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Ievads

Ārsti un uztura speciālisti aizvien aktīvāk aicina mūs pie-
vērsties veselīgam dzīvesveidam, kas nozīmē arī – pareizi ēst. 
Pašreizējām veselības un diētas rekomendācijām atbilst meža 
dzīvnieku gaļa, jo tajā ir daudz vairāk nepiesātināto jeb labo, 
bet mazāk – piesātināto jeb slikto tauku. Īpaši tas attiecināms 
uz briežu dzimtas dzīvniekiem – alni, briedi, stirnu. Meža 
dzīvnieki vada savu dzīvi mierīgi, bez stresa, ganās svaigā 
gaisā un ēd, ko paši sameklē. Viņu barībā nenonāk antibio-
tiku paliekas un augšanu stimulējoši hormoni. Šajā gaļā ir 
daudz vairāk vitamīnu, minerālvielu un vērtīgo neaizvieto-
jamo aminoskābju, bet mazāk kaitīgā holesterīna, uz ko vērst 
uzmanību aicina kardiologi.

Izvēlēsimies dabas dāvāto! Lai labi garšo!
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MedĪjuMu aPStrĀde

Medījumu pirmapstrāde

Medījumu gaļas kvalitāti ietekmē medību veids, nomedītā 
dzīvnieka apstrāde, liemeņa atvēsināšana, transportēšana, 
kā arī dažādi ārējie apstākļi. Gaļa var tikt sabojāta jau me-
dību laikā: lieliem dzīvniekiem – lodei nokļūstot nepareizā 
ķermeņa daļā, mazākiem dzīvniekiem – šaujot no pārāk ne-
liela attāluma vai ar nepiemērota izmēra munīciju. Medījot 
lielus dzīvniekus, par pareizu tiek uzskatīts tēmēt sirds vai 
kakla apvidū, bet par neveiksmīgu – šāviens vēdera rajonā, 
kā rezultātā tiek bojāts kuņģis, zarnas, nieres vai urīnpūslis, 
sabojājot gaļu ar vēdera dobuma vai zarnu mikrofloru. Lai sa-
glabātu nomedītā dzīvnieka gaļas kvalitāti, tiek rekomendēts 
medījumu maksimāli atasiņot. jādara tas sekojoši: dzīvnieks 
jānoliek uz labajiem sāniem tā, lai galva atrastos zemāk par 
ķermeni. Kreisā kāja jāpiespiež pie krūškurvja, kakla otrā 
trešdaļā jānogriež apmatojums, ar asu nazi jāpārgriež kakla 
vēnas un artērijas un jāļauj notecēt asinīm. Meža cūkām nazi 
iedur sirdī un izdara griezumu. Lai vieglāk varētu piekļūt 
sirdij, dzīvnieka kreisā priekškāja jāatliec sānis.
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tūlīt pēc dzīvnieka krišanas medniekam jāpārliecinās par 
nomedītā dzīvnieka ķermeņa stāvokli – jānovērtē tas no ār-
puses, bet pēc vēdera dobuma atvēršanas jāpārliecinās, kādā 
stāvoklī ir iekšējie orgāni. jāraugās, lai, veicot manipulācijas 
ar nomedīto dzīvnieku, uz mednieka rokām nebūtu ievaino-
jumu vai jāstrādā gumijos cimdos.

Iekšu izņemšana medījumam

Pie iekšu izņemšanas dzīvniekam var ķerties tikai pēc tā 
ārējās apskates. tas jādara pēc iespējas ātrāk, jo savlaicīga iek-
šu izņemšana ļoti nozīmīgi ietekmē gaļas kvalitāti. Siltā laikā 
pat pietiek ar vienu stundu, lai gaļa uzsūktu kuņģa-zarnu 
trakta satura smaku. Nokavējot iekšu izņemšanu, piemēram, 
ilgstoši meklējot nomedīto dzīvnieku vai nepareizi medījumu 
transportējot, gaļa pieņem nepatīkamu skābu smaku un tum-
ši brūnu nokrāsu, īpaši lāpstiņu, gurnu un kakla muskuļi, ja 
tie atdziest lēnām. Muskuļus sedzošā plēvīte iegūst zaļganu 
vai zilganzaļganu nokrāsu, un sākas pūšanas procesi. Šādu 
gaļu pārtikā lietot nedrīkst.

