Saimnieces gudrības
GAILEŅU KRĒMZUPA
AR KŪPINĀTO TALSU
DEVIŅKALNU SIERU

TEKSTS: MĀRA LAPSA, PIEDĀVĀ RESTORĀNA "NEIBURGS" ŠEFPAVĀRS TOMASS GODIŅŠ

Siers ar dūmiņu
Pasaulē ir vairāki tūkstoši dažādu siera šķirņu
ar atšķirīgu ķīmisko sastāvu, garšas īpašībām un
tehnoloģiskā procesa īpatnībām. Viens no tiem
ir kūpinātais siers, kas plaši pazīstams
jau vairāk nekā simt gadu.
iedomājams, jo ciestu produkta kvalitāte
un uzņēmuma reputācija.
Kūpināšanai var izmantot jebkura veida
sieru, bet piemērotākie ir svaigie un puscietie. Arī kūpināšanas metodes ir vairākas, un
katrai no tām nepieciešama sava kūpinātavas konstrukcija.
SIA “Kalnu piens” tehnoloģe Aija
Olišauska skaidro, ka ir karstā kūpināšana
(+70...+90 °C), aukstā (+25...+35 °C) un šķidrā
kūpināšana (izmanto speciālus dūmu koncentrātus, ar ko apstrādā sieru virskārtu).
– Alkšņu malkas dūmi un aukstā kūpināšana
savienojumā ar mūsdienu tehnoloģiskajām
iekārtām tradicionālo puscieto nogatavināto
sieru pārvērš specifiskā produktā ar zeltaini
brūnu garoziņu un izteiktu dūmu aromātu.

ROSTBIFA SALĀTI AR
ĶIRŠTOMĀTIEM, CEPTĀM SĒNĒM UN
KŪPINĀTU MĀLPILS SIERU
• 150 g liellopa filejas
• 120 g dažādu
salātlapu
• 60 g ķirštomātu
• 150 g sēņu (šitaki,
gailenes, baravikas,
portabello jeb dārza
atmatenes)
• 80 g Mālpils siera
• 80 ml olīveļļas
• 1 timiāna zariņš
• 1 ķiploka daiviņa
• 20 ml tumšā
balzametiķa
• 20 g pūdercukura
• Sāls
• Pipari
Liellopa filejai uzkaisa sāli, piparus un apcep sakarsētā pannā, pēc tam
cep cepeškrāsnī 4–5 minūtes (gaļai jābūt rozā krāsā). Sēnēm uzber sāli,
piparus un sacep ar ķiplokiem un timiānu. Gatavo mērci: balzametiķi
lej traukā, pievieno sāli, piparus, pūdercukuru un iemaisa pusi no
norādītā olīveļļas daudzuma.
Salātu lapas samaisa ar mērci, kārto uz šķīvja, ķirštomātus pārgriež uz
pusēm, rostbifu plāni sagriež. Virsū kārto kūpināto sieru.
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Kūpinājuma krāsa, smarža un garša ir
atkarīga no siera šķirnes, kūpināšanas veida,
izmantotā kurināmā un kūpināšanas ilguma.
Vairākus kūpinātā siera veidus (Mālpils
siers, Plostnieku siers un Alus virvītes) ražo
SIA “Mālpils piensaimnieks”. To gatavo arī
citi piena pārstrādes uzņēmumi – AS “Jaunpils pienotava” (Mednieku, Mūku u.c.),
AS “Talsu piensaimnieks” (Talsu Deviņkalnu
kūpinātais siers) un daudzas zemnieku saimniecības, kas kūpina lielākoties kazas piena
sieru. Katram ir sava forma (apaļš ritulis,
pirkstiņi, sapīta bize u.c.), garša un nokrāsa.

ZIRŅU KRĒMZUPA AR MĀLPILS
PLOSTNIEKU SIERU, SARKANO
SĪPOLU UN PURAVU
• 100 g dzelteno
zirņu
• 60 g puravu
• 100 g burkānu
• 100 g
kartupeļu
• 60 g sīpolu
• 2 ķiploka
daiviņas
• 250 ml saldā
krējuma
• 150 g
Plostnieku siera
• 50 ml olīveļļas
• 1 timiāna zariņš
• Sāls
• Pipari

Dārzeņus sagriež gabaliņos, liek katlā un olīveļļā cep zeltaini brūnus.
Pievieno dzeltenos zirņus, dārzeņu buljonu, sāli, piparus un vāra,
kamēr zirņi mīksti. Tad pielej saldo krējumu, pieliek timiānu un
pavāra 10 minūtes. Sablendē un izberž caur sietu. Lej šķīvī, dekorē ar
Plostnieku sieru, sarkano sīpolu un puraviem.

Padomi

Gailenes, puravus un šalotes sīpolu olīveļļā apcep,
pielej ūdeni vai buljonu, vāra 10 minūtes. Tad pieliek
kartupeļus, sāli, piparus un saldo krējumu. Vāra
vēl 10 minūtes. Sablendē. Tomātus blanšē, noņem
mizu, izņem sēklas, sagriež kubiciņos, pievieno
maurlokus, sāli, piparus un citrona sulu. Zupu
dekorē ar tomātu salsu, sieru un krešu dīgstiem.

LAPU SALĀTI AR GAILENĒM
UN KŪPINĀTO SIERU
ALKSNĪTIS

RAKSTS TAPIS SADARBĪBĀ AR “SIERA KLUBU”

Kad īsti tika nokūpināts pirmais siera ritulis, nav fiksēts. SIA “Mālpils piensaimnieks”
tehnologs Rolands Jomerts jokojot saka –
varētu izdomāt mītu, ka reiz siers auduma
maisiņā bijis pakārts nūjas galā ugunskura
tuvumā, ilgu laiku atrodoties dūmos, ieguvis kūpinājuma garšu un kopš tā laika cilvēce
tikusi pie jauna piena produkta. – Nopietni
runājot, Latvijā to iepazina pagājušā gadsimta vidū, kad sāka ražot kūpināto siera
desu, – skaidrību ievieš Rolands Jomerts.
– Sabiedrība valda mīts, ka kūpina nekvalitatīvus sierus. Pieļauju, ka pagājušā gadsimta
deviņdesmitajos gados, kad vairāki uzņēmumi
sāka ražot kūpināto sieru, varbūt arī izmantoja nekvalitatīvu izejvielu, bet tagad, valdot
sīvai konkurencei siera tirgū, nekas tāds nav

• 300 g gaileņu
• 60 g puravu
• 100 g tomātu
• 30 g maurloku
• 1 šalotes sīpols
• 1 kartupelis
• 10 g krešu
dīgstu
• 60 g siera
• 60 ml olīveļļas
• 200 ml saldā
krējuma
• Citrona sula
• Sāls
• Pipari

• 100 g lapu
salātu
• 60 g
ķirštomātu
• 200 g gaileņu
• 60 g šalotes
sīpolu
• 2 ķiploka
daiviņas
• 60 ml olīveļļas
• 100 g siera
• 1 ola
• 60 g rīvmaizes
• 200 g aveņu
• 50 g
pūdercukura
• 40 ml aveņu
etiķa
Gailenēm uzber sāli un piparus, apcep olīveļļā.
Avenes sablendē ar pūdercukuru un aveņu etiķi,
izberž caur sietu. Sieru sagriež, panē olā un
rīvmaizē, cep sakarsētā eļļā. Uz šķīvja kārto salātu
lapas, pievieno ceptas gailenes, tomātus, cepto
sieru un uzlej aveņu mērci.
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