
Dosimies pie 

Austras! 
Māras Bērztīsas stāsts 

Andras Otto ilustrācijas 

 

Ārā nepārtraukti lija.  

Austra sēdēja pie loga 

un vēroja, kā lietus piles 

uz dārza celiņa saplūda 

straumītēs, 

izveidodamas dažādus 

rakstus.  Tālis, Maija un 

Juris gulēja dzīvojamā 

istabā uz grīdas un 

skatījās televīziju. 

,,Cik gaŗlaicīga diena,” 

locekļus izstaipīdama, 

nopūtās Maija, kad 

filma atkal uz brīdi tika 

pārtraukta reklāmām. 

Televizora ekrānā 

parādījās priecīgs klauns, 

kas sevi iepazīstināja kā 

Ronaldu Makdonaldu.  

Visādi māžodamies, viņš 

 

B1:40 

ar milzīgu apetīti sāka ēst 

Big Mac hamburgeru.  

Neredzams koris 

dziedāja: ,,Šodien jums 

pienākas izklaidēties pie 

McDonalds!  Dosimies 

visi uz McDonalds!” 
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,,Kas par lielisku ideju!  Es 

šausmīgi gribu doties uz 

McDonalds un arī apēst 

Big Mac, kājās pielēcis, 

sauca Tālis.  Maija 

izslēdza televizoru.  

Tas visiem jau sen 

bija apnicis. 

,,Kā tu tiksi uz 

McDonalds?” 

vaicāja Juris.  

,,Mūsu vecāki no 

draudzes 

sarīkojuma būs mājās 

tikai ap deviņiem.  Taču 

arī, ja viņi būtu mājās, 

viņi mūs uz McDonalds 

nevestu.  Paskaties, kā 

līst.”  Tālis paskatījās pa 

logu un noskurinājās.  

,,Man tomēr baigi 

gribētos apēst 

hamburgeru,” viņš bēdīgi 

nomurmināja, atslīgdams 

dīvānā. 

Tētis un māmiņa bija 

atveduši viņu un Austru 

pie Kalniņiem un tad 

kopā ar Maijas un Juŗa 

vecākiem aizbraukuši uz 

draudzes sarīkojumu.  Kā 

vecāki, tā bērni bija labi 

draugi un bieži satikās. 

Bērni sāka gudrot, ko kuŗš 

vislabprātāk ēstu, ja 

lietus dēļ nevajadzētu 

palikt mājās.  ,,Ja nelītu 

lietus, es vislabāk gribētu 

doties uz Pizza Hut un 

apēst milzīgu gabalu 

itāļu picas ar daudz siera 
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un peperoni desas,” teica 

Maija. 

,,Kā būtu ar tako no Taco 

Vista ?” gudroja Juris.  

,,Mana skolotāja stāstīja, 

ka meksikāņu ēdieni 

Amerikā kļuvuši tik 

populāri, ka gandrīz 

katru dienu tiek atvērts 

jauns meksikāņu pārtikas 

veikals.” 

,,Es pašreiz vislabāk 

gribētu ēst latviešu 

speķaraušus,” sapņaini 

no savas vietas pie loga 

teica Austra.  Pārējie 

sāka smieties.  

,,Speķaraušus taču 

nevar nopirkt veikalā kā 

hamburgerus, picu un 

tako.  Mēs runājam par 

ātrās ēdināšanas 

ēdieniem.” Austra 

izlikās, ka piezīmes 

nedzird.  ,,Ja kāds no 

mums izgudrotu mašīnu, 

ar ko speķaraušus 

varētu ražot ātri un lielos 

daudzumos, tad latviešu 

speķarauši kļūtu tikpat 

populāri ātrajā 

ēdināšanā kā amerikāņu 

hamburgeri, itāļu pica un 

meksikāņu tako.  Mēs 
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varētu atvērt speķaraušu 

ēdnīcas visā Amerikā.  

Tās būtu līdzīgas 

McDonalds, tikai 

hamburgeru vietā mēs 

tirgotos ar 

speķaraušiem.” 