Lielajiem pārnadžiem iekšas izņem tūlīt pēc nomedīšanas, 
un to visiem dzīvniekiem veic vienādi, izņemot meža cūkas. 
dzīvnieku novieto uz muguras, ragus iedurot zemē pēc ie-
spējas tuvāk ķermenim tā, lai kakls būtu nedaudz pacelts. 
ja mednieks darbojas viens, zem abiem dzīvnieka sāniem 
jāpaliek malkas šķilas vai akmeņi, lai tas neveltos uz sāniem.

tēviņiem vispirms apgriež ādu ap urīnvada izeju. Meža 
kuiļiem pie urīnvada izejas atrodas dziedzeri, kas izdala ko-
dīgu šķidrumu. Ādu ar dzimumorgāniem atgriež un atdī-
rā, velkot līdz pat sēkliniekiem, kurus atdala no ķermeņa, 
pārgriežot sēklvadus. tālāk, paceļot uz augšu dzīvnieka 
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pakaļkājas, gar anālās atveres malu izdara apļveida griezu-
mu ap anālo atveri, tādējādi no iegurņa atdalot taisnās zar-
nas galu un anālo atveri. Pēc tam jāķeras pie vēdera dobuma 
apstrādes. Vispirms pārgriež vēderplēvi. Sākotnēji vēderplē-
vi pārgriež pie pakaļkājām tikai tik daudz, lai pa griezumu 
vēdera dobumā var ievadīt divus pirkstus. ar pirkstiem no 
vēderplēves atspiež kuņģi un, nazi virzot starp pirkstiem vir-
zienā uz augšu, vēderplēvi pārgriež līdz galam, netraumējot 
kuņģi. Mednieki šim nolūkam izmanto speciālus nažus ar 
kombinēto asmeni. Kad vēders ir pārgriezts, no iegurņa kau-
la izvelk taisno zarnu kopā ar anālo atveri un urīnpūsli. tad 
dzīvnieku vislabāk noguldīt uz labajiem sāniem un no vēdera 
dobuma izņemt kuņģi un zarnas. dzīvnieka noguldīšana uz la-
bajiem sāniem nodrošina to, ka aknas, kas vēdera dobumā atro-
das labajā pusē, paliek zem kuņģa un zarnām, tādējādi, izgāžot 
iekšas, ir viegli atdalāmas no kuņģa un paliek vēdera dobumā.

Izņemot iekšas dīrātavā, ieteicams uzreiz pārgriezt arī 
krūškaulu un ādu līdz pat rīklei un pirms iekšu izņemšanas 
vispirms atgriezt rīkli un barības vadu, no krūškurvja izņemt 
plaušas un sirdi un tikai tad no vēdera dobuma izņemt iekšē-
jos orgānus – kuņģi, zarnas, aknas un nieres. Lai ar nazi pār-
grieztu krūškurvi, jāatceras, ka nevajag griezt krūškaulam pa 
vidu, jo ribas pie kaula ir pievienotas ar skrimšļu palīdzību, 
līdz ar to, griezienu virzot pa vienu vai otru krūškaula malu, 
pārraut krūškurvi ir viegli.

ja kuņģis tiek izmantots kulinārijā, to pārgriež un tā saturu 
izmet. Nieres, aknas, liesa, mēle, sirds un plaušas ir ļoti vēr-
tīgi subprodukti.

Lai vēdera apvidus labi atdzesētos, tas jāatstāj atvērts, 
ieliekot starp vēdera sieniņām atbilstoša izmēra spraislīšus. 
Smagiem dzīvniekiem var izdarīt īsus iegriezumus, atvirzot 
abas priekškājas sāņus, neatdalot tās no ķermeņa.
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atšķirīgi no pārnadžiem citādi apstrādā zaķus. tūlīt pēc 
nomedīšanas tos „nospiež”, t. i., spiežot uz vēderu, atbrīvo 
urīnpūsli.

Zaķiem iekšas izņem pēc ādas novilkšanas. Vēders tiek 
atgriezts, sākot no anālās atveres virzienā uz krūškaulu. tas 
jādara uzmanīgi, lai neievainotu iekšējos orgānus. Ieteicams 
no iekšpuses ar otras rokas pirkstiem plēvīti pieturēt un nazi 
virzīt caur izplestiem pirkstiem, aizsargājot iekšējos orgānus. 
Pēc tam izgriež anālo atveri un atbrīvo taisno zarnu, izvel-
kot to virzienā uz krūškaulu. ar šo kustību izņem zarnas ar 
kuņģi un aknām. atdalot aknas, jāizgriež žultspūslis ar daļu 
audu, kas notraipījušies ar žulti. Pēc tam atgriež diafragmu, 
krūškurvi pa krūškaulu un kaklu līdz apakšžoklim, izņem 
sirdi, barības vadu un plaušas ar traheju, nogriežot zem vaigu 
kauliem. Pēc tam izņem nieres. Gaļai jāatdala tauki, jo tiem ir 
nepatīkama smaka. Liemeni var sadalīt priekšējā un aizmu-
gurējā daļā, griežot šķērsām mugurkaulam.

