
budžeta 

 

receptes
Šis vegānisko recepšu buklets ir lieliska iespēja 

pamēģināt ko jaunu gan pavārmākslas iesācējam,  
gan jau lietpratējam virtuvē, nepatērējot tam  

daudz līdzekļu un laika. Lai izdodas!

vegāniskās
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Pagatavošana:
1. Ķirbi sagriež pirksta izmēra salmiņos.
2. Iemērc ūdenī un atstāj vismaz uz 30 minūtēm, bet vēl labāk — uz visu 

nakti. Tas likvidēs daļu cietes, un ķirbju “kartupelīši” būs kraukšķīgāki. 
Izņemot tos no ūdens, ļoti rūpīgi nosusina.

3. Apslaka ar eļļu, pieber garšvielas, izkārto uz cepšanas plāts, kas izklāta 
ar cepamo papīru.

4. Uz 25 minūtēm ievieto cepeškrāsnī, kas uzkarsēta līdz 180 grādiem. 
5. Palielina karstumu līdz 210 grādiem un cep vēl 2–4 minūtes, lai skaisti 

apgrauzdētos.
Pasniedzot ēdienu, apber ar sāli un pētersīļiem. Bauda ar iecienītāko 
mērci, piemēram, jogurta-citronu vai sinepju-majonēzes. Labu apetīti!

sastāvdaļas: 
1 sviesta ķirbis
2–3 ēdamk. cepamās eļļas
1 tējk. ķiploku pulvera

½ tējk. paprikas pulvera
1 šķipsna maltu melno piparu

Ķirbja “frī kartupeļi”

sastāvdaļas: 
200 g makaronu 
Olīveļļa
200 g ķiršu tomātu
50 g olīvu
100 g saulē kaltētu tomātu

Pagatavošana:
1. Izvāra makaronus un nogaida, kamēr makaroni atdziest. 
2. Sagriež ķiršu tomātus, saulē kaltētus tomātus un avokado.
3. Sasmalcina sīpolus.
4. Visas sastāvdaļas ieber bļodā un iemaisa salātus. 
Salāti ir gatavi. Labu apetīti!

1 avokado
30 g rukolas
Pipari
Sāls
Garšvielas pēc izvēles

Makaronu salāti



sastāvdaļas:
2–3 avokado
150 g ķiršu tomātu
1–2 šalotes sīpoli
5 g pētersīļu

Pagatavošana:
1. Avokado atbrīvo no kauliņiem un mizas, sagriež vidējos gabaliņos. Ķiršu 

tomātus pārgriež uz pusēm, šalotes sagriež strēmelītēs. Visu ber bļodā.
2. Sasmalcina pētersīļus, ber bļodā pie dārzeņiem.
3. Kopā sakuļ olīveļļu, citrona sulu, sāli, piparus un nedaudz cukura.
3. Pārlej uz dārzeņiem un rūpīgi iemaisa. Labu apetīti!

svaigie Ķiršu toMātu un avokado salāti

Mērcei:
Olīveļļa
Citrona sula
Sāls
Pipari
Cukurs

sastāvdaļas: 
2 vidēji lieli kartupeļi
1–2 marinēti gurķi 
⅓ svaiga garā gurķa 
1 burkāns
5 ēd. k. konservētu zaļo zirnīšu

Mērcei:  
5 ēd. k. vegāniskas majonēzes  
(iesakām Spilvas “4 sezonu”) 
1 tējk. augu eļļas 
1 tējk. sinepju 
Naža gals mārrutku  
Sāls 
Pipari 
Šķipsniņa cukura 

Pagatavošana:
1. Sajauc mērces sastāvdaļas un liek ledusskapī ievilkties. 
2. Novāra kartupeļus un burkānu, lai ir gatavi, bet nav pārvārījušies. 

Atdzesē.  
3. Abu veidu gurķus, kartupeļus un burkānus sagriež nelielos kubiņos. 