Izgudrot mašīnu, kas 

taisa speķaraušus, un 

atvērt ēdnīcas visā 

Amerikā nelikās slikta 

doma.  Bērni atcerējās, 

ka speķaraušus vienmēr 

ļoti ātri izpērk Tautību 

festivālā.  Visi viņu 

amerikāņu draugi, kuŗi 

bija nogaršojuši 

speķaraušus, tos slavēt 

slavēja.  ,,Nudien, laba 

ideja,” Austru uzslavēja 

Juris.  Viņu interesēja 

mehānika.  Viņš aši  

sameklēja papīra 

bloknotu un sāka zīmēt 

pīrāgu cepšanas mašīnas 

plānu.  Arī Austra 

paņēma papīru 

un sāka skicēt.  

Viņa zīmēja 

McDonalds 

līdzīgu ēdnīcu, 

tikai uz jumta tai 

bija nosaukums 

AUSTRA.  Līdzās 

ēdnīcai bija tās 

atpazīšanas 

zīme: nevis McDonalds 

izliektais M  burts, bet 

latviešu rakstu Austras 

koks. 
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Tālis un Maija vēroja viņu 

skices ar lielu interesi 

kādas divdesmit minūtes.  

Abi zīmētāji tā 

koncentrējās, plānojot 

speķaraušu cepšanu un 

pārdošanu, ka likās, par 

ēšanu bija gluži 

aizmirsuši.  Tālim 

turpretim aizvien vēl 

gribējās ēst.  Beidzot 

viņš neizturēja: ,,Es 

gribu ēst speķarausi 

vai vienalga ko citu 

šodien, nevis pēc 

desmit gadiem, kad 

būs izgudrota 

cepamā mašīna un 

atvērti veikali!” 

Austra un Juris zīmēja 

tālāk, viņu neievērodami.  

Maija piecēlās un teica: 

,,Nu tad, Tālīt, kamēr viņi 

te uz papīra gudro lielas 

lietas, nāc man palīdzēt 

virtuvē!” 

Pēc stundas un piecām 

minūtēm Maija un Tālis 

no plīts cēla laukā plāti ar 

skaistiem, brūniem 

speķaraušiem.  

Kad deviņos vakarā no 

draudzes sarīkojuma 

mājās atgriezās bērnu 

vecāki, viņi bija ļoti 

pārsteigti par 

garšīgajiem 

speķaraušiem, ko Maija 

viņiem bija pataupījusi.  



 

 

Vēl pārsteigtāki viņi bija 

par bērnu plaša vēriena 

idejām speķa pīrāgu 

ražošanai un pārdošanai. 

************ 

Uzzīmē savu pīrāgu 

ražošanas mašīnu!  
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B1:40 Dosimies pie Austras! Materiāli skolotājiem 

Skolotāju / vecāku lapa 
  

Virsraksts: Dosimies pie Austras! 

Autors:  Māra Bērztīsa 

Ilustrators: Andra Otto 

 

Līmenis 

LIX: 40 

Valodas līmenis:  B1 

Piemērotais vecums:  4.-7. klase 

 

Galvenie tēli 
Austra    jauna meitene, Tāļa māsa 

Tālis   jauns puisis, Austras brālis 

Maija Kalniņa  jauna meitene, Juŗa māsa 

Juris Kalniņš  jauns puisis, Maijas brālis 

 

Stāsta notikumi risinās pie Kalniņiem. 

 

Vārdu saraksts 
Pamata vārdu krājums 

dīvāns  sofa 

gaŗlaicīgs boring 

līt  to rain 

siers  cheese 

veidot  to make, create 

 

