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VISTAS

Gardie

nageti

No šīm sastāvdaļām tev sanāks aptuveni 25 vistas nageti.

Tev vajadzēs:

• 2 vidēji lielas vistas filejas;
• glāzi sablenderētu brokastu
pārslu ar mazu cukura daudzumu
(mēs lietojām “Milzu!” rudzu
pārslas ar medu);

Urrrā, sākušās skolas
brīvdienas! Uzrīko skolas gada
beigu ballīti kopā ar draugiem.
Pagatavo uzkodām gardos
vistas nagetus! Tie garšos gan
tev, gan mammai, gan tētim.

Kā radās
nageti?

Vistas nagetus 1950. gadā
izgudroja uztura zinātnes
profesors Roberts Beikers,
kurš tolaik strādāja
Kornelas universitātē
Amerikā. Izrādās, viņš par
šo tematu pat uzrakstījis
akadēmisku darbu,
pieļaujot, ka vistas nageti
var būt visdažādākajās
formās. To vistas nagetu
formu, pie kādas esam
pieraduši, 1980. gadā
izdomāja un savos ātrās
ēdināšanas restorānos
ieviesa “McDonald’s”.
Uztura speciālisti vistas
nagetus uzskata par
neveselīgu ēdienu, jo
parasti tie satur daudz
eļļas, tāpēc ka lielākoties
tos vāra vai cep lielā eļļas
daudzumā. Savukārt
šie vistas nageti, kurus
“Ilustrētā Junioriem” aicina
tevi pagatavot, būs ēdiena
veselīgā versija – tikpat kā
bez taukvielām.

• 2 olas;
• 4–5 ēdamkarotes miltu;
• 2 ēdamkarotes piena;
• 3 ēdamkarotes olīveļļas;

Pa ldies par recepti
gardēdei Ilzei
Jurkānei!

Gatavo soli pa solim
1.

• sāli;

• piparus.

2. Liec vistu bļodā, pievieno
nedaudz sāls un piparu, samaisi.
Tad pievieno miltus un vēlreiz
rūpīgi samaisi.

2.

4.
3.
3. Iesit bļodiņā olas, pievieno
pienu, šķipsniņu sāls un piparus.
Sakul ar dakšiņu.

6.

4. Apviļā vistas gabaliņus
vispirms olā un pēc tam
sablenderētajās brokastu
pārslās.
6. Apslaki ar olīveļļu un liec
cepties krāsnī uz 10 minūtēm.
Tad pannu izņem, nagetus
apgriez otrādi un cep vēl
septiņas minūtes.
Ēd tos ar savu iecienītāko
mērci un salātiem.

Gatavo gudri!
Svaigu gaļu pirms
gatavošanas vienmēr vajag
noskalot zem tekoša ūdens,
jo nekad nevar zināt, vai
pārdevēja veikalā to nav
ņēmusi ar netīrām rokām.
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1. Vispirms ieslēdz cepeškrāsni
uz 220 °C temperatūru, lai
tā iesilst. Zem krāna noskalo
vistas filejas un sagriez
gabaliņos.

5.
5. Kārto vistas nagetus uz
cepamā papīra, kas ieklāts
cepešpannā.

Kā pagatavot gurķu
puķītes?
Sagriez gurķi biezās ripiņās
un ņem cepumu vai piparkūku
formiņu puķītes formā un
iespied to gurķa ripiņā. Vari
izmantot arī atšķirīgas formiņas
un pagatavot gurķu sirsniņas
vai zvaigznītes.