Pievieno zirnīšus.  
4. Visu samaisa ar mērci. Ja tā ir par biezu, pielej gurķu marinādi vai  

ūdeni pēc vajadzības. Labu apetīti! 

vegāniskais rasols



sastāvdaļas:
1 kg ķirbja
300 g burkānu
1 kartupelis
2 dārzeņu buljona kubiciņi

Pagatavošana:
1. Uzvāra katliņā ūdeni, pievieno buļjona kubiciņus.
2. Pievieno sagrieztu kartupeli, ķirbi, sagrieztus burkānus.
3. Vārot pievieno kurkumu, divas laurlapas un kumīnu.
4. Kad viss zupā izvārījies un beidzis burbuļot, izvelk laurlapas

un piparus, sablenderē.
Krēmīgumam var pievienot vegānisko krējumu. Labu apetīti!

Ķirbju biezzupa

½ tējk. kumīna
½ tējk. kurkumas
2 laurlapas
5 pipari

sastāvdaļas:
2 bundžas (700 ml) konservētu tomātu
2 sīpoli
Olīveļļa cepšanai

Pagatavošana:
1. Uz pannas apcep sīpolus un ķiplokus.
2. No burkas katliņā ielej tomātus, maisījumam pievieno apceptos 

ķiplokus, sīpolus.
3. Vāra 15 minūtes, pievieno cukuru un sāli.
4. Noņem no uguns, kad zupa beidz burbuļot, to sablenderē.
Zupu var izdekorēt ar maizes grauzdiņiem un garšaugiem —  
baziliku, dillēm u.c. Labu apetīti!

toMātu biezzupa

1 ķiploka daiviņa
1 ēdamk. cukura
1 tējk. sāls



sastāvdaļas:
1 portobello sēne (60–70 g),  
var izmantot arī citas sēnes
2 ķiploku daiviņas
1 vidēja izmēra sīpols
¼ tējk. kaltēta timiāna

¼ tējk. kaltēta rozmarīna 
2 tējk. sojas mērces
500–600 g kartupeļu (~6–7 kartupeļi)
1 tējk. sāls
Eļļa cepšanai

Pagatavošana: 
1. Sēni sagriež šķēlēs un tad — nelielos gabaliņos.
2. Ķiploku un sīpolu smalki sakapā.
3. Pannā uzsilda eļļu un zemā temperatūrā apcep ķiploku, līdz tas sāk 

smaržot. Tad pievieno sīpolus un maisot cep, līdz tie kļūst caurspīdīgi.
4. Pievieno sēnes, rozmarīnu un timiānu, maisot cep, līdz panna kļuvusi 

sausāka (sēnes vairs neizdala sulu).
5. Pievieno sojas mērci, samaisa un cep, līdz sēnes sāk mazliet apbrūnēt. 
6. Sarīvē kartupeļus uz rupjās rīves, iemaisa sāli un nospiež kartupeļu sulu. 
7. Kartupeļiem pievieno sēnes un kārtīgi samaisa.
8. Uzkarsētā eļļā no abām pusēm cep pankūkas (vidējā temperatūrā),  

līdz tās ir zeltainas. Liek uz dvieļa, lai atbrīvotos no liekās eļļas.
Labu apetīti!

kartupeļu - sēņu pankūkas



sastāvdaļas:
kēksam:
300 g pašbriestošu miltu
1 tējk. cepamā pulvera
185 g cukura
2 ēdamk. magoņu sēklu
120 ml eļļas

Citrona kēkss ar Magoņu sēklāM

230 ml nesaldināta mandeļu piena
125 ml citronu sulas (4 citroni)
3 citronu miziņas
1 tējk. vaniļas esences

glazūrai:
170 g pūdercukura
2 ēdamk. citrona sulas

Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Ietauko kēksa formu.
2. Izsijā miltus un cepamo pulveri bļodā. Pievieno cukuru un magoņu 

sēklas un samaisa.
3. Atsevišķā bļodā sajauc eļļu, pienu, citrona sulu, citrona miziņu  

un vaniļu.
4. Ielej šķidrās sastāvdaļas pie sausajām sastāvdaļām un maisa, līdz tās 

vienmērīgi sajaukušās.
5. Ielej mīklu formā un ievieto cepeškrāsnī uz 45–55 minūtēm. Tās 

malām vajadzētu sākt kļūt zeltaini brūnām. Pārbaudi veic ar zobu  
bakstāmo. Ja pie tā nepielīp vairs mīkla, tad kēkss ir gatavs.

6. Pagatavo glazūru, sajaucot pūdercukuru un citrona sulu, līdz tā veido 
biezu masu. Ziež ar karoti uz kēksa, kad tas ir atdzisis.

Kā dekorējumu vēl var uzrīvēt citrona miziņu un uzbērt sēkliņas.  
Labu apetīti!



sastāvdaļas:
Pamatnei:
200 g dateļu
180 g mandeļu

Pagatavošana:
1. Sablenderē dateles ar mandelēm, līdz masa kļūst lipīga. Klāj formā vien-

mērīgā kārtā un liek ledusskapī.
2. Sāk gatavot kūkas pildījumu — sablendē izmērcētus Indijas riekstus ar 

kļavu sīrupu un citrona sulu. Pievieno zemenes un blendē, līdz masa 
kļūst vienmērīga.

3. Sagatavo agaru, to uzkarsējot kopā ar augu pienu, līdz sāk vārīties. Ļauj 
nedaudz atdzist un pievieno kūkas pildījumam. Visu atkal sablendē, līdz 
kārtīgi sajaucas.

4. Masu klāj kūkas formā un dekorē ar papildu zemenēm.
5. Liek ledusskapī uz apmēram 2 stundām, līdz kūka kļūst stingra. Gatavs!

zeMeņu “siera” kūka

Pildījumam:
5 ēdamk. kļavu sīrupa
150 g Indijas riekstu
1 glāze citronu sulas

900 g zemeņu
2 tējk. agara
150 ml augu piena

sastāvdaļas:
2 lieli avokado (nomizoti un sagriezti)
65 g kakao pulvera
100 g brūnā cukura
85 ml kokosriekstu piena
2 tējk. vaniļas ekstrakta
1 šķipsniņa kanēļa

Pagatavošana:
1. Avokado, kakao, brūno cukuru, kokosriekstu pienu, vaniļas ekstraktu un 

kanēli liek blenderī un smalcina, līdz masa kļūst krēmīga un vienmērīga.
2. Pudiņu liek ledusskapī, līdz tas pilnībā atdzisis (~30 minūtes).
Labu apetīti!

šokolādes un avokado pudiņš



sastāvdaļas:
Mandeļu piens
1 banāns
½–1 glāze melleņu

Dekorēšanai:
Riekstu sviesta granola vai cits muslis
Rieksti un sēklas pēc izvēles

Pagatavošana:
1. Melleņu jogurta sastāvdaļas sablendē, pievienojot pienu pēc vēlamās 

konsistences. Nogaršo, ja nepieciešams, pievieno vairāk kādu no sas-
tāvdaļām.

2. Lej bļodiņā un pārber ar granolu vai musli pēc izvēles, rotā ar 
banāniem vai svaigām mellenēm. Labu apetīti!

Melleņu sMūtījbļoda

sastāvdaļas:
400 ml dzērveņu sulas
5 ēdamk. cukura
40 g mannas

Pagatavošana:
1. Katliņā ielej 400 ml dzērveņu sulas un uzsilda.
2. Pievieno cukuru, pēc tam maisot pievieno mannu.
3. Noņem no uguns, konsistencei paliekot biezai, paņem blenderi un sakuļ.
Debesmannai ieņemot gaiši rozā krāsu, tā ir gatava.
Debesmannu var ēst kopā ar kādu no garšīgajiem augu pieniem un svaiga-
jām ogām. Dzērveņu sulas vietā var izmantot arī citu, piemēram, jāņogu. 
Lai labi garšo!

dzērveņu debesManna



sastāvdaļas:
250 g miltu
80 g kakao pulvera
300 g cukura
1 tējk. cepamā pulvera

Pagatavošana:
1. Uzsilda cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Kvadrātainā stikla traukā ieklāj  

cepamo papīru, var izmantot arī citas formas trauku.
2. Bļodā samaisa miltus, cukuru, cepamo pulveri, sāli un kakao pulveri.
3. Citā traukā samaisa sojas pienu un citronu sulu. Atstāj to uz kādu brīdi.
4. Bļodā pievieno sojas pienu ar citronu sulu, vaniļas ekstraktu un eļļu. Visu 

kārtīgi samaisa.
5. Konsistenci ielej iepriekš sagatavotajā formā.
6. Brauniju cep 35–40 minūtes. Braunijs būs gatavs, ja, ieliekot koka irbulīti 

braunijā, tā konsistence nepielips pie irbuļa.
Var servēt kopā ar vegānisku saldējumu. Labu apetīti!

½ tējk. sāls
240 ml sojas piena
1 tējk. citrona sulas
240 ml eļļas
1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sastāvdaļas:
½ glāzes ūdens
1 ēdamk. baltā cukura
Šķipsniņa sāls

Pagatavošana:
1. Katliņā karsē ūdeni, cukuru, sāli un kokosriekstu eļļu, kamēr cukurs ir iz-

kusis. Noņem katliņu no uguns un pievieno miltus. Samaisa, ļauj atdzist.
2. Čurros mīklu iepilda konditorejas maisiņā, izveido sirsniņu formas uz 

cepamā papīra, ieliek saldētavā, kamēr mīkla ir kārtīgi sastingusi.
3. Uzsilda katliņā eļļu, liek cepties čurros sirsniņas uz 3–4 minūtēm, līdz tās 

kļūst zeltainas un kraukšķīgas.
4. Uzliek sirsniņas uz papīra dvieļa, lai noņemtu lieko eļļu. Ja čurros 

sirsniņa iekšā ir jēla, tad eļļa ir par karstu.
Čurros var papildināt ar šokolādes mērci, pūdercukuru, ievārījumu vai 
svaigiem augļiem. 
Lai labi garšo! 

Čurros sirsniņas

1 ēdamk. kokosriekstu eļļas
1 glāze miltu (jebkādu)
Eļļa cepšanai

vegāniskie brauniji



vegāniskās pankūkas aMerikāņu gauMē

sastāvdaļas: 
350 ml miltu
350 ml augu piena pēc izvēles vai ūdens
2–3 ēdamk. cukura
1/2 tējk. sāls
2–3 tējk. cepampulvera
1 tējk. vaniļas cukura

Pagatavošana:
1. Sajauc sausās sastāvdaļas, kārtīgi izmaisot. Ja izmanto pašbriestošos 

miltus, nepieciešama tikai viena tējkarote cepamā pulvera.
2. Pamazām pievieno ūdeni vai augu pienu un izmaisa visus kunkuļus.
3. Cep eļļā uz lēnas uguns, līdz pankūkas kļūst zeltaini brūnas.

sastāvdaļas: 
1 iepakojums vegāniskās kārtainās mīklas (5 vai 6 mīklas taisnstūri)
200 g margarīna vai vegāniskā sviesta
Kanēlis un cukurs (daudzums pēc izvēles)

Pagatavošana:
1. Uzsilda krāsni līdz 200 grādiem. 
2. Izņem mīklu no iepakojuma. Ļauj tai nedaudz atkust. 
3. Paņem 1 mīklas taisnstūri un izrullē to. 
4. Uz izrullētās mīklas uzklāj plānu kārtu margarīna,  

uzber cukuru un kanēli. 
5. Mīklu sarullē. Izveidoto rulli sagriež daudzās mazākās daļās. 
6. Mazās, sagrieztās bulciņas uzliek uz cepampapīra un ieliek krāsnī.  

Visu atkārto ar atlikušo mīklu. Lai labi garšo! 

kanēļMaizītes



sastāvdaļas:
200 g miltu
100 g kakao
150 g cukura
200 ml ūdens

Pagatavošana:
1. Samaisa miltus ar kakao, cukuru un cepamo pulveri.
2. Maisījuma vidū izveido bedrīti un tajā lej eļļu un ūdeni. Pievieno etiķi, 

riekstus un visu samaisa. Masai jābūt gludai, vijīgai un spīdīgai.
3. Ar olīveļļu ietauko kēksa formu un lej tajā mīklu.
4. Cep 180 grādu temperatūrā aptuveni 30 minūtes. Ideāli, ja kēksa vidū 

saglabājās nedaudz mitruma — tas piešķirs kēksam īpašu garšas noti.  
Lai labi garšo!

150 ml olīveļļas
50 g sasmalcinātu lazdu riekstu
½ tējk. cepamā pulvera
1 tējk. ābolu etiķa

vegāniskais šokolādes kēkss

sastāvdaļas:
1 glāze auzu pārslu
Ūdens auzu pārslu nomērcēšanai
1 ēdamk. sīrupa pēc izvēles
4 ēdamk. dabiska zemesriekstu sviesta bez piedevām

Pagatavošana:
1. Auzu pārslas uz nakti izmērcē, pārlejot tās ar ūdeni tik daudz, lai tas 

nedaudz pārklātu auzu pārslas.
2. No rīta visas sastāvdaļas sablendē pēc vēlamās konsistences.
Pievieno papildu dateles, ja pudiņu vēlaties saldāku. Labu apetīti!

auzu pārslu un zeMesriekstu pudiņš



dateļu karaMele

sastāvdaļas:
12 mīksto dateļu (ja nav pieejamas mīkstās dateles,  
tad tās mērcē siltā ūdenī 10 min)
6 ēdamk. izkausētas kokosriekstu eļļas (extra virgin)
6–12 ēdamk. sojas piena vai ūdens  
(daudzums atkarīgs no vēlamā mērces biezuma)
½ tējk. vaniļas pulvera vai ½ tējk. vaniļas esences
½ tējk. kanēļa

Pagatavošana:
1. Izkausē kokosriekstu eļļu ūdens peldē.
2. Datelēm izņem kauliņus.
3. Visas sastāvdaļas liek blenderī un sablendē līdz viendabīgai konsistencei.
Labu apetīti!

zeMesriekstu CepuMi

sastāvdaļas:
80 g auzu pārslu
130 g mīksto dateļu
120 g zemesriekstu sviesta

Pagatavošana:
1. Virtuves kombainā sablendē auzas, līdz ir iegūts miltiem līdzīgs 

maisījums.
2. Pievieno dateles un zemesriekstu sviestu un blendē atkal, līdz masa 

kļūst vienmērīga.
3. Sadala masu 10 vienādās daļās un ar rokām izveido cepumu formu, 

pārklāj ar kausētu šokolādi.



šokolādes vafeles

sastāvdaļas:
250 g griķu miltu (var aizvietot ar speltas vai kviešu miltiem)
2 ēdamk. brūnā cukura
2 tējk. cepamā pulvera
½ tējk. sāls
2 ēdamk. kakao
400 ml augu piena vai ūdens
½ tējk. vaniļas ekstrakta
3 ēdamk. eļļas, kā arī papildu eļļa cepšanai

Pagatavošana:
1. Sajauc kopā visas sausās sastāvdaļas: miltus, cukuru, cepamo pul-

veri, kakao un sāli. Izmaisa un, ja nepieciešams, izsijā caur sietiņu, lai 
nebūtu kakao graudiņu.

2. Pievieno slapjās sastāvdaļas: augu pienu, vaniļas ekstraktu un 3 ēdam-
karotes eļļas. Kārtīgi izmaisa, lai masa būtu vienmērīga, un ļauj tai 
ievilkties uz pāris minūtēm.