Paplašinātais vārdu krājums 

Amerika/ amerikāņu America/ American 

apetīte  appetite 

apnikt  to grow tired of 

atpazīšanas zīme   distinctive symbol 

atvērts  open 

baigi  here: slang for really, very 

celiņš  path 

cepšana baking 

doties  to go to 

ekrāns  screen 

ēdnīca  restaurant 

gribēties ēst to be hungry 

hamburgers hamburger 

izgudrots invented 

izklaidēties to be entertained 

izliekts  curved 

izstaipīt to stretch 

klauns  clown 

koncentrēties to concentrate 

koris  choir 

latviešu raksti Latvian symbols 

lielisks  excellent 

locekļi  limbs 

māžoties to play the fool 

mehānika mechanical items 

milzīgs gabals a huge slice 

murmināt to mutter 

neizturēt to not last 

nepārtraukti uninterrupted 

nopūsties to sigh 

noskurināties to shiver 

noslīgt  to sink into 

nudien  truly 

papīra bloknots   pad of paper 

pārdošana selling 

pielēkt kājās to jump up (from sitting) 

pienākties to be entitled to 

pile  drop 

plaša publika great number of people 

plāts  platter 

raksti  patterns 

ražot  to manufacture 

reklāma commercials 

saplūst  to flow together 

skicēt  to sketch 

straumīte (straume) stream 

šausmīgi  here slang for really, very 

tirgoties to sell 

uzslavēt to praise 

vērot  to observe 

 

Īpašvārdi un termini 

ātrā ēdināšana    fast food 

Austras koks  a specific Latvian 

   traditional sign 

   for a rising sun 

draudzes sarīkojums church event 

itāliešu pica  Italian pizza 

latviešu speķarausis / pīrāgs Latvian yeast  

   dough bun 

McDonald’s restorāns   McDonald’s restau 

      rant 

meksikāņu ēdieni Mexican food 

peperoni desa  pepperoni sausage 

Pizza Hut  pizza restaurant 



Ronalds Makdonalds Ronald McDonald (clown in 

   McDonald’s ads) 

slavēt slavēja  to praise highly and  

   unendingly 

Taco Vista  Mexican restaurant 

tako   taco 

tautību festivāls ethnic festival 

 

Pārrunu jautājumi 
Jautājumi pirms lasīšanas: 

 Ko tu dari lietainā dienā? 

 Kādi ātrās ēdināšanas restorāni tev patīk?  Kādi 

nepatīk? 

 Cik maksā pusdienas ēdnīcā? 

 Kādus ēdienus jūs mājās visbiežāk gatavojat? 

 Kādi nacionālie ēdieni tev vislabāk garšo? 

Jautājumi pēc lasīšanas: 

 Kāpēc bērni ir kopā?  Kur ir viņu vecāki? 

 Kurš restorāns Tālim interesē? 

 Kādus citus restorānus stāstā piemin?  Cik no 

tiem tu pazīsti? 

 Kā Austras domas atšķiras no pārējo bērnu do-

mām?  Kāpēc tas, ko viņa grib ēst, Amerikā nav 

iespējami?  Ja bērni dzīvotu Latvijā, vai būtu 

citādi? 

 Kā Austra grib atrisināt problēmu?  Par ko viņa 

sapņo? Kas viņai palīdz un kā? 

 Ko Austra zīmē?  Ko Juris zīmē? 

 Kuri bērni iet uz virtuvi?  Ko viņi tur dara? 

 Ko bērni pasniedz un ko paskaidro saviem ve-

cākiem? 

 

Nodarbības stundā 
1. Pēc stāstam pievienotās vai kādas citas receptes 

klase gatavo pīrāgus. 

2. Skolotāja vai skolēni sagādā dažādu restorānu 

ēdienkartes, lai tās salīdzinātu. Nodarbībās var: 

 tulkot vai latviskot ēdienkarti un to pār-

zīmēt; 

 izvēlēties no visiem restorāniem labākos 

ēdienus un izveidot klases restorāna 

ēdienkarti; 

 salīdzināt cenas un pārrunāt skaitļus un 

rēķināšanu latviski. 

3. Izveidot klases restorānu. Vienoties par tēmu, 

zīmolu, ēdienkarti, iekārtojumu un pārējo. Par 

šo tēmu var rakstīt, zīmēt, veidot prezentācijas 

vai izdomāt citus projektus, kas klasi un skolo-

tāju aizrauj. 

4. Skolotājs un bērni sagādā dažādus priekšmetus, 

lai klasē izgudrotu ēdiena (pīrāgu vai citu ēdie-

nu) ražošanas iekārtu. Tai nav jādarbojas vai 

pat jābūt loģiskai, galvenais,  izmantot iespēju 

runāt! 

