lieldienas

DABISKAS LIELDIENU OLU KRĀSAS
Atstājiet mākslīgās olu krāsas veikala
plauktā un nokrāsojiet Lieldienu olas ar
dabiskiem līdzekļiem, kas jau ir atrodami
jūsu virtuvē!

Vai zinājāt, ka
olas var vārīt arī
aerogrilā? Noregulējiet
temperatūru uz 100
°C un gatavojiet olas
apmēram 20–22
minūtes (laiks atkarīgs
no aerogrila modeļa).

Vairāk informācijas
meklējiet
www.delimano.lv.

KRĀSA

IZEJMATERIĀLI

KRĀSOŠANA*

Sarkana

Zemenes vai ķirši

½ glāzi ogu aplej ar 700 ml ūdens, pievieno 1 tējk. etiķa un uzvāra.
Noņem no uguns, liek olas novārījumā un ļauj ievilkties vismaz 2
stundas.

Dzeltena

Kurkuma

700 ml ūdenī iejauc 5 ēd. k. kurkumas, 1 ēd. k. etiķa un 1 ēd. k. sāls,
visu uzvāra. Noņem no uguns un liek olas novārījumā uz vismaz 2
stundām.

Oranža

Čili pulveris

700 ml ūdenī iejauc 3 ēd. k. čili pulvera un 1 ēd. k. etiķa un uzvāra.
Noņem no uguns, liek olas novārījumā un ļauj ievilkties vismaz 2
stundas.

Zila

Mellenes

½ glāzi melleņu aplej ar 700 ml ūdens, pievieno 1 tējk. etiķa un
uzvāra. Noņem no uguns, liek olas novārījumā un ļauj ievilkties
vismaz 2 stundas.

Violeta

Sarkanais kāposts

Sakapā veselu sarkano kāpostu. Liek lielā katlā, pārlej ar ūdeni tā,
lai tik tikko nosegtu sakapāto kāpostu, un uzvāra. Uguni nogriež
mazāku un vāra vēl apmēram stundu. Ļauj novārījumam atdzist,
līdz tas ir remdens, tad nokāš sietā. Spilgti violetajam šķidrumam
pievieno etiķi, liek tajā olas un ļauj ievilkties, līdz tās ir vēlamajā
tonī.

Tirkīzzila

Sarkanais kāposts
+ 1 ēd. k. cepamā
pulvera

Sakapā kāpostu, liek katlā un pievieno 1. ēd. k. etiķa, 1 ēd. k. sāls
un 1 ēd. k. cepamā pulvera. Pārlej ar ūdeni un uzvāra. Vāra vēl
stundu. Ļauj novārījumam atdzist, līdz tas ir remdens, tad nokāš
sietā. Spilgti violetajam šķidrumam pievieno etiķi, liek tajā olas un
atstāj ievilkties vismaz 2 stundas.

Sarkanais kāposts
+ kurkuma

Novāra kāpostu, kā norādīts iepriekš. Pievieno novārījumam 1 ēd.
k. kurkumas, kārtīgi samaisa un liek olas ievilkties vismaz stundu.

Zaļa

*Vienmēr krāsojiet iepriekš novārītas olas.
Padoms: Kad olas nožuvušas, ieziediet tās ar pilienu saulespuķu eļļas, lai piešķirtu spīdumu.

KO LIKT GALDĀ OTRAJĀS LIELDIENĀS?

OLAS

Tā kā vārītas olas var glabāt ledusskapī tikai līdz 7
dienām, esam apkopojuši vienkāršas receptes gardiem
ēdieniem, ko pagatavot, kad olas vairs negribas ēst
tāpat vien.