3. Uzkarsē vafeļu pannu un ieziež to ar nelielu daudzumu eļļas. 
4. Vafeļu pannā klāj ~3–4 ēdamkarotes mīklas (atkarīgs no pannas 

lieluma) un vienmērīgi izlīdzina. Cep ~3–5 minūtes, līdz vafeles kļūst 
kraukšķīgas.

Pasniedz siltas kopā ar šokolādes mērci, svaigām ogām vai ievārījumu 
pēc izvēles. Labu apetīti!



sastāvdaļas:

Pagatavošana:
1. Pāris minūtes blendē kokosrieksta skaidiņas, miltus un augu pienu.
2. Pievieno pārējās sastāvdaļas: zemesriekstu sviestu, kokosriekstu eļļu, 

avokado, dateles, kakao, vaniļas ekstraktu un rozīnes. Blendē, līdz viss 
kārtīgi sašķeļas un masa ir vienmērīga. Ja nav pārliecības par blendera 
jaudu, sastāvdaļas pievieno pakāpeniski.

3. Liek masu formā, kurā ieklāta pārtikas plēve (var aizstāt ar maisiņu, 
foliju, cepampapīru vai marli) un pārber ar rozīnēm un riekstiem pēc 
izvēles.

4. Pārklāj ar pārtikas plēvi, nedaudz izlīdzina un nospiež masu. Liek  
ledusskapī uz pāris stundām.

5. Kad masa pastāvējusi ledusskapī un nedaudz sacietējusi, ņem to ārā 
no formas un griež gabaliņos.

Labu apetīti!

60 g kokosriekstu skaidiņu 
60 g kokosriekstu miltu  
(vai 120 g kokosriekstu skaidiņu)
200 ml augu piena
3–4 ēdamk. zemesriekstu sviesta
1 vidēja izmēra avokado

vegāniskais “biezpiena’’ sieriņš

180 g dateļu
3 ēdamk. kakao
1 tējk. vaniļas ekstrakta
2 ēdamk. kokosriekstu eļļas
Sauja rozīņu, kā arī rozīnes un 
rieksti dekorēšanai



sastāvdaļas:
1 krūze jauktu riekstu
1 krūze dateļu
½ krūzes auzu pārslu
1 sauja žāvētu dzērveņu vai rozīņu
1 ēdamk. čia sēklu
1 ēdamk. linsēklu (pēc izvēles)

Pagatavošana:
1. Sastāvdaļas liek blenderī un blendē, līdz konsistence ir vienmērīga. 
2. Veido batoniņus formā pēc izvēles, liek ledusskapī uz pāris minūtēm.
Pēc vēlēšanās var pievienot kakao, citrona vai apelsīna miziņu. 
Labu apetīti!

enerģijas batoniņš

sastāvdaļas:     
2 ēdamk. kviešu miltu
2 ēdamk. cukura
1 ēdamk. kakao
Šķipsniņu sāls

Pagatavošana:
1. Sajauc kopā sausās sastāvdaļas un izmaisa, lai tās būtu vienmērīgi 

sajaukušās.
2. Pievieno eļļu un augu pienu. Izmaisa atkal līdz vienmērīgai mīklas 

konsistencei.
3. Iemaisa pāris šokolādes gabaliņu un liek mikroviļņu krāsnī uz 1 minūti. 

Gatavs!
Var dekorēt ar papildu šokolādes gabaliņiem. Labu apetīti!

ātrā jeb 2 Minūšu kūka

Šķipsniņa cepamā pulvera
1 ēdamk. saulespuķu vai kokosriekstu eļļas
4 ēdamk. augu piena
Šokolādes gabaliņi



sastāvdaļas:
0,5 l burkānu sulas
200 g ananasu (svaigu vai konservētu)
2 banāni
Mazs ingvera gabaliņš
1 laima sula
½ apelsīna sulas

Pagatavošana:
Visas sastāvdaļas liek blenderī un sakuļ, līdz iegūst viendabīga  
kokteiļa masu.
Dzert var uzreiz vai ņemt līdzi. 
Lai labi garšo!

saulainais burkānu sMūtijs