5. Klase kopā var attēlot vakariņas smalkā restorā-

nā. Daži ir apkalpotāji, citi ir pavāri, vēl citi  

apmeklētāji. 

 

Uzdevumi / Darba lapas 
1. Kā sauc valstis un tautības? - 3. uzdevums 

2. Ar pīrāgiem saistīti darbības vārdi - 4. uzde-

vums 

3. Kuŗš vārds neiederas? - 6. uzdevums 

4. Gatavo vakariņas! - 7. uzdevums 

5. Virtuves iekārta un aprīkojums - 8. uzdevums 

6. Virtuves piederumi - 9. uzdevums 

 

Rakstu darbi  
1. Ar kuŗu tu gribētu būt draugos? - 1. uzdevums 

2. Ko bērni domā un ko bērni dara? - 2. uzdevums 

 

Runas vingrinājumi 
1. Runā! Izgudro ēdiena ražošanas ierīci! - 5. uz-

devums 
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Prasme:  rakstīšana 
(K) 

Ar kuŗu tu gribētu būt draugos? 

Stāstā ir četri bērni:  Austra, Tālis, Maija un Juris.  Pārlasi 

stāstu, izvēlies vienu bērnu, ar ko tu labprāt pavadītu laiku 

kopā un būtu draugos!   

 

Uzraksti 2-3 rindkopas gaŗu aprakstu, kuŗā: 

1. Paskaidro, ar kuŗu bērnu tu gribētu būt draugos; 

2. Kāpēc tev patiktu ar viņu draudzēties; 

3. Ko jūs kopā darītu, ja būtu draugi. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Prasme:  rakstīšana 
(K) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Prasme:  rakstīšana 
(K) 

Ko bērni domā un ko bērni dara? 

Stāstā ir četri bērni:  Austra, Tālis, Maija un Juris.  Tukšajās 

vietās ieraksti, par ko katrs bērns domā un ko stāstā izdara! 

 

Tēls Par ko tēls domā? Ko tēls izdara? 

Austra 1. 

 

 

2. 

 

 

1. 

 

 

2. 

Tālis 1. 

 

 

2. 

1. 

 

 

2. 

 

 

Maija 1. 

 

 

2. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

Juris 1. 

 

 

2. 

 

1. 

 

 

2. 
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Prasme:  rakstīšana 
(K) 

Kā sauc valstis un tautības? 

Latviešu valodā valstis un tautības sauc un raksta citādi 

nekā angliski.  Bieži nosaukumi abās valodās ir līdzīgi, bet 

dažkārt – nē. 

 

Latviešu valodā valsts nosaukumu raksta ar lielo burtu, piemēram: 

Latvija  un Amerika. Taču tautību nosaukumus raksta ar mazo burtu, piemēram: 

latvieši un amerikāņi. 

 

Vingrinies rakstīt valstis un tautības!  Aizpildi tabulu, meklējot palīdzību vārdnīcā, 

internetā vai pie skolotājas! 

 

Kā sauc valsti angliski? Kā sauc valsti latviski? Kā sauc tautu latviski? 

Latvia Latvija  

America   

 Vācija  

 Lielbritānija briti 

 Īrija  

Australia   

  krievi 

India  indieši 

China   

 Somija  
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Prasme:  rakstīšana 
(K) 

Kā sauc valsti angliski? Kā sauc valsti latviski? Kā sauc tautu latviski? 

 Zviedrija  

Canada   

 Meksika  

  igauņi 

  lietuvieši 

Brazil   

 Ēģipte  

 Sīrija  

 Tanzānija tanzānieši 

Thailand   
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Prasme:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Ar pīrāgiem saistīti darbības vārdi 

Kā gatavo pīrāgus?  Iemācies, KO DARA, kad gatavo 

pīrāgus! Aizpildi teikumos tukšās vietas ar pareizajiem 

darbības vārdiem!  Dažus darbības vārdus var izmantot 

vairākas reizes. 

