Pats sev šefpavārs
Solvita Velde

Ātrā!,

No šīm sastāvdaļām tev sanāks 4 picas

Pica ballītei

Tev vajadzēs:
• 1 iepakojumu picu tortilj
as;
• 400 g siera rīvēšanai;
• tomātu mērci;
• 200 g šķiņķa;
• divas saujas mazo tom
ātiņu
vai arī pāris lielāku tomātu
;
• 1 papriku (krāsu izvēlie
s pats);
• oregano
(bez tā vari arī iztikt, ja mā
jās
garšvielu plauktiņā tāda
nav).

Janvārī “Ilustrētā Junioriem”
svin 7. dzimšanas dienu.
Tāpēc aicinām tevi uz mūsu
picu ballīti! Pagatavo uz
tortiljas pamatnes ceptu
picu arī savā dzimšanas
dienā. Bet nebēdā, ja tava
jubileja ir gada beigās –
saglabā recepti un izcep,
kad ballīte būs klāt.
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Gatavo soli pa solim

Picas stāsts
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1.
FOTO: MATĪSS MARKOVSKIS, GLĀZE UN DVIELIS NO VEIKALA “ALAN DEKO”

Par picas “mammu” ierasts uzskatīt
itāļu maizi fokaču, ko gatavo no kviešu
miltiem, olīvām un garšaugiem, nereti
pievienojot arī sieru. Lai arī pica tev šķiet
gardums, ko cep dzimšanas dienā un
mājas ballītēs, agrāk tas bija trūcīgo
zemnieku ēdiens, jo bija lēts un to varēja
ātri pagatavot.
Par picas dzimteni uzskata Itālijas
pilsētu Neapoli, kur 18. gadsimtā fokačai
pievienoja tomātus. Kad šādai fokačai
bagātīgi uzkaisīja sieru, radās pica ar
nosaukumu “Margarita” – vienkāršākā
no visām, uz kuras tiek likta tikai tomātu
mērce un siers. Šodien picu veidu ir ļoti
daudz, vari pagatavot, kādu vien
vēlies, – gan veģetāru, gan ar gaļu.
Galvenais – liec uz savas picas tikai
tādas sastāvdaļas, kas tev garšo!

Izvēlies tikai tādas
tortiljas, uz kurām
rakstīts, ka tās domātas
picu cepšanai.
Tās ir nedaudz biezākas
par parastajām tortiljām,
tāpēc labāk piemērotas
picām.
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3.

Bagātīgi pārkaisi sieru un šķiņķi.

Papriku pārgriez uz pusēm
, izņem
sēklas un sagriez sloksn
ītēs.
Tomātus sagriez ripiņās.

6.
2.
vai
Šķēlītēs, mazos kubiņos
z
rie
sag
tēs
šaurās loksnī
šķiņķi.

4.
Pannā ieklāj cepamo papīru un liec virsū
tortilju. Ar lielo karoti to apzied ar tomātu
mērci, atstājot pašas maliņas bez mērces.

Kārto uz picas tomātus
un papriku. Tad liec picu
cepeškrāsnī un cep aptuveni
12−15 minūtes. Kad pica
gatava, apkaisi ar oregano.
Vari uzlikt arī svaiga bazilika
lapiņas, ja mājās tādas ir.
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