
Marta (Kārumnieki) un Ernests (Brīnumpupa) 
 

Vispirms vēlējāmies padalīties ar to, cik veselīgas un cilvēka organisma augšanai svarīgas ir mūsu izvēlētās 

receptes pamatsastāvdaļas! 

BIETES 

Biešu uzturvērtība ir neparasti liela. Biešu saknes satur cukurus- glikozi, fruktozi un saharozi (līdz 25%), 

organiskās skābes- citronskābi, skābeņskābi un ābolskābi, dažādus olbaltumus, BB, В, С, Р, РР vitamīnus, 

karotinoīdus, folijskābi, pektīnus. Kā arī šķiedrvielas, aminoskābes (lizīnu, valīnu, arginīnu, histidīnu u.c.). 

Bez tam bietēs ir tādi mikroelementi kā kobalts, rubīdijs, cēzijs, varš, dzelzs, hlors, kālijs, fosfors, sērs, 

magnijs, jods. Daudzi no tiem regulē asinsrades procesus, tāpēc cilvēki, kas uzturā bieži lieto bietes, nekad 

necieš no mazasinības. Pateicoties bietēs esošajam betaīnam un betanīnam, tās uzlabo olbaltumu uzsūkšanos 

organismā un piedalās holīna veidošanās procesā. Holīns ir viela, kas uzlabo aknu šūnu darbību. 

Tāpat bietes pastiprina zarnu trakta darbību, atvieglojot barības pārvietošanos pa to un aktivizē aknu 

funkcijas. Bietēm piemīt urīndzenoša, viegli vēderu mīkstinoša, pretsāpju un pretiekaisumu darbība.  

Vēl pie tās vērtīgajām īpašībām var minēt zemo kaloriju daudzumu, ko tās satur.  

CIEDRU RIEKSTI 

Ciedru riekstu izcelsmes valsts gan nav Latvija, bet tas ‘ļoti draudzējas’ ar pašmāju audzēto bieti ☺ 

100 gramos ciedru riekstu ir gandrīz visu organismam nepieciešamo vielu diennakts deva, vienīgi C 

vitamīna tā pamazāk, toties ir A, B1, B2, B3, B6, E un PP vitamīni. Tiek uzskatīts, ka augu valsts 

olbaltumvielas, ko satur ciedru rieksti, sastāva ziņā ir īpaši tuvas cilvēka audos esošajām olbaltumvielām, 

tāpēc organisms tās spēj izmantot par 99%. Ciedru riekstos turklāt atrodamas gandrīz visas neaizstājamās 

aminoskābes. Tauku saturs ir augsts, 55–66%; riekstiņi ir bagāti ar polinepiesātinātajām taukskābēm, 

bagātīgi pārstāvētas minerālvielas – varš, kobalts, mangāns, cinks, jods, magnijs, silīcijs, kālijs, kalcijs u.c.  

KAZAS SIERS: 

Kazas siers satur daudz kālija, kuram ir liela loma sirds un asinsvadu sistēmas darbībā. Pētījumi rāda, ka 

kazas siers labāk īsteno cilvēka organisma fizioloģiskās vajadzības. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret govs 

pienu, kazas piens un arī siers nesagādā problēmas. Tajā ir daudz B, B2, C un A vitamīna.  

 



Ceptas bietes ar ciedru riekstiem un kazas sieru 

Sastāvdaļas: 

4 nelielas bietes (jau izvārītas) 
1 stiebriņš svaiga timiāna 
3 ķiploku daiviņas 
2 ēd. kar. Dansukker Dzidrā cukura sīrupa  
4 ēd. kar. olīveļļas  
sāls, pipari pēc garšas 
100 gr grauzdētu ciedru riekstu  
300 g svaiga kazas siera 
kumins (romiešu ķimenes)  
kurkuma pulveris 

Uz pannas apgrauzdē ciedru riekstus, kad tie paši uz pannas sāk sprakšķēt un izdalīt patīkami saldu smaržu. 
Izber kādā trauciņā. Bietes sagriež strēmelēs, pannā apcep olīveļlā. Kad bietēm parādās tumšāki – brīni 
sarkana krāsa, pievieno cukura sīrupu, sāli, u.c. garšvielas, pārkaisa piparus un timiānu. Atstāj uz pannas, lai 
garšvielas savā starpā ‘sadraudzējas’ vēl kādas 5 minūtes. 

Pasniedz kopā ar kazas sieru un ciedru riekstiem. Kārto uz rukolas lapām, piegriežot klāt ķekartomātiņus! 

Gan acīm, gan garšas kārpiņām piedzīvojums garantēts! 

Aicinām izmēģināt šo recepti tiem, kuri nav draugos ar bieti! 
Marta un Ernests Vanagi 

 
 

 