 

 

Mīkla 

(sa)gatavot  viņa (sa)gatavo 

mērīt   viņa mērī, (arī) mēra 

(ie), (sa), (ap)jaukt viņa (ie), (sa), (ap)jauc 

(ap)maisīt  viņa (ap)maisa 

(sa)mīcīt  viņa (sa)mīca 

(uz)rūgt  mīkla (uz)rūgst 

(iz)sijāt   viņa (iz)sijā 

 

Tālis un Maija gatavo pīrāgus.  Vispirms viņi _____________________ mīklu.  Viņi 

_____________________ miltus.  Viņi _____________________ olu ar pienu.  Viņi 

_____________________ šķidrumu kopā ar miltiem, tad viņi _____________________ 

mīklu.  Pēc tam mīkla _____________________ divas stundas. 

 

Kamēr mīkla _____________________, bērni _____________________ pildījumu. 

 

Pildījums 

(sa)jaukt  viņa (sa)jauc  

(sa)kapāt  viņa (sa)kapā 

(ap)cept  viņa (ap)cep 

dzist   pildījums dziest 

 

Pildījumam _____________________ sīpolus un speķi.  Sīpolus ar sviestu 

_____________________ pannā, un tad tie _____________________.  Tad sīpolus ar 

speķi _____________________. 
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Prasme:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Veidošana 

(iz)veidot  viņa (iz)veido 

(iz)rullēt  viņa (iz)rullē 

(no)griezt  mīklu (no)griež 

(sa)pildīt  viņa (sa)pilda 

(sa)spiest  viņa (sa)spiež 

(ap), (pār)ziest viņa (ap), (pār)ziež 

 

Nu ir laiks veidot pīrāgus.  Mīklu _____________________ vai saplacina.  Tad no 

tās_____________________ apļus ar griezēju vai glāzi.  Pēc tam mīklas apļus 

_____________________ ar pildījumu.  Uzmanīgi _____________________ mīklas 

maliņas, lai pildījums nekristu ārā.  Visbeidzot pīrāgus _____________________ ar 

olu, kas sakulta ar krējumu. 

 

Cepšana 

(uz), (ie)likt  viņa (uz), (ie)liek  

(iz)cept  viņa (iz)cep 

(pār)baudīt  viņa (pār)bauda 

(no)ņemt  viņa (no)ņem 

(at)dzist  tie (at)dziest 

 

Pīrāgus _____________________ uz pannas un _____________________ krāsnī.  Krāsns 

ir karsta, tāpēc pīrāgus _____________________, lai zinātu, vai tie ir gatavi.  Tad tos 

_____________________ no pannas, un pīrāgi _____________________. 

 

Ēšana 

(sa)likt  viņas (sa)liek  

piedāvāt  viņas piedāvā  

(no)kost  viņas (no)kož 

sagaršot  viņas sagaršo 

garšot  visiem garšo 

 

Visiem _____________________ pīrāgi!  Tālis un Maija _____________________ 

pīrāgus grozā un tos _____________________ savai ģimenei.  Tētis 

_____________________ pīrāgā un priecājās.  Viņš _____________________ speķi, 

sīpolus un maizi.   
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Prasme:  runāšana 
(K) 

Runa: Izgudro ēdiena ražošanas iekārtu un 

pastāsti par to! 

 
Juris stāstā zīmē mašīnu, kas ātri un viegli ražotu daudz 

pīrāgu.  Izgudro savu ražošanas iekārtu! 

 

Izvēlies ēdienu, kas tev garšo!  Uzzini, kā šo ēdienu gatavo nedaudz cilvēkiem 

mājas apstākļos! Tad izdomā, kāda mašīna ēdienu gatavotu ātrāk un lielākam 

cilvēku skaitam! Uzzīmē šo iekārtu! 

 

Nākamajā stundā savu zīmējumu parādi klasei un paskaidro, kā mašīna 

darbotos! 
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Prasme:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

Kuŗš vārds neiederas? 

 
Dotas rindas ar četriem vārdiem.  Trīs vārdi sader kopā, 

taču ceturtais neiederas.  Apvelc  atšķirīgo vārdu un  

uzraksti, kāpēc tas neiederas starp pārējiem vārdiem! 

 

līt   snigt   smidzināt   gāzt 

__________________________________________________________________ 

 

lielisks  izcils   slavējams  atvērts  

__________________________________________________________________ 

 

nepārtraukts nebeidzams nelaimīgs  turpinošs  

__________________________________________________________________ 

 

doties  apstāties  iet   braukt 

__________________________________________________________________ 

 

pūst   cept   gatavot  vārīt  

__________________________________________________________________ 

 

pārdošana ražošana  pirkšana  braukšana 

__________________________________________________________________ 

 

kliegt    murmināt  čukstēt  urdzēt  

__________________________________________________________________ 

  

sarīkojums  pasākums  izrāde  govju slaukšana 

__________________________________________________________________ 

 

pīrāgs  ābolmaize  piparkūka  dilles 

__________________________________________________________________ 
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Prasme:  lasīšana, rakstīšana 
(K) 

raksts  simbols  bloks   zīme 

__________________________________________________________________ 

 

amerikānis latvietis  itālis   Kanāda 

__________________________________________________________________ 

 

gribas ēst  ir noguris  garlaikojas saņem balvu 

__________________________________________________________________ 

 

ēdnīca  restorāns  kafejnīca  pasts 

__________________________________________________________________ 

 

skatīties  vērot   raudzīties  rūgt 

__________________________________________________________________ 
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Gatavo vakariņas! 
 

Tu vispirms gatavosi hamburgeru, tad picu, tad tako 

salātus.  Izvēlies katram ēdienam vismaz 5 sastāvdaļas!  

Tad uzraksti, kā tos gatavosi! 

Sastāvdaļas: 

liellopa maltā gaļa olīvas    majonēze 

peperoni desa  pipari / paprika  tomātu mērce 

siers    speķis   sinepes 

zilais siers   šķiņķis   meksikāņu salsa 

mocarellas siers  ola    asie pipari 

salātu lapas   sīpoli    sēnes 

tomāti   skābi gurķi   avokado 

 

Hamburgers 

Es gatavošu hamburgeru.  

1.  Vispirms es uz šķīvja likšu maizītes apakšējo daļu. 

2. Uz maizītes es likšu ________________. 

3. Uz _________________ es likšu ____________________. 

4. Uz _________________ es likšu ____________________. 

5. Uz _________________ es likšu ____________________. 

6. Un tad uz _________________ es likšu____________________. 

7. Pašā virsū es uzlikšu maizītes augšējo daļu. 

 

Pica 

Es gatavošu picu. 

1. Uz pannas es likšu picas mīklu. 

2. Uz mīklas es likšu ______________. 

3. Uz _________________ es likšu____________________. 

4. Uz _________________ es likšu____________________. 

5. Uz _________________ es likšu_____________________. 
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6. Un tad uz _________________ es likšu ____________________. 

 

Tako salāti  

Es gatavošu tako salātus. 

 

1. Uz šķīvja es likšu tako čipsus. 

2. Uz čipsiem es likšu ______________. 

3. Uz _________________ es likšu _____________________. 

4. Uz _________________ es likšu _____________________. 

5. Uz _________________ es likšu _____________________. 

6. Un tad uz _________________ es likšu ______________________. 
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Virtuves iekārta un aprīkojums 
 

Doti virtuves iekārtojuma un aprīkojuma nosaukumi.  Ar 

atšķirīgu krāsu zīmuļiem savieno nosaukumu ar apzīmēto 

lietu zīmējumā! 

 

ledusskapis 

galds 

krēsls 

izlietne 

krāns 

trauku sietiņš 

šķīvji 

skapis 

atvilktne 

plīts 

krāsns 

glezna 

karote 

lāpstiņa 
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Virtuves piederumi 
 

Doti virtuves piederumu nosaukumi.  Ar dažādu krāsu 

zīmuļiem savieno vārdu ar priekšmetu zīmējumā! 