VILTOTAIS ZAĶIS AR OLU

Sastāvdaļas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 maizes šķēles
500 g maltās gaļas
250 ml piena
1 sīpols
1 ola
3 cieti vārītas olas bez čaumalas
Pipari
2 tējk. majorāna
Sāls
Pētersīļi

Pagatavošana:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sagriež maizi gabaliņos un pārlej ar siltu pienu.
Apcep sakapātu sīpolu.
Sajauc sīpolu, malto gaļu, pievieno olu, majorānu, sāli,
piparus un pētersīļus.
Ņem maizi, izspiež lieko pienu un pievieno gaļai.
Ietauko cepešpannu. No gaļas masas izveido “kukulīti”.
“Kukulīša” vidū liek vārītās olas.
Ar mitrām rokām nogludina “kukulīti”, lai tas būtu
līdzens un olas atrastos iekšpusē.
Cep uzkarsētā cepeškrāsnī 200 °C 45 minūtes.

OLU SALĀTI

Sastāvdaļas:
•
•
•
•
•
•

4 cieti vārītas olas
2 ēd. k. majonēzes
1 ēd. k. sinepju
1 tējk. etiķa
Pipari
1 tējk. maltu sarkano piparu

Pagatavošana:
•
•
•
•

Sagriež olas kubiņos un liek bļodā.
Sajauc majonēzi, sinepes un etiķi.
Pārlej olas ar mērci, pievieno sāli un piparus un uzmanīgi samaisa.
Pārkaisa ar šķipsniņu maltu sarkano piparu.

ŠĶIŅĶIS Ja domājāt, ka šķiņķis noder tikai sviestmaižu
gatavošanai, noteikti izmēģiniet šīs receptes!

ŠĶIŅĶA KLIMPAS

Sastāvdaļas:
•
•
•
•
•

4 šķēles cietas maizes
2 plānas šķēles šķiņķa
200 ml piena
1 ola
4 sasmalcināti pētersīļa zariņi

Pagatavošana:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 sīpols
Sāls
Pipari
1 ēd. k. rīvmaizes
1 ēd. k. olīveļļas

Sagriež maizi mazos gabaliņos.
Liek maizes gabaliņus bļodā un pārlej ar siltu pienu.
Apcep sakapātu sīpolu, līdz tas kļūst zeltains.
Pievieno apceptos sīpolus maizei.
Sagriež šķiņķi gabaliņos.
Pievieno arī pārējās sastāvdaļas un kārtīgi samaisa.
Samitrina rokas ūdenī un veido klimpas.
Vāra klimpas vieglā sālsūdenī apmēram 10 minūtes.

RISOTO AR ŠĶIŅĶI

Sastāvdaļas:
•
•
•
•
•
•

1 sīpols
200 g šķiņķa
180 g rīsu
1 tējk. sāls
1 ēd. k. olīveļļas
600 ml ūdens

Pagatavošana:
•
•
•
•
•

Nomizotu un sakapātu sīpolu apcep olīveļļā.
Sagriež šķiņķi gabaliņos.
Pievieno apceptajam sīpolam rīsus un cep 3 minūtes,
nepārtraukti maisot.
Pievieno šķiņķi un sāli, pārlej ar ūdeni un gatavo
apmēram 20 minūtes.
Ik pa laikam apmaisa.

KĒKSS

Vai esat izcepuši pārāk daudz kēksa un
nezināt, ko iesākt ar pārpalikumiem?
Pagatavojiet vēl vienu desertu!

TIRAMISU AR KĒKSU

Sastāvdaļas:
•
•
•
•
•
•
•

250 g kēksa pārpalikumu
250 ml kafijas
250 g maskarpones krēma
120 ml saldā krējuma
16 g vaniļas cukura
Citrona miziņa
Kakao pulveris dekorēšanai

Pagatavošana:
•
•
•
•

Sagriež kēksu gabaliņos, izmērcē kafijā un pusi liek glāzēs.
Blenderī sajauc maskarpones krēmu, saldo krējumu, vaniļas
cukuru un rīvētu citrona miziņu.
Liek masu glāzēs, virsū liek vēl vienu kārtu kēksa un virs tās –
vēl vienu kārtu krēma.
Pārkaisa ar kakao pulveri.

VAIRĀK

www.delimano.com