Medību putniem spalvas noplūc, bet tos nekad neplaucē, 
kā to dara mājputniem. Plūkšanu izdara virzienā no apakšas 
uz galvu. Lai nepārrautu ādu, to vietā, kur izrauj spalvas, 
ādu ar pirkstiem nostiepj. Kad putns noplūkts, to ķidā. Vis-
pirms pārgriež ādu uz kakla zem knābja un atgriež barības 
vadu. Pēc tam uzmanīgi pārgriež ādu virs guzas un izņem to 
kopā ar barības vadu un balseni. Balseni nogriež, bet barības 
vadu, kas iepriekš nosiets ar auklu, lai, turpinot darboties, 
nepiesārņotu vēdera dobumu ar tā saturu, nogriež vietā, kur 
tas pārsiets.

Pārgriežot ādu un audus no anālās atveres līdz krūškur-
vim, atver vēdera dobumu. Griezums jāizdara ļoti uzmanī-
gi, lai neievainotu zarnas. atvērumā ieliek divus pirkstus, 
satausta kuņģi, atdala plēves un izņem iekšējos orgānus. 
atgriežot anālo atveri, izņem zarnas. No iekšējiem orgāniem 
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jāatdala uzturā izmantojamie orgāni – sirds, aknas un kuņ-
ģis. Kuņģi pārgriež un izņem iekšējo plēvīti kopā ar kuņģa 
saturu.

Izķidātie putni pirms kulinārās apstrādes, kas jāveic ne 
vēlāk kā nākamajā dienā pēc noplūkšanas un izķidāšanas, 
jāizmazgā.

Medījumu uzglabāšana

Lielus nomedīto dzīvnieku liemeņus vislabāk atdzesēt, 
pakārtus ar galvu uz augšu, labi vēdināmā šķūnī tā, lai tiem 
nevarētu piekļūt dzīvnieki. Vēdera dobumam jāpaliek at-
vērtam. No gaļas mušām labs aizsarglīdzeklis ir marle – tā 
ļauj piekļūt gaisam un nekavē ķermeņa atdzišanu. Līdzīgi 
uzglabā sīkus medījumus, pakarot katru ķermeni atsevišķi: 
četrkājainos – aiz pakaļkājām, putnus – aiz galvas sausās, 
aptumšotās telpās. Nepiemēroti ir mitri pagrabi, kur gaļa ātri 
bojāsies.

Parasti medījumu uzglabā ar ādu – nenodīrātu, kas kavē 
gaļas izžūšanu. ja medījums ir nodīrāts un gaļa sadalīta, tā 
jāglabā ledusskapī. Gaļu sasaldējot no –18 līdz –20 °C robe-
žās, tās garšas īpašības nemainās un saglabājas ilgi. Vislabāk 
uzglabājas pārnadžu gaļa, sarežģītāk – putni.

Nedīrātu zaķi labi vēdināmās telpās ziemā var uzglabāt 
līdz trim mēnešiem.

ja uzglabāt medījumu pakārtu nav iespējams, tas iespē-
jami ātrāk jānodīrā, lai āda nesabojājas. Pirmām kārtām tas 
attiecināms uz meža cūkām. Zaķus un trušus uzglabā nedī-
rātus, vienmēr pakārtus aiz pakaļkājām.
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Medījuma sadalīšana

Kad medījums atdzesēts, to sadala. Vispirms ar nazi atda-
la priekškājas un galvu pie pirmā kakla skriemeļa, ja tā nav 
atdalīta kā trofeja. Pēc tam starp skriemeļiem nogriež audus 
vietā, kur kakls savienots ar ķermeni. Nelieliem dzīvniekiem 
to var izdarīt ar nazi, bet lieliem – ar cirvi vai zāģi. ribas no 
mugurkaula atdala apmēram četru pirkstu attālumā, pirms 
tam izdarot iegriezumu paralēli mugurkaulam, un citu pēc 
citas nozāģē ribas.

Pēc tam atdala šķiņķus, izdarot griezumu no krustakaula 
uz mugurkaulu virs iegurņa kaula locītavas, un tālāk, vir-
zoties uz paslēpenēm, atdala no mugurkaula. Mugurkaulu 
atkarībā no dzīvnieka lieluma sacērt vairākās daļās.