 

mikseris / ātrkūlējs 

glāze 

kafijas krūze 

pakaramais 

šķīvis 

vīna glāze 

kaktuss 

panna 

svari 

zupas kauss 

piparu maltuvīte 

karafe 

putotājs 

nazis 

piesta 

lēzena bļoda 

svece 

rullis / veltnis 

lāpstiņa 

šķēres  

termoss 

kastrolis 



 

 

Pīrāgu recepte 

Mīklas sastāvdaļas: 

3 ēdamkarotes sausā rauga  5-1/2 krūzes (vai vairāk) izsijātu miltu + 1 ēdamk. miltu 

½ krūzes + 1 ēdamk. cukura  1/3 krūzes silta ūdens 

1 standziņa (8 ēdamk.) sviesta 3 ēdamk. Crisco (tauku vai eļļas) 

1 tējkarote sāls   3 viegli sakulti olu dzeltenumi 

1 sakulta ola    ½ tējk. kardamona (pēc izvēles) 

Mazliet tauku bļodas ieziešanai un mīklas pārziešanai pirms raudzēšanas. Var izmantot arī izsmidzināmo eļļu. 

 

Pildījuma sastāvdaļas: 

1 mārciņa (ap 450 g) gabaliņos sagriezta, caurauguša speķa  

1 mārciņa (ap 450 g) gabaliņos sagriezta, žāvēta šķiņķa 

1 neliels, sakapāts sīpols 

 

Mīklas pagatavošana: 

1. Nelielā bļodiņā samaisa raugu, 1 ēdamkaroti miltu, 1 ēdamkaroti cukura un silto ūdeni. Apsedz bļodiņu 

ar šķīvi un liek raudzēties siltā vietā. 

2. Lielākā bļodā ieliek sviestu, taukus un pienu, visu uzkarsē (mikroviļņu krāsnī apm. 4 minūtes). 

3. Lielā bļodā vai maisītājā ieber ½ krūzi cukura un sāli. Tam pielej piena un tauku maisījumu un visu labi 

samaisa. Maisījumam pievieno aptuveni 1 krūzi izsijātu miltu un turpina maisīt. Kad mīkla nedaudz 

atdzisusi, tai pievieno olu dzeltenumus un uzrūgušo rauga maisījumu. Visu labi samaisa. 

4. Mīklai turpina pievienot miltus un labi maisīt, līdz tā vairs nelīp pie pirkstiem, un, iebakstot tajā pirkstu, 

veidojas iedobums. 

5. Lielu bļodu (ne metāla) ieziež (vai izsmidzina) ar nelielu daudzumu tauku (vai eļļas) un ieliek tur mīklu. 

Mīklas virsu pārziež  (vai nosmidzina) ar taukiem (vai eļļu). 

6.  Mīklu liek siltā vietā raudzēties. Mīklai jādubultojas apjomā. Tam parasti nepieciešama viena vai 

pusotra stunda. 

 

Pildījuma gatavošana: 

1. Kamēr mīkla rūgst, uzkarsētā pannā uz lielas uguns apcep speķi, šķiņķi un sīpolus, tos pastāvīgi maisot. 

Maisījumam ļauj atdzist. Ja vēlas izmantot tikai sacepto gaļu un sīpolus bez izkusušajiem taukiem, tad 

dzesējoties pannas vienu malu novieto nedaudz augstāk, lai tauki sakrātos apakšmalā. Gaļas maisījumu 

var pabīdīt uz pannas augšmalu. 

 

Pīrāgu veidošana un cepšana: 

1. Uzsilda krāsni līdz 400°F (200°C). 

2. Ņem plūmes  lieluma mīklas gabaliņu, no tā ar plaukstām izrullē bumbiņu, tad saplacina. 

3. Ar tējkaroti ņem devīgu daudzumu pildījuma un liek to plakanā mīklas gabaliņa vidū. 

4. Mīklu ar pildījumu pārloka uz pusēm, maliņas saspiežot  kopā. Locījuma vietu liek apakšā un abus galus 

ieliec, veidojot pīrāga formu. 

5. Uz pannas liek cepampapīru un uz tā kārto pīrāgus. 

6. Sakuļ olu ar nedaudz ūdens. Ar šo maisījumu pārklāj pīrāgus spīdumam. 

7. Katrā pīrāgā vienreiz iedur dakšiņu. 

8. Cep cepeškrāsnī aptuveni 9-11 minūtes vai tik ilgi, līdz pīrāgi kļuvuši brūni. 
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