupeļu un
gaļas ēdieniem (jēra, teļa gaļai un desām),sēņu
ēdieniem, kāpostu sautējumiem un ēdieniem no
kāpostiem, labākā garšviela pākšaugu ēdieniem
(pelēkajiem zirņiem, zirņu zupām, pupām), majonēzei
un omletēm, rīsu un zivju ēdieniem, gurķu, sēņu un
tomātu konservēšanai, pazīstami ir arī sāļie cepumi ar
pupumētru. Deva: pēc garšas. Šo garšaugu pievieno 510 minūtes pirms gatavošanas beigām!

Kurkuma malta
Sastāvs: kurkuma
Apraksts, pielietojums: Kurkumu pārtikas rūpniecībā izmanto sviesta,
margarīna, siera un liķieru krāsošanai,bet garšas ziņā tas neaizstās safrānu .
Kurkumas garša nav tik izteikta kā safrānam, tāpēc to bieži izmanto saldu
ēdienu krāsošanā. To izmanto kā pārtikas krāsvielu, kas dod skaistu dzelteni
oranžu nokrāsu liķieriem, marinādēm, sieriem, sinepēm. Nelielā daudzumā
kurkuma ēdienam piešķir ļoti maigu garšu, bet lielākā daudzumā tā ir asa,
dedzinoša. Tā kā kurkuma ir daudz lētāka par safrānu, tā tiek ļoti plaši
izmantota ļoti dažādos garšvielu maisījumos. To pievieno olu ēdieniem, mērcēm,
jūras delikatesēm, vistas buljonam u.c. Kurkuma ir neatņemama garšviela
marokāņu virtuvē pie jēra gaļas un dārzeņiem. Zivju ēdieniem pievienota
kurkuma lieliski neitralizēs zivju aromātu. Ar kurkumu mēdz iekrāsot arī
dažādus rīsu ēdienus. Kurkuma ir piemērota šādiem ēdieniem: šo garšvielu plaši
izmanto Austrumu zemēs, it īpaši indiešu veģetārajā virtuvē. Citās zemēs
kurkumu ļoti niecīgos daudzumos pievieno gaļas, mājputnu, zivju, olu un rīsa
ēdieniem, mērcēm, dažādām marinādēm. Kurkuma ir neatņemama Indijas karija
un citu garšvielu maisījumu sastāvdaļa. Šī krāsviela tiek izmantota arī koka,
auduma u.c. materiālu apdarē. Kurkuma pagarina pārtikas produktu
uzglabāšanas laiku.

Mārrutku granulas
Mārrutku pulveris
Sastāvs: mārrutki kaltēti
Apraksts, pielietojums: No mārrutkiem gatavo galda
mārrutkus, kā arī dažādas piedevas zivju un olu
ēdieniem, šķiņķim, kūpinātai gaļai, desām, vārītai
liellopa un cūkgaļai. Mārrutkus pievieno mērcēm. Tos
izmanto gurķu un tomātu skābēšanai un marinādēm.

MELISA, CITRONMELISA
Sastāvs: MELISA, CITRONMELISA
Apraksts, pielietojums: Lieto konditorejā, dzērienos, saldajos ēdienos,
salātiem, zupām (zirņu, kartupeļu), mērcēm, sautējumiem, zivju, vistas,
gaļas un piena ēdieniem, etiķa izvilkuma pagatavošanai. Citronmelisu var
dekorēt gan saldos ēdienus, gan salātus. Bolēm un liķieriem tā piešķir
smalku aromātu. Melisa uzlabo garšu arī augļu, zirņu un kartupeļu
zupām.Atceries: Melisu nedrīkst vārīt! To pievieno ēdieniem gatavības
stadijā! Kaltēta melisa pirms lietošanas jāizmērcē! Citronmelisu pievieno
salātiem, atsvaidzinošiem dzērieniem, aukstajām zupām, zivju, gaļas
ēdieniem, vistas buljonam, marinādēm, zaļumu sviestam, biezpienam,
majonēzei, saldajām augļu zupām.

PAPRIKAS MAISĪJUMS
Sastāvs: zaļa, sarkana paprika
Apraksts, pielietojums: Par papriku dzimteni uzskata Dienvidāzijas un Dienvidamerikas zemes, kurās to
audzē kā daudzgadīgu dārzeni, bet Eiropā - kā viengadīgu. Pirmie dati par paprikām minēti 1494. gadā.
Par šo dārzeni, kuru indiāņi sauca par „ahi" un lietoja sāls vietā, savās piezīmēs minējis ārsts, kas
pavadīja Kolumbu ceļojumā. Par papriku audzēšanu Antiļu salās, Brazīlijā un tai kaimiņos esošajās
Dienvidamerikas zemēs kļuva zināms eiropiešiem, bet ilgu laiku šis dārzenis tika lietots kā eksotiska
garšviela. Izšķīra papriku paveidus: sīvo un saldo. Sīvo papriku (asās) augļi parasti nelieli. Tos lieto kā
garšvielu mērenā daudzumā svaigus pie zupām, mērcēm un gaļas ēdieniem. Lieto arī kaltētas, maltai
(šnicele ar sīvajām paprikām, gulašs ar sīvajām paprikām utt.) paprikas. Šīs šķirnes derīgas arī
konservēšanai, piedod ēdienam īpašu garšu un veicina apetīti.
Saldās paprikas mēs labprāt lietojam savā ikdienas uzturā. Karstos ēdienus parasti gatavo no lielākiem
augļiem, kas vēl nav pavisam nogatavojušies (augļus tumši zaļā, gaiši zaļā vai dzeltenīgā krāsā), un tos
pilda. Salātus gatavo no nobriedušiem augļiem (spilgti dzeltenā vai sarkanā krāsā). Spilgtas krāsas
paprikas izmanto siera sviestmaižu pagatavošanai. Papriku lieto mērcēs, zupās, sautējumos, siera, olu,
gaļas, zivju, biezpiena un citos ēdienos. tai ir patīkama maiga garša, piešķir ēdienam sarkanīgu nokrāsu.
Pirms pievienojiet ēdienam, uzkarsējiet paprikas pulveri nelielā daudzumā augu eļļas! Kā maiga
garšviela, paprika piemērota daudzu ēdienu gatavošanā. Galvenā garšviela, gatavojot ēdienus no maltās
gaļas un mērces grilētiem ēdieniem.
Galvenā papriku vērtība - augstais askorbīnskābes saturs. C vitamīna ziņā tās ir pirmajā vietā no
dārzeņiem (150 mg. 100 g. zaļās paprikas, 200 mg. 100 g sarkanās paprikas).
Paprikās 6 reizes vairāk C vitamīna nekā citrusaugos. Pietiek apēst pavisam nedaudz papriku, lai pilnīgi
apmierinātu C vitamīna vajadzību diennaktī (70 - 125 mg.).
Paprikām ir asa garša, jo tās satur daudz ēterisko eļļu.
Saldās paprikas satur organismam vērtīgo karotīnu (sevišķi bagāta ar to sarkanā paprika), B1, B2, E, PP
vitamīnus, kā arī minerālvielas, sevišķi daudz kālija un nātrija.

Puravu pārslas
Sastāvs: kaltētas puravu pārslas
Apraksts, pielietojums: Puravus lieto kā piedevu pie zupām, sautējumiem, un pākšaugu
ēdieniem, mērcēm, tos liek uz sviestmaizēm, gatavo salātus. Puravi uzlabo zivju zupas
garšu, atslodzes dienās ēd tikai vārītus vai sautētus puravus ar augu eļļu, pievienojot
citronu sulu. Ar puraviem gatavotie konservi ir maigāki un ar patīkamāku garšu nekā ar
sīpoliem.

Salvija
Sastāvs: salvijas lapas kapātas, kaltētas
Apraksts, pielietojums: Pikantā, viegli rūgtenā salvijas garša labi sader ar cūkgaļas
ēdieniem. Kaltētu salviju ēdienam jāpievieno jau gatavošanas sākumā, jo tieši karsējot tā
pilnība attīsta garšu un aromātu. Taču jāuzmanās – kaltēta salvija ir daudz spēcīgāka
par svaigu, tāpēc tā ēdienam jāpievieno uzmanīgi. Salviju izmanto, piemēram, truša, jēra,
teļa, medījuma, arī maltās gaļas ēdienos. Nelielās devās to lieto pie aknu, zivju ēdieniem,
mērcēm, siera, kopā ar sīpoliem un tomātiem izmanto gaļas konserviem, šašlikam.
Kaltētas, saberztas lapas var uzkaisīt omletei vai treknai gaļai tieši pirms pasniegšanas.
Salvija ir girosa, Provansas un dažu citu garšaugu maisījumu sastāvdaļa, Lai piešķirtu
ēdienam Vidusjūras reģionam raksturīgas nianses, salviju pasautē olīveļļā vai sviestā.

Sierāboliņš, Fenugreek malts
Sierāboliņš, Fenugreek
Sastāvs: sierāboliņš kaltēts
Apraksts, pielietojums: Augstvērtīgā barības vielu satura dēļ sierāboliņu plaši
izmanto veģetāros ēdienos. Svaigus dīgstus ēd salātos, pievieno mērcēm, zupām.
Kaltētas saberztas lapas izmanto zaļā siera pagatavošanai. Sēklas var izmantot
veselas vai maltas, svaigas vai kaltētas. Kaltētas sēklas ir viena no Šveices siera
piedevām. Tas ir Čubricas maisījuma, Indijas karija un dažu citu garšvielu
maisījumu sastāvdaļa. Sierāboliņu pirms lietošanas ieteicams apgrauzdēt. lai
uzlabotu tā garšu.

Zvaigžņu anīss
Sastāvs: anīsa sēkla
Apraksts, pielietojums: Svaigas anīsa lapiņas liek uz sviestmaizēm, pievieno
salātiem. Anīsa sēklas vai noziedējušas ziedkopas izmanto gurķu, sarkano
kāpostu, biešu konservēšanai, pie gaļas un zivju konserviem. Veselas vai saberztas
sēklas lieto maizei un konditorejas izstrādājumiem, dzērienu, ievārījumu, dažādu
saldo ēdienu aromatizēšanai. Ar anīsa palīdzību var mazināt dažādu produktu
specifisko vai nepatīkamu smaku vai garšu, piemēram, pirms gatavošanas
aromatizējot jēra gaļu vai zivis, īslaicīgi karsējot ar anīsa sēklām augu eļļās.

Tomāti kaltēti
Tomātu pulveris
(koncentrēts)
Sastāvs: tomāti kaltēti
Apraksts, pielietojums: Itāliešu virtuves gardums, ko izmanto picu cepšanā, makaronu un
ēdienu no zivs pagatavošanā, mērcēs un salātos, omletēs un protams var pievienot svaigajiem
sieriem vai biezpienam Liek klāt svaigu tomātu vietā dārzeņu sautējumos, garšo labāk kā ar
svaigiem tomātiem. Saulē kaltētiem tomātiem piemīt piesātinātāka garša nekā parastajiem,
tāpēc tos vajag mazāk. un tie ēdienam, piešķir vieglu saulē kaltētu tomātu garšu.
Selerija lapas
Selerija saknes granulas
Selerija saknes pulveris
Sastāvs: selerija lapas kaltētas, selerija sakne kaltēta
Apraksts, pielietojums: Selerijas tiek pamatoti uzskatītas par ļoti
vērtīgu garšaugu. Kulinārijā tās ieņem īpašu vietu, jo visu tautu
virtuvēs tiek ļoti plaši izmantotas pie salātiem, zupām, dārzeņu
sautējumiem, mērcēm un citiem ēdieniem, kā arī ēdienu dekorēšanai un
kā neaizstājama garšviela konservēšanā. Kaltētas selerijas uzlabo
garšas kvalitāti kartupeļu sautējumiem, ceptiem kartupeļiem, zivju
zupām, dažādiem salātiem kopā ar krējumu un majonēzi.

Sinepju sēklas baltas
Sinepju sēklas melnas
Sinepju pulveris
Sastāvs: sinepju sēklas (melnas, vai baltas)
Apraksts, pielietojums: No sēklām gatavo pulveri, ko izmanto sinepju pastas
pagatavošanai, kuru savukārt pielieto kā piedevu gaļas ēdieniem, dažādu auksto mērču
pagatavošanai. Sēklas pievieno dažādiem dārzeņu konserviem, kopā ar citām garšvielām
dažādos maisījumos.
Salīdzinājumā ar baltajām sinepēm melnajās sinepēs ir vairāk eļļas, taču tās nav tik
ražīgas. Melnās sinepes pēc garšas vairāk atgādina mārrutkus, un tās pārsvarā izmanto
farmaceitiskajā rūpniecībā. Melno sinepju sēklas plaši lieto konservēšanā, gaļas ēdienu un
zupu gatavošanā. Krievu sinepes — gatavo no melno sinepju sēklām, tās izceļas ar
dedzinoši rūgtu garšu
Sezama sēklas
Sastāvs: sezama sēklas
Apraksts, pielietojums: Diedzētām sezama sēklām ir augsta uzturvērtība,tās būtiski
uzlabo dažādu salātu garšu. Kaltētas sezama sēklas lieto pie gaļas, dārzeņu un rīsu
ēdieniem, maizei un konditorijas izstrādājumiem, kopā ar cukuru no tām gatavo halvu.
Ja sēklas pirms lietošanas nedaudz apgrauzdē, to aromāts un garša pastiprinās. Eļļu
spiež no grauzdētām un negrauzdētām sēklām, tai ir riekstu smarža`. To izmanto ēdienu
sautēšanai un cepšanai. No grauzdētām sēklām spiesto eļļu pievieno gataviem ēdieniem
garšas uzlabošanai.

Vaniļas pāksts
Vanilīns

Vaniļas cukurs
Sastāvs: Vaniļas pāksts sēkliņas, cukurs
Apraksts, pielietojums: Vaniļas pāksts ir ļoti aromātiska, tumši brūnā, gandrīz melnā krāsā, mazliet krunkaina, reizē
sīksta un lokana, ar vieglu eļļainu spīdumu un mīksti saldu aromātu un garšu. Vienu pāksti var izmantot vairākas
reizes, tikai pēc lietošanas tā jānoskalo un jāizžāvē. Vaniļa ļoti labi sader ar tādām garšvielām kā kanēlis, anīss,
krustnagliņas, kardamons un ingvers. Piešķir brīnišķīgu garšu mērcēm, desertam, saldējumam, konditorejas
izstrādājumiem, putukrējumam, ievārījumam, kompotam. Vaniļas pāksti pārgriež uz pusēm, ar smailu naža galu izņem
melnās eļļainās sēkliņas, ko pievieno ēdienam. Arī pāksti var novārīt šķidrumā, kam vēlas piešķirt vaniļas garšu un
aromātu. Izmantoto parasti noskalo, izžāvē un lieto vēlreiz, piemēram, aromatizējot tēju vai cukuru.
VANILĪNS - Lieto vanilīna cukura pagatavošanai, saldajiem ēdieniem, mīklas izstrādājumiem, krēmiem, dzērieniem,
saldējumam, putukrējumam, ceptiem āboliem, kā arī dažu desu šķirņu pagatavošanai.
Deva: pēc garšas.
VANILĪNA CUKURS - Lieto desertiem un dažādiem konditorijas izstrādājumiem.
Deva: 10-15gr uz ~500gr miltu vai 0,5l šķidruma saldajiem un dzērieniem.

BRĒTLIŅU garšvielu maisījums
Sastāvs: pipari, krustnagliņas, koriandrs un citas garšvielas
NESATUR SĀLI!!!
Pielietojums: Mūsu garšvielu maisījums ir ideāli sabalansēts un
paredzēts brētliņu, siļķu un tamlīdzīgu produktu nogatavināšanai un sālīšanai.
SĀLĪJUMA SAGATAVOŠANA: 1kg zivju, 30 - 50g garšvielu maisījums, 100 - 180g
vārāmās sāls, 1l ūdens. Sagatavotajā marinādē zivis iztur 12-72 st.
Maisot var nogatavināšanu paātrināt.

Maisījums GULAŠIEM bez sāls (granulēts)
Sastāvs: burkāni, tomāti, sīpoli, ķploki un citu granulētu garšaugu, garšsakņu un
zaļumu maisījums.
Pielietojums: kā garšas piedevu gulašiem, borščam, sakņu zupām, sautējumiem ar gaļu.
Lieliska piedeva zivju un gaļas ēdieniem ar dekoratīvu efektu. Pievienot pēc garšas.

UNIVERSĀLS maisījums bez sāls un cukura
Sastāvs: sīpoli, ķiploki, zaļumi, burkāni un citi garšaugi, garšsaknes
Pielietojums: ļoti labi sabalansēts kaltēto augu maisījums, kurš der jebkura
veida kulinārijas izstrādājumam. Gatavojot ēdienu ir jāpievieno tikai sāls.

Pārtikas želatīns 220-240 bloom
Sastāvs: pārtikas želatīns
Apraksts, pielietojums:Šis augstvērtīgais želatīns tiek izgatavots no cūku ādām. Lieto želejas
iegūšanai dažādiem ēdieniem. Deva: (40g – 60g) uz 2l šķidruma. Želatīnam nav nekādas
piegaršas un aromāta. Pirms lietošanas uzbriedināt!

Maisījums MAZSĀLĪTĀM ZIVĪM
Sastāvs: sāls, cukurs, dabīgas garšvielas (dilles, lauru lapa u.c.).
Apraksts, pielietojums: LIETO svaiga laša, foreles, zandarta vai citas zivs nogatavināšanai.
Sagatavotu svaigu lasi, foreli, zandartu vai citas zivis apkaisa ar nogatavinātāju pēc normas 50g uz
1kg sagatavotas zivs. Ļauj ievilkties 4 - 24 stundas (atkarībā no filejas biezuma).

Maisījums ZUPĀM un MĒRCĒM bez sāls
Sastāvs: sīpoli, burkāni, paprika, puravs, lauri un citi garšaugi, garšsaknes
Pielietojums: Mūsu maisījums zupām un mērcēm ir neatkārtojama piedeva zupām un dažādām
mērcēm. Pievienot pēc garšas.

Maisījums SARKANĀM ZUPĀM
Sastāvs: paprika, tomāti, sīpoli un citi garšaugi, garšsaknes
Pielietojums: perfekts maisījums soļankai, biešu un tomātu zupām, Ungāru gulašam un
cietiem ēdieniem. Pievienot pēc patikas.

Maisījums ZIVS GRILĒŠANAI
Sastāvs: ķiploki, tomāti, paprika, muskats, sāls un citi garšaugi, garšsaknes dažādās
proporcijās
Pielietojums: zivju kūpināšanai vai grilam. Sagatavotās zivis apkaisa ar maisījumu vai
apvārta eļļas un maisījuma sajaukumā. 10 - 20g uz 1kg sagatavotās zivs.

CEPEŠU,GRILA, KŪPINĀJUMU un gaļas MARINĒŠANAS maisījums
Sastāvs: sinepju sēklas, smaržīgie pipari, sīpoli, burkāni, kadiķogas, dilles,
krustnagliņas, koriandrs, ķiploki, pipari,
Pielietojums: delikatešu marinādes pagatavošanai visu veidu gaļai (cepetim,
medījumam, gaļas sālījumiem), zivīm, dārzeņiem u.c.

Maisījums AUSTRUMU un DIENVIDU zupām, mērcēm
Sastāvs: austrumu un dienvidu garšaugi (fenugreek, kalnu mētra u.c.),
ķiploki, pētersīļi, paprika, sīpoli un citi garšaugi, garšsaknes. Pievienot pēc
garšas.
GIROSA, GRILĒJUMA maisījums ar SĀLI
Sastāvs: sinepes, selerijs, pipari, koriandrs un citas garsvielas, garsaugi
Pielietojums: medījuma gaļas steika, cepeša pagatavošanai, apkaisot tos pirms cepšanas ar garšvielu.
Rezultātā iegūstam aromātisku un sevišķi garšīgu maltīti.

Pikantais maisījums MEXICO
Sastāvs: čili, paprika, sinepes, ķimenes, sīpoli un citi garšaugi, garšsaknes.
Pielietojums: kā pikantu piedevu un dekoru
dažādiem zivju(kūpināšanai un grillam), gaļas,
dārzeņu ēdieniem, ruletēm, cepešiem. Lieliska
garšviela sviesta pupiņu, tomātu, gurķu un citu
dārzeņu marinēšanai. Pievienot pēc garšas.

Maisījums ŠAŠLIKAM un citiem grila ēdieniem
Sastāvs: saldā un asā paprika, sāls, aromātiskas garšvielas (kindza,baziliks u.c.), citronskābe.
Pielietojums: visu veidu gaļas marinēšanai kopā ar eļlu. Pikanta un jauka šašlika, girosa un
dažādu citu iesmotu uzkodu pagatavošanai. Lieliska piedeva cepeša marinēšanai.
Dozējums: 1 kg gaļas, 20-30g maisījuma, 5 ēdamkarotes eļļas (var pievienot citrona sulu, vai
minerālūdeni). Marinē 12-24 stundas.

HMELI – SUNELI
Sastāvs: sierāboliņš, koriandrs, dilles, selerija, pētersīļi, baziliks,kalnumētra,
lauru lapas, majorāns, sarkanie pipari un citi.
Pielietojums: Rūpīgi atlasīts, izmeklētu garšvielu maisījums kaukāziešu
gaumē, laba piedeva gaļas, zivju, dārzeņu ēdieniem, zupām (harčo,
rasoļņiks u.c.).
Ķiploku sāls
Ķiploku sāls (25%)
Sastāvs: sāls, ķiploki, garšaugi
Pielieto Jau no seniem laikiem augsti godā turētie ķiploki
piešķir īpašu garšu un aromātu dārzeņiem, cepešiem, vēžiem,
zivij, gaļai, pastai, zupām un salātiem. Mūsu ķiploku sāls ir
galda garšviela, ko ēdienam var pievienot gan gatavošanas
laikā, gan jau gatavam ēdienam. Droši to var pievienot
itāliešu un franču virtuves ēdieniem.

MONREAL garšvielu maisījums
Sastāvs: sīpoli, ķiploki, sāls, melnie pipari, diļļu sēklas, paprika, koriandrs, rozmarīns,
sinepju sēklas
Pielietojums: dažādiem gaļas (cepetim, ribiņām, cauraudzītim), zivju, dārzeņu ēdieniem.
Sevišķi labi noder grillgaļām.
MONREAL garšvielu maisījums
Sastāvs: sīpoli, ķiploki, sāls, melnie pipari, diļļu sēklas, paprika, koriandrs,
rozmarīns, sinepju sēklas
Pielietojums: dažādiem gaļas (cepetim, ribiņām, cauraudzītim), zivju, dārzeņu
ēdieniem. Sevišķi labi noder grillgaļām.

Maisījums KARTUPEĻIEM
Sastāvs: sāls, cukurs, sīpoli, burkāni, ķiploki, lauru lapas, paprika, muskatrieksts.
Pielietojums: kā garšvielu sāli Frī kartupeļiem, ceptiem, grillētiem kartupeļiem un citiem
dārzeņiem.

UNIVERSĀLS maisījums ar sāli granulēts (40%)
Sastāvs: sīpoli, ķiploki, kaltēti zaļumi, sāls un citi garšaugi, garšvielas dažādās proporcijās.
Pielietojums: Piedeva buljonam, paātrina un padara ērtāku zupu pagatavošanu; garšvielai ir dabiska
garša. Šis maisījums vieglāk šķīst ūdenī nekā buljona kubiņi un neizdala taukus. Ideāls pievienojot arī
mērcēm, ēdieniem no zivs, dārzeņiem, gaļas, putnu gaļas.
Maisījums PLOVAM
Sastāvs: ķiploki, tomāti, sīpoli, kumins, koriandrs, un citi garšaugi
Pielietojums: Ekskluzīvs – Mūsu maisījums. Ēdienu
pagatavošanai austrumnieciskā gaumē, veidojot
tipisku garšas buķeti. (plovs, dažādi rīsu ēdieni ar
gaļu u.c.)
UNIVERSĀLS maisījums ar sāli smalki malts (60%)
Sastāvs: sīpoli, ķiploki, kaltēti zaļumi, sāls un citi garšaugi, garšvielas dažādās
proporcijās.
Pielietojums: Piedeva buljonam, paātrina un padara ērtāku zupu pagatavošanu;
garšvielai ir dabiska garša. Šis maisījums vieglāk šķīst ūdenī nekā buljona kubiņi un
neizdala taukus. Ideāls pievienojot arī mērcēm, ēdieniem no zivs, dārzeņiem, gaļas,
putnu gaļas.

Maisījums PUTNU gaļai ar kariju
Sastāvs: koriandrs, rozmarīns, pipari, ingvers, sāls, paprika, karijs un citas garšsaknes
Pielietojums: putnu, trušu gaļas ēdieniem, zivīm, dažādām zupām un mērcēm ar kariju
iegūstot ēdienam austrumniecisku garšas buķeti.

MEX-MIX dekora maisījums
Sastāvs: paprika, ķimenes, sinepes, pētersīļi
Pielietojums: dažādu produktu garšas izcelšanai un to dekorēšanai. Sevišķi
piemērots tomātiem želejā un sēņu konservēšanai, kā arī cepešu panēšanai,siera
gatavošanai, zivs kūpināšanai u.c.. Izgatavots no rūpīgi atlasītām garšvielām.

Maisījums PUTNU gaļai
Sastāvs: sāls, pipari, ķiploki, sīpoli, dilles, paprika un citi garšaugi, garsvielas
Pielietojums: putna gaļas gabaliņiem kurus ierīvē ar garšvielas un eļļas maisījumu.
Eļļas vietā var lietot kondensētu pienu, lai radītu gaļai rozīgu izskatu. Grillē vai
apcep kā cepeti.

“LATVJU” maisījums

Sastāvs: maltas ķimeņu (31.5%) un diļļu (28.6%) sēklas, kaltēti sīpoli un ķiploki, sāls, malts
koriandrs, un citi garšaugi, garšsaknes
Pielietojums, apraksts: pateicoties sabalansētībai ir sasniegta īstena LATVISKA garšas
buķete. Ēdieniem no piena pārstrādes produktiem, salātiem, dārzeņiem, mājas desiņām,
sautējumiem, zupām, virumiem un citiem ēdieniem. 20-50g uz 1kg masas.

Maisījums PIPARKŪKĀM
mājas
industrials
Sastāvs: malts kanēlis, muskatrieksts, krustnagliņas,ingvers, kardamons,
melnie pipari, koriandrs, smaržīgie pipari.
Pielieto kā pamata piedevu piparkūku mīklas pagatavošanai.
Pielietojums: 100 gr piparkūku maisījuma, 250 gr cukura, 150 gr sviesta, 700 gr
miltu, 1 ola, 15 gr cepamā pulvera. Pagatavošanas laiks apmēram 40 min.
Garšvielu maisījums VIRGINIA
(divi veidi) ar un bez fenugreek, eļļas
Sastāvs: sīpoli, paprika, diļļu sēklas, baziliks, melnie pipari, sinepju sēklas,
koriandrs, sāls (5%), cukurs.
Pielietojums: ideāli piemērots picu, zivju, veģetāro ēdienu un salātu mērču
pagatavošanai.

MARINĀDE vistai, gaļai, BBQ, desiņām, ribiņām (sarkana)
Sastāvs: garšaugi, garšsaknes, garšvielas, sāls, cukurs
Pielietojums: gaļas vai putnu gaļas gabalus ieliek traukā, pievieno eļļā atjauktu
marinādi un novieto ledusskapī. Pirms gaļas grilēšanas vai cepšanas to marinē vismaz 1
stundu. 50-70g marinādes uz 1000 g gaļas.
Marināde:
•Padara gaļu mīkstu un sulīgu – nesatur etiķi!
•Garšas stipruma izvēle pēc vēlēšanās – ilgāk paturot marinādē, produkts iegūs
intensīvāku garšu, nekā paturēts marinādē īsāku laiku. Ātri – perfekts rezultāts 1 h
laikā (maigāku gaļu var iemarinēt pat ātrāk, piemēram, vistas gaļu.
GARŠVIELA ”Piparu maisījums ČILI ”
Sastāvs: Čili sēklas, baltie pipari graudos, melnie pipari graudos, rozā pipari zirnīšos, zaļie pipari
graudos.
GARŠVIELA ”Maisījums austrumu zupām un mērcēm”
Sastāvs: Sīpolu pārslas, sarkana paprika pārslas, zaļa paprika pārslas, ķiploku pārslas, burkāni
kubiņos, kalnu mētra kaltēta, fenhelis, pētersīļi, dilles kaltētas, fenugreka sēklas, puravi kaltēti,
lauru lapas salauztas.

GARŠVIELA”MAZSĀLĪTĀM ZIVĪM”
Sastāvs: sāls cukurs, dilles, pipari, lauru lapa.
Pielietojums: laša, foreles, taimiņa fileju apkaisām no abām pusēm un liekam iesālīties traukā ar ādu
uz augšu. Pēc 4 h griežam plānās šķēlītēs un lietojam uzturā.
GARŠVIELA “ ZIVĪM ”
Sastāvs: sāls , cukurs ,citronskābe, burkāni , tomāti, sarkanā, zaļā paprika , selerija , rozmarīns , sīpoli , pasternaks, ķiploki
, pipari melnie , muskatrieksts
Pielietojums: zivs ēdienu pagatavošanai.
GARŠVIELA ”Ķiploku sāls”
Sastāvs: sāls 60%, ķiploku pulveris (Ķīna), melnie pipari malti (Vjetnama)
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie gaļas, zivīm, salātiem, zupām, picām un citiem ēdieniem pēc
garšas.
GARŠVIELA "UNIVERSĀLS MAISĪJUMS"
Sastāvs: burkānu granulas, sarkanās paprikas granulas, zaļās paprikas granulas, pētersīļi,dilles
,selerijas, sīpolu granulas, ķiploku granulas, kurkuma
Pielietojums: Universāls maisījums jebkura veida ēdienu pagatavošanas laikā garšas uzlabošanai

GARŠVIELA "ĶIPLOKU PIPARI"
Sastāvs: sāls JŪRAS 25%, ķiploki kaltēti (Ķīna), melnie pipari (Vjetnama)
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie gaļas, zivīm, salātiem, zupām, picām un citiem ēdieniem pēc
garšas.
GARŠVIELA ”Ķiploku sāls 25%”
Sastāvs: sāls , ķiploku pulveris (Ķīna), melnie pipari malti (Vjetnama) °
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie gaļas, zivīm, salātiem, zupām, picām un citiem ēdieniem pēc garšas.
GARŠVIELA “ZAĻĀ SĀLS”
Sastāvs: sāls smalkā 60%, dilles, pētersīļi, sīpoli, baziliks, ķiploki, selerija, rozmarīns, raudene
Pielietojums: biezpienam, salātiem, kartupeļiem, sviestmaizēm, gaļai zivīm u.c.
GARŠVIELA ”Ķiploku sāls 25%”
Sastāvs: sāls , ķiploku pulveris (Ķīna), melnie pipari malti (Vjetnama) °
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie gaļas, zivīm, salātiem, zupām, picām un citiem ēdieniem pēc garšas.
GARŠVIELA ”Piparu MIX” zirnīšos
Sastāvs: Baltie pipari graudos, melnie pipari graudos, rozā pipari zirnīšos, zaļie pipari graudos

GARŠVIELA ”Austrumu plovs”
Sastāvs: koriandrs, kumins, čili, bārbele, melnie, pipari, ķiploki, tomāti, zaļumi.
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie plova pagatavošanai pēc garšas.
GARŠVIELA ” Girosa, Steika un Grilējuma MIX ar sāli”
Sastāvs: piparu MIX maltais,sāls,cukurs, ķiploku granulas,sīpolu granulas,koriandrs
(malts), sinepju pulveris, selerijas granulas
GARŠVIELA "UNIVERSĀLA" ar sāli
Sastāvs: sāls smalkā, cukurs,dilles, pipari melnie maltie, lauru lapas maltas, burkānu
granulas, sīpolu granulas, ķiploku granulas, selerija granulas, karijs, kurkuma, sarkana
paprika granulas, pētersīļi, citronskābe, sinepju pulveris.Pielietojums: Universāls maisījums
jebkura veida ēdienu pagatavošanas laikā garšas uzlabošanai.

GARŠVIELA ” Maisījums zupām, mērcēm”
Sastāvs: sarkana paprika 10x10, zaļa paprika 10x10, burkāni kubiņos, puravu pārslas,sīpolu
pārslas, lauru lapas lauztas, selerijas kubiņi.
GARŠVIELA “ KARTUPEĻU”
Sastāvs: sāls smalkā melnie pipari, kurkuma, saldā paprika, tomāt, muskatrieksts, burkāni,
sīpoli, cukurs, ķiploki, fenhelis, koriandrs
Pielietojums: Ceptiem, vārītiem kartupeļiem, kartupeļu sacepumiem, lazaņja.

GARŠVIELA ”Sarkanam zupām”
Sastāvs: Sarkana paprika 10x10, tomātu pārslas, burkāni kubiņos, puravu pārslas, sīpolu pārslas,
lauru lapas lauztas, selerijas kubiņi, baziliks kaltēts
GARŠVIELA “ MONTREAL ”
Sastāvs: Sāls pipari, ķiploki, sīpoli, dilles, koriandrs, čillī, rozmarīns, sinepes, saldā
paprika
GARŠVIELA ”Piparu maisījums SINEPJU”
Sastāvs: sinepju sēklas smalcinātas, baltie pipari smalcināti,melnie pipari smalcināti, rozā
pipari smalcināti, zaļie pipari smalcināti, iIngvers granulas vai malts
GARŠVIELA “Vistai”
Sastāvs: sāls , pipari, dilles, sīpoli, ķiploki, diļļu seklas, rozmarīns, paprika, koriandrs , čillī.
Pielietojums: putnu, trušu gaļas
ēdieniem
GARŠVIELA ”Virginia EUROPE”
Sastāvs: Sinepju sēklas,sāls smalkā, melnie pipari drupināti, diļļu sēklas, baziliks kaltēts, sīpolu
granulas, paprikas granulas sarkanas, koriandrs sēkla, cukurs, ķiploku granulas

GARŠVIELA “ GAĻAI ”
Sastāvs: sāls , pipari, baziliks, sīpoli, ķiploki, timiāns, sinepes, paprika, čillī, majorāns.
Pielietojums: gaļas ēdieniem 20-50 g. Uz 1 kg gaļas
GARŠVIELA ”Marināde”sausa
Sastāvs: sinepju pulveris, cukurs, salda malta paprika,citronskābe, tomātu pulveris, sāls rupjā sijāta, sīpolu
pulveris, ķiploku pulveris, rozmarīns, augu eļļa, baziliks, pētersīļi, ingvers malts, piparu mix, muskats malts
GARŠVIELA “ MEXICO ”
Sastāvs: BEZ SĀLS, čilli,sinepes,zaļā paprika,sarkanā paprika,ķiploki,pipari, sīpoli, ķimenes.
Pielietojums: dažādu produktu garšas pastiprināšanai, cepešiem, zivs kūpināšanai.

GARŠVIELA “ VIRGINIJA-A ”
Sastāvs: sāls smalkā 10%, sinepju sēklas, saldā paprika, kalnu mētra, sīpoli, ķiploki, baziliks,
rozmarīns, pipari, fenheļa sēkla, koriandra sēkla, cukurs
Pielietojums: Visa veida gaļai

GARŠVIELA “ CITRONPIPARI
Sastāvs: sāls citronskābe, melnie pipari, cukurs.
Pielietojums: zivīm, dārzeņiem u.c.

GARŠVIELA "ZIEMASSVĒTKU ŠOK. cepumi"
Sastāvs: muskatrieksts malts, koriandrs malts, ingvers malts, krustnagliņas maltas, pipari
melnie malti, smaržīgie pipari malti
Pielietojums: 100 gr piparkūku maisījuma, 250 gr cukura, 150 gr sviesta, 700 gr miltu, 1
ola, 15 gr cepamā pulvera
Pagatavošana apm. 40 min.
GARŠVIELA ”Zupām”
Sastāvs: sarkana paprika 10x10, zaļa paprika 10x10, burkāni kubiņos, cepts sīpols, sīpolu pārslas, lauru
lapas lauztas, selerijas kubiņi, ķiploku granulas
GARŠVIELA ”Brētliņu maisījums”
Sastāvs: melni malti pipari, smaržīgie maltie pipari, krustnagliņas maltas, koriandrs malts,
kanēlis malts, ingvers malts, muskatrieksts malts, muskatzieds malts, kardamons malts
Pielietojums: Brētliņu, skumbrijas un citu svaigu zivju pagatavošanai.

GARŠVIELA ”Latvju”
Sastāvs: Dilles sēklas maltas, ķimenes maltas, koriandrs malts, sāls, ķiploki granulas,
sīpoli granulas, mārrutki granulas, pētersīļi, dilles galotnes
Pielietojums: Biezpienam, mājas sieram, sautējumiem, maltas gaļas ēdieniem. IDEĀLA LATVJU GARŠA!.

GARŠVIELA “ ZUPĀM, GULAŠIEM ”
Sastāvs: ķiploku granulas, burkanu granulas, tomātu granulas, sīpolu pārslas, sarkana paprika pārslas
GARŠVIELA ”Paprikas MIX”
Sastāvs: Burkānu granulas, sarkanās paprikas granulas, zaļās paprikas granulas, pētersīļi, sīpolu
granulas, ķiploku granulas.
GARŠVIELA ”Karijs INDIJAS tumšais”
Sastāvs: kurkuma, koriandrs malts, fenugreks malts, kajēnas pipari (vai sarkani asi), kumins
malts, kardamons malts, ingvers malts, krustnagliņa malta, fenhelis malts, pipari MELNI
malti, smaržīgie pipari malti, kanēlis malts, muskats malts

GARŠVIELA ” SALĀTIEM”
Sastāvs: sāls JŪRAS ķiploki kaltēti (Ķīna), kaltēti zaļumi
Pielietojums: Maisījumu izmanto pie gaļas, zivīm, salātiem, zupām, picām, makaroniem un
citiem ēdieniem pēc garšas.

GARŠVIELA ”Karijs ANGLIJAS gaišais”
Sastāvs: : kurkuma, koriandrs malts, fenugreks malts, kajēnas pipari (vai sarkani asi),
kumins malts, kardamons malts, ingvers malts, krustnagliņa malta, fenhelis malts, pipari
BALTI malti, smaržīgie pipari malti, kanēlis malts, muskats malts

GARŠVIELA "PANĒJUMS VISTAI"
Sastāvs: sāls JŪRAS ķiploki kaltēti (Ķīna), kaltēti zaļum
Pielietojums: Panējums ideāli piemērots putnu un truša gaļai. Satur sāli, garšvielas, garšaugus. Gatav
lietošanai!.
GARŠVIELA “ MEX-MIX ”
Sastāvs: BEZ sāls, paprika sarkanā, ķiploki, ķimenes, sinepes, pētersīļi
Pielietojums: Dažādu produktu garšas izcelšanai un to dekorēšanai (cepešiem, kūpinājumiem u.c.)
GARŠVIELA "PANĒJUMS GAĻAI"
Sastāvs: sāls JŪRAS, ķiploki kaltēti (Ķīna), kaltēti zaļumi
Pielietojums: Panējums gaļas ēdieniem, karbonāde, vīnes šnicele, romšteks, kotlete un citi panējamie
ēdieni. Satur sāli, garšvielas, garšaugus. Gatavs lietošanai!

GARŠVIELA ”Vaniļas cukurs”
Sastāvs: vanilīna pulveris, cukurs (labāk smalks)

GARŠVIELA "PANĒJUMS ZIVĪM"
Sastāvs: sāls 32%, cukurs ,citronskābe, burkāni , tomāti, sarkanā, zaļā paprika ,
selerija , rozmarīns , sīpoli , pasternaks, ķiploki , pipari melnie ,
muskatrieksts,rīvmaize, dilles kaltetas.
Pielietojums: Panējums īpaši labi sader ar zivs ēdieniem. Izmantojams, kā klasiskais
panējums.

GARŠVIELA ”ŠAŠLIKAM, GRILAM"
Sastāvs: sīpolu pārslas, sinepju pulveris, ingvers, sāls, cukurs, pētersīļi, smaržīgie pipari (drupināti),
citronskābe, krustnagliņas maltas, pipari melnie (drupināti), ķiploku granulas, burkānu granulas.
GARŠVIELA "PANĒJUMS DĀRZEŅIEM"
Sastāvs: sāls JŪRAS, ķiploki kaltēti (Ķīna), kaltēti zaļumi
Pielietojums: Panējums izmantojams ceptiem dārzeņiem, ceptam sieram un citiem ēdieniem. BEZ SĀLS
GARŠVIELA ”HMELI-SUNELI Dienvidu”
Sastāvs: baziliks malts, asie sarkanie pipari malti, pētersīļu lapas smalkas, dilles smalkas,
koriandrs malts, lauru lapa malta, čabers - kalnu mētra, selerijs malts (labāk lapa), puravs malts,
majorāns malts, fenugreks - sieramoliņš, asinszāle, ingvers malts
Pielietojums: Dienvidniecisks garsvielu maisījums: HARČO, ŠURPA, ČAHOHBILI, DOLMA
un citi dienvidu ēdieni.
GARŠVIELA " GURĶU KONSERVĒŠANAI"
Sastāvs: diļļu galotnes, diļļu sēklas, ķiploku pārslas, sinepju sēklas, mārrutku granulas,
smaržīgie pipari graudos, melnie pipari graudos, burkānu pārslas, lauru lapas, koriandrs
Pielietojums: Gurķu, Tomātu, Siļķes, Kabaču un citu dārzeņu konservēšanai. Marināde:
ūdens 1 l, cukurs 2 ēd.k., sāls 3 ēd.k., etiķis 9% - 9 ēd.k., garšvielu maisījums 40 gr.
Marinējot siļķi ir jāpievieno nedaudz augu eļļa.

GARŠVIELA " TĪARA un TRUŠA gaļai"
Sastāvs: rozmarīns, timiāns, ķiploku granulas, sinepju sēklas, var drupinātas, mārrutku granulas,
smaržīgie pipari drupinati, melnie pipari drupināti, muskatrieksts malts, baziliks, citronskābe, burkānu
granulas
Pielietojums: tītara, truša, paipalu gaļām.
Recepte: 1kg Tītara fileju sagriežam gabalīņos duršanai uz iesma. Samaisam 30 gr G/M ar 30 ml augu
eļļu.G/M un eļļas maisījumu iemasējam gaļā, klāt pievienojot sāli un atstājam uz 1 h ledusskapī
ievilkties. Cepam uz pannā līdz zeltainai nokrāsai. Pasniedzam ar svaigiem salātiem. Var cept arī ietītus
bekonā uz iesmiņiem, vai iepanēt un sanāk nagetes. LABU APETĪT!
GARŠVIELA "PIPARU MIX DRUPINĀTS -G"
Sastāvs: paprikas granulas sarkanas, paprikas granulas zaļas, pipari melnie drupināti, sīpolu
granulas, ķiploku granulas, cukurs, sinepju sēklas drupinātas, citronskābe
Pielietojums: Pikants maisījums pievienojams pēc garšas: zupām, sautējumiem, sacepumiem,
gaļas ēdieniem.
GARŠVIELA "MEDĪJIMA, CEPEČU,GRILA"
Sastāvs: smaržīgie pipari veseli, kadiķu ogas veselas, sinepju sēklas, koriandra sēklas, sīpolu pārslas,
lauru lapas drupinātas, pipari melnie zirnīšos, paprika sarkana granulas, ķiploku granulas,
krustnagliņas veselas
, diļļu sēklas
Pielietojums: Kūpunājumiem, medījumam, cepešiem, zivs marinēšanai, truša un tītara gaļai.

GARŠVIELA " JĒRA GAĻAI"
Sastāvs: timiāns, pipari smaržīgie (DRUPINĀTI), mežrozīte smalcināta, ķiploku
granulas, lauru lapas lauztas, zaļa paprika granulas, fenugreks/Sieraboliņš, kalnu
mētra, rozmarīns, kumīns, mārrutki.
GARŠVIELA "Marināde pikanta"
Sastāvs: sinepju pulveris, cukurs, salda malta paprika, citronskābe, kalnu mētra, sāls rupjā sijāta, sīpolu
pulveris, ķiploku pulveris, mārrutki, pasternaks, baziliks, pētersīļi, ingvers malts
Pielietojums: 30 - 50 gr marinādes sajauc ar eļļu līdz bieza krējuma konsistencei. Ieziežam marinējamo
produktu. Var marinēt v.spārnus, ribiņas, karbonādi, grill gaļu u.c. Marinēšanas laiks 2-6 h.

GARŠVIELA " KARSTVĪNAM"
Sastāvs: citrusaugļu miza, rozīnes, ingvers, kanēļa standziņas, kardamons,krustnagliņas.

GARŠVIELA "KARIJS - klasika"
Sastāvs: kurkuma, koriandrs malts, fenugreks malts, kajēnas pipari (vai sarkani
asi), kumins malts, ingvers malts, krustnagliņa malta, fenhelis malts, pipari BALTI
malti, smaržīgie pipari malti, kanēlis malts, muskats malts, sinepju pulveris
Pielietojums: Pielieto gatavojot austrumu ēdienus, vistas ēdienus, dienvidu ēdienus,
rīsus, karija marinādes.

GARŠVIELA ”Sviestmaizēm un salātiem ar ķiplokiem”
Sastāvs: sāls smalkā vārāmā, ķiploku pulveris, salātu maisījums malts, tomātu pulveris.
GARŠVIELA“Maisījums TĪTARA un putnu gaļas zupām”
Sastāvs: sīpolu pārslas,sarkana paprika pārslas, zaļa paprika pārslas, ķiploku pārslas, burkāni kubiņos, kalnu mētra
kaltēta, mārrutki (pasternaks), pētersīļi, dilles kaltētas,melnie pipari graudi,smaržīgie pipari graudi, lauru lapas
salauztas
PARAUGRECEPTE: Tītara "ŠORBA"
Sastāvdaļas: Tītara gaļa - 1 kg, rīsi - 150 gr, turku zirņi - 150 gr, tomāts - 100 gr, G/V maisījums 20 - 30 gr, sviests,
svaigi zaļumi, sāls
Pagatavošana:
Katlā liekam tītara gaļu, pielejam ūdeni, uzvāram, noputojam, pievienojam sāli pēc garšas. Uzliekam vāku un vāram,
līdz gaļa ir gatava.
Tītara gaļu izņemam, atkaulojam (ja vajag), Buljonu ielejam atpakaļ katlā.
Buljonā novāram rīsus, pievienojam sviestā sildītu GARŠAUGU MAISĪJUMU un atsevišķi vārītus zirņus, kurus
Buljonā novāram rīsus, pievienojam sviestā sildītu GARŠAUGU MAISĪJUMU un atsevišķi vārītus zirņus, kurus
pirms vārīšanas uzbriedinam.Pievienojam kubiņos sagrieztus tomātus, sāli pēc garšas un vāram 10 min.
Zupa liekam gabaliņos sagrieztu Tītara gaļu, uzvāram.Pasniedzam ar pārkaisītiem sv. Zaļumiem.
pagatavot jebkura putna gaļas zupu.

Šādā veidā var

GARŠVIELA “Maisījums kotlešu masai”
Sastāvs: sāls, pipari, baziliks, sīpoli, ķiploki, timiāns, sinepes, čillī, majorāns, kukurūzas ciete, pētersīļi,
dilles, zaļā paprika, kurkuma, burkānu pulveris, kalnu mētra, marutki, selerija,dilles, zaļā paprika,
sarkanā paprika, mārrutki, pētersīļi , kalnu mētra, pasternaks.
Pielietojums: Maisījumu izmanto maltas gaļas izstradājumu pagatavošanai. Uz 1 kg jēlas kotlešu
masas / 25 - 40 gr maisījuma.
GARŠVIELA “ Maisījums zivīm ar jāņogu”
Sastāvs: ķiploku granulas, burkanu granulas, tomātu granulas, sīpolu granulas, sarkana paprika
granulas, selerija granulas, zaļa paprika granulas, muskatrieksts malts, pipari melni rupji malti,
cukurs,sāls smalka, citronskābe (E-300), rozmarīns, jāņogas kaltētas.

GARŠVIELA “Smiltsērkšķu pipari ar citrusu ”
Sastāvs: sāls, piparu mix drupināts, citronskābe, cukurs, smiltsērkšķi kaltēti, citrus.

GARŠVIELA “ PASTAI, RĪSIEM ”
Sastāvs: Ukrainas kalnu sāls , burkāni, dilles, sīpoli , karijs, kurkuma
Pielietojums: Jebkura ēdiena garšas uzlabošanai. Pastas. Ļoti labi piemērots rīsiem.

GARŠVIELA “Maisījums TĪTARA un putnu maltai gaļai”
Sastāvs: sinepju pulveris, cukurs, salda malta paprika, citronskābe, kalnu mētra, sāls smalka, sīpolu
pulveris, ķiploku pulveris, mārrutki, pasternaks, kukurūza, baziliks, dilles, ingvers malts, malts
muskatrieksts
PARAUGRECEPTE: TĪTARA GAĻAS KOTLETĪTES
Sastāvdaļas: 1 ēdamkarote sviesta, 500 g tītara maltās gaļas, 200 g rīvmaizes, vai rīvmaizes
dārzeņiem, 1 ola, 15 - 20 gr garšaugu maisījuma.
MĒRCEI: 150 ml apelsīnu sulas, 100 g dzērveņu, 60 g cukura
Pagatavošana:
Ieliec bļodā tītara malto gaļu, rīvmaizi, olu, garšaugu maisījumu, visu kārtīgi samīci. Izveido 12
kotletītes un iepanējam rīvmaizē, cepam uz pannas, vai liekam uz cepam pannas cepšanai
cepeškrāsnī. Cep aptuveni 10 minūtes, kamēr gaļa gatava. Tikmēr pieber apelsīnu sulai dzērvenes,
cukuru un karsē uz pannas vidējā karstumā. Nedaudz apmaisi un vāri, līdz dzērvenes sāk sprāgt
pušu. Pasniedz mērci kopā ar tītara kotletītēm.

GARŠVIELA “Maisījums FORELEI, LASIM ”
Sastāvs: burkānu granulas, kukurūzas ciete, sīpolu DIVIŅAS, pētersīļi, dilles, zaļā paprika,
sīpolu granulas, ķiploku granulas, kurkuma, burkānu pulveris, kalnu mētra, marutki, selerija,
sāls , cukurs, dilles, pipari, lauru lapa.

GARŠVIELA “ Siļķu un skumbrijas marinēšana”
Sastāvs: diļļu galotnes , diļļu sēklas, ķiploku pārslas, sinepju sēklas, mārrutku granulas, smaržīgie
pipari graudos, melnie pipari graudos, burkānu granulas, lauru lapas, koriandrs
Pielietojums: Siļķes un skumbrijas marinēšanai.
GARŠVIELA “ Paijiņa-vegetas analogs”
Sastāvs: sāls smalka, burkānu granulas, sīpolu pulveris, paprika sarkana granulas,
pasternaks, kurkuma, pētersīļi, mononātrija glutamāts (e-621), cukurs, ķiploku manna,
puravi, tomāti.
GARŠVIELA “Adžika ”
Sastāvs: pipari sarkanie asie maltie, malts koriandrs, lauru lapas maltas, baziliks
malts, selerijas pulveris, dilles maltas, pētersīlis malts
, majorāns malts,
ķiploku pulveris, sāls smalkā
, kalnu mētra čabers malts, fenugreek sierāboliņš malts, tomatu pulveris, paprika sarkana malta
Apraksts: Vārdu "adžika" tulko kā "sāls". Šī tradicionālā Kaukāza garšviela ir lielisks
papildinājums jebkuram ēdienam, ko Jūs pagatavojat - tā ir universāla! Tā ir lieliski
piemērota gaļas, zivju un dārzeņu ēdieniem, kā arī zupās un spagetti. Tās pikantums un
krāsa piemēram mērcē ir ne tikai ļoti garšīgs, bet arī ļoti noderīgs, jo tas kalpo kā lielisks
stimulants kuņģa skābes sekrēcijai. Adžiku var izmantot sausā veidā, pievienojot
ēdiena gatavošanas procesā (Ēdamkaroti garšvielas uz 1 kg Gaļu vai 1 litru Ūdens), un
kā gatavo mērci. Lai pagatavotu mērci "Adžika": sajauc maisījumu ar 3-4% etiķa, līdz
biezas pastas konsistencei, sāli pievieno pēc garšas. Uzglabāt mērci cieši noslēgtā stikla
vai keramikas traukā. Adžika ir veidojusi labākās kaukāza virtuves tradīcijas

GARŠVIELA ” Girosa, Steika un Grilējuma MIX ar sāli”
Sastāvs: piparu MIX maltais,sāls,cukurs, ķiploku granulas,sīpolu granulas,koriandrs
(malts), sinepju pulveris, selerijas granulas.
GARŠVIELA “ Garšaugu sāls (VEGETA) ”
Sastāvs: burkānu granulas, sāls smalkā, sīpolu pulveris, pētersīļi, dilles, zaļā paprika, sīpolu
granulas, ķiploku granulas, kurkuma, sarkana paprika pulveris,kalnu mētra,marutkiI,selerija

GARŠVIELA “MĀJAS DESAS”
Sastāvs: Dilles sēklas maltas, ķimenes maltas, koriandrs malts, sāls, ķiploki granulas,
sīpoli granulas, mārrutki granulas, pētersīļi, dilles galotnes, sāls smalkā vārāmā, ķiploku pulveris,
salātu maisījums malts, tomātu pulveris.

GARŠVIELA "VISTAI ar KARIJU"
Sastāvs: sāls,pipari melni malti,augu eļļa,ķiploku pulveris,sīpolu pulveris,dilles,koriandrs
malts,čili malts,rozmarīns,sinepju pulveris,salda malta paprika,karijs

GARŠVIELA “ Ceptai olai, omletei”
Sastāvs: paprikas granulas sarkanas, paprikas granulas zaļas, pipari melnie
drupināti, sīpolu granulas, ķiploku granulas, cukurs, sinepju sēklas
drupinātas, citronskābe , sāls smalkā , dilles, pētersīļi, sīpoli, baziliks, ķiploki,
selerija, rozmarīns, raudene.

GARŠVIELA "MASALA" Indiešu
Sastāvs: sinepju pulveris,lauru lapas maltas,ķiploku granulas/pulveris,sīpolu
granulas/pulveris,ingvers malts, koriandrs malts,čili pulveris,ķimenes maltas,kurkuma,saldas
paprikas pulveris.
GARŠVIELA “ Medījuma desas”
Sastāvs: sāls smalka, smaržīgie pipari veseli, kadiķu ogas veselas, sinepju sēklas, koriandra sēklas,
sīpolu pārslas, lauru lapas drupinātas, pipari melnie zirnīšos, paprika sarkana granulas, ķiploku
granulas, krustnagliņas veselas, diļļu sēklas.
GARŠVIELA “Garšviela LIELLOPA GAĻAI”
Sastāvs: ķiploku granulas,sinepju sēklas, var drupinātas, mārrutku granulas, smaržīgie pipari
drupinati, melnie pipari drupināti, muskatrieksts malts, baziliks, citronskābe, burkānu granulas.
GARŠVIELA “Piparmētru mērce”
Sastāvs: cukurs, vanilīns, kukurūzas ciete, piena pulveris, piparmētras.
Pielietojums:
Ņemam 250 ml piena. 50 ml piena iemaisam 40 gr maisījuma "Citrusu
mērce". Atlikušos 200 ml piena uzvāram un intensīvi maisot pievienojam atlikušo pienu ar
maisījumu. Tiklīdz uzvāras, mērce gatava. Lietot pēc 5-10 min. Pasniegt ar biezpiena krēmu,
augļiem, kūkām un citiem desertiem.

GARŠVIELA “Vaniļas mērce”
Sastāvs: cukurs, vanilīns, kukurūza, piena pulveris un citas garšvielas.
Pielietojums: iemaisam 250 ml piena 30 gr maisījuma "Vaniļas mērce". Uzvāram un mērce gatava.
Pasniegt ar biezpiena krēmu, augļiem, kūkām un citiem desertiem.
GARŠVIELA “ Gaļas kopējā garšviela bez sāls”
Sastāvs:
Salvija,
pipari melni malti, augu eļļa, ķiploku granulas, sīpolu granulas,
baziliks, timiāns, fenugreek (sierāboliņš), majorāns, sinepju sēklas drupinātas, paprika zaļa
granulas.
GARŠVIELA “Citrusu mērce”
Sastāvs: cukurs,
vanilīns, kukurūza, piena pulveris, citruss un citas garšvielas.
Pielietojums: iemaisam 250 ml piena 30 gr maisījuma "Citrusu mērce". Uzvāram un mērce gatava.
Pasniegt ar biezpiena krēmu, augļiem, kūkām un citiem desertiem.
GARŠVIELA “Vistas gaļai bez sāls”
Sastāvs: baziliks, pipari melni malti, dilles, ķiploku granulas, sīpolu granulas, diļļu sēklas,
koriandrs, ingvers, rozmarīns, paprika, sinepju sēklas, burkani un citas garšvielas.
GARŠVIELA “Šokolādes mērce”
Sastāvs: cukurs
,vanilīns,kukurūza,piena pulveris, kakao un citas garšvielas
Pielietojums: Iemaisam 250 ml piena 30 gr maisījuma "Šokolādes mērce". Uzvāram un mērce
gatava. Pasniegt ar biezpiena krēmu, augļiem, kūkām un citiem desertiem.

GARŠVIELA “Vistas gaļai bez sāls”
Sastāvs: baziliks, pipari melni malti, dilles, ķiploku granulas, sīpolu granulas, diļļu sēklas,
koriandrs, ingvers, rozmarīns, paprika, sinepju sēklas, burkani un citas garšvielas.

GARŠVIELA “Masījums Vidusjūras”
Sastāvs: paprikas granulas sarkanas, paprikas granulas zaļas, koriandrs, ķiploku granulas,
baziliks,
smaržīgie pipari drupināti, sīpolu granulas un citas garšvielas.
Pielietojums: Lielisks garšaugu maisījums Vidusjūras virtuves cienītājiem! Piemērots gaļas,
zivju un veģetārajiem ēdieniem, picām un karstajām tostermaizēm, kā arī makaronu ēdieniem.
Brokastīs garšaugu maisījums noderēs, gatavojot omleti! Ja gatavo cepeti, gaļu ierīvē ar nedaudz
sāls (pēc vēlēšanās) un Vidusjūras garšaugu maisījumu, kas sajaukts ar eļļu. Padoms: no
garšaugiem ēteriskās eļļas izdalās labāk, ja tos saspiež piestiņā, saberzē plaukstās vai nedaudz
apgrauzdē uz sausas pannas.
GARŠVIELA “Tomātu mērce”
Sastāvs: tomātu pulveris,čili pulveris,cukurs, baziliks, ķiploku pulveris, burkāni malti, , sāls
Pielietojums: 25-30 gr maisījuma sajaukt ar 200 ml skāba krējuma vai jogurta bez piedevām un
paturēt ledusskapī apmēram 20 minūtes. Pagatavoto mērcīti lietot kopā ar grilētu gaļu, dārzeņiem,
dažāda veida čipsiem. Var lietot arī kā mērci salātiem, burgeriem.

GARŠVIELA “Provansas zāļu maisījums”
Sastāvs: majorāns, timiāns, kalnumētra, baziliks un citas garšvielas.
Pielietojums: Provansas zāļu maisījums pirmo reizi ir pieminēts 1970.gadā. Radies Provansas
reģionā. Piemērots gaļas, zivju un veģetaro ēdienu grilēšanai, kā arī sautējumos. Var
izmantot marināšanai un pievienot gatavošanas laikā.
GARŠVIELA “FAJITA”
Sastāvs: pipari melni malti, paprika sarkana malta, ingvers malts, cukurs, sāls smalka, dilles, ķiploks
malts, sīpols malts,koriandrs, tomātu pulveris,kukurūza un citas garšvielas.
Pielietojums: Sastavs: 400 gr vistas filejas strāmelītēs, 20 gr eļļas vai sviesta, 30 gr garšvielu
maisījuma, tortilas. Piedevas: Saplūkti lapu salāti, tomāti, sīpoli, rīvēts siers. Pagatavošana: Apcep
vistas gaļu un pievieno garšvielu maisījumu. Maisot turpina cept 5 minūtes. Tortilas nedaudz uzsilda
un pilda ar pagatavoto vistu un piedevām. Lai Jums labi garšo!