Medījumu gaļas raksturojums

Medību galvenais mērķis ir vērtīgas, diētiskas gaļas, kā 
arī skaistu trofeju ieguve. Visvērtīgākā ir aļņu, briežu, meža 
cūku, stirnu un zaķu gaļa, kas iegūta, medījot ziemas, kā arī 
vēla rudens periodā. Gaļas kvalitāte ir atkarīga ne tikai no 
medījuma ieguves veida, bet arī no tā, kā medījums transpor-
tēts, apstrādāts, uzglabāts un sadalīts.

Gaļas sastāvā ir olbaltumvielas, tauki, ekstraktvielas, 
lipīdi, fermenti, vitamīni, pantotēnskābes u. c. vielas. Pēc 
dzīvnieka nodīrāšanas gaļa ir sarkanā krāsā, bet pēc 3–4 stun-
dām oksidēšanās reakcijas rezultātā tā sāk tumsnēt, iegūstot 
zilganvioletu nokrāsu.

Aļņu gaļa ir tumši sarkanā krāsā ar violetu nokrāsu, virsma 
valga, muskuļu šķiedras viendabīgas, griezuma virsma rupji 
šķiedraina, ar izteiktām fascijām, bez taukaudiem. rudenī 
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medītu aļņu ķermeņos var būt tauku nogulsnējumi kakla 
un krūškaula apvidū, ķermeņa pakaļdaļā, kā arī ap nierēm. 
taukiem ir specifiska smarža. Gatavojot aļņa gaļa jāiespeķo. 
Cepšanai piemērotāki muguras un pakaļkāju mīkstumi.

Briežu gaļa ir sarkanā vai tumši sarkanā krāsā ar zilganu 
nokrāsu, mēreni valga. Muskuļi bez taukaudiem, gaļa vidēji 
šķiedraina, klāta ar blīvu, baltu fasciju. Starpmuskuļu audi 
vāji, muskuļi griezuma vietā viendabīgi, gaļas konsistence 
elastīga. Gaļas smarža vāji specifiska, izteiktāka vecākiem 
dzīvniekiem un briežu tēviņiem – buļļiem. rudenī dzīvnie-
kiem, kas labi barojušies, ir tauku nogulsnējumi ķermeņa 
pakaļdaļā un nieru apvidū. tauki balti, matēti, cieti, ar patī-
kamu specifisku smaržu.

Stirnu gaļa ir tumši sarkanā krāsā, maigas konsistences, 
valga. Smarža patīkama, specifiska. Muskuļi klāti ar baltu, 
plānu fasciju, smalki šķiedraini, griezuma vietā viendabīgi, 
elastīgi. Starpmuskuļu audi vāji izteikti.

Meža cūku gaļa ir tumši sarkanā krāsā, blīvas konsisten-
ces, cīpslaina, sausa. Pieaugušu tēviņu gaļa ir rupji šķiedrai-
na, ar izteiktiem saistaudiem. Nepareizi apstrādājot nome-
dīto dzīvnieku, gaļa var iegūt nepatīkamu smaku un garšu.

Meža cūku sivēnu gaļa ir maiga, aromātiska. Vērtīgāko 
gaļu iegūst no meža cūku šķiņķiem. Pirms termiskās apstrā-
des ieteicams gaļu marinēt, lai uzlabotos garšas īpašības.

Zaķu gaļa ir tumši sarkanā krāsā, smalkšķiedraina, ar attīstī-
tiem saistaudiem. Muskuļi klāti ar blīvām fascijām. jaunu dzīv-
nieku gaļa ir maiga. tauki šauras joslas veidā atrodas muguras 
daļā nieru apvidū. tie ir bāli iedzelteni, ar īpatnēju smaržu.

Ūdensputnu gaļa ir tumšākā krāsā nekā mājputnu gaļa, 
ar specifisku garšu, diētiska. tā satur vairāk olbaltumvielu 
un mazāk tauku, vērtīgas ekstraktvielas un fermentus. Maz 
saistaudu. Ūdensputnu gaļu galvenokārt cep vai sautē.



MarINĀdeS

Uz 1–1,5 kg gaļas – 3/4 l ūdens, 2–3 ēdamkarotes 9 % eti-
ķa, 6–8 melno piparu graudi, 4–6 smaržīgo piparu graudi,  
1 ēdamkarote timiāna, 1–2 lauru lapas, 60–80 g speķa, 1 sele-
rