No šīm sastāvdaļām tev iznāks aptuveni 8 porcijas.

Pats sev šefpavārs
Solvita Velde

Kā pagatavot zemeņu tauriņus

Ēd tikai
austrum
eiropieši

• 800 g biezpiena;
• 1 bundžu iebiezinātā
piena ar cukuru;
• 3 olas;
• 3 ēdamkarotes kartupeļu
cietes;
• 2 saujas aprikožu;
• 2 saujas rozīņu;
• 2 saujas kaltētu
dzērveņu;
• 1 ēdamkaroti eļļas vai
gabaliņu sviesta.

maliņu šķēlītei, lai
izveidojas viens
tauriņa spārns.

P

atiesībā to, kas ir
biezpiena sacepums
un kā vispār garšo
biezpiens, ikdienā
izbaudām vien mēs,
Austrumeiropā
dzīvojošie, jo daudzviet
pasaulē biezpienu
nemaz neražo, cilvēki
nezina ne to, cik gardas
ir brokastis, kurās
pasniedz biezpiena
plācenīšus, ne to,
cik neatkārtojama ir
biezpiena sacepuma
garša. Agrāk, padomju
laikos, skolu ēdnīcās
saldajā ēdienā bieži
varēja dabūt biezpiena
sacepumu ar
ķīseli. Ja gribi zināt, kā
tas garšo, arī tu vari
pagatavot ķīseli no
dažādām dārza ogām.
Tas ir vienkārši – vārošā
ūdenī liec ogas, pēc
garšas pievieno cukuru,
pavāri aptuveni 10–
15 minūtes, noņem
no uguns un maisot
pievieno aukstā ūdenī
izšķīdinātu kartupeļu
cieti, kas liks ķīselim
sabiezēt. Ķīseli atdzesē
un ēd kopā ar gardo
biezpiena sacepumu.

Tev vajadzēs:

1. Sagriez zemeni šķēlītēs.
2. 2. Nogriez nelielu

3.

3. Gatavo spārnu
uzliec virsū otrai
šķēlītei, lai redzi,
kur nogriezt, un
veidotos otrs tāds
pats spārns.

4. 4. No citas šķēlītes
nogriez garu
maliņu, lai veidotos
tauriņa vidus.

Pagatavošanai nepieciešama cepeškrāsnī
liekama panna, kurā ietilpst litrs, “Ilustrētā
Junioriem” izmantoja 20x20 cm pannu.

Gatavo soli
pa solim

Vispirms ieslēdz cepeškrāsni uz
180 °C, lai tā ir karsta, kad liksi
cepties sacepumu.

1. Bļodā iesit

2.

3. Sagriez

4.

olas un sakul
ar mikseri.

Biezpienas

2. Pievieno

iebiezināto pienu
un atkal sakul.

1.

sacepum

3.

aprikozes mazākos
gabaliņos. Vieglāk
to būs izdarīt,
ja pirms tam 10
minūtes izmērcēsi
aprikozes ūdenī.

5. Iezied pannu

Biezpiena sacepums ir daudz labāks par veikalā nopērkamajām
biezpienmaizītēm, turklāt paša ceptajam vari pievienot tik daudz rozīņu
un citu žāvētu ogu, cik vien vēlies. Starp citu, biezpiena sacepumā vari likt
arī magones, rabarberus, ābolus, bumbierus, riekstus.

5.

un tās maliņas ar
eļļu vai sviestu,
lai biezpiena
sacepums
nepieķertos pie
pannas.

6.

4. Pievieno olu un

iebiezinātā piena
masai aprikozes,
rozīnes, dzērvenes,
kartupeļu cieti un
biezpienu. Sakul,
līdz izveidojusies
viendabīga masa.

6. Lej biezpiena

masu pannā un
liec cepeškrāsnī.
Cep 40 minūtes.
Pēc tam nedaudz
atdzesē un ēd.
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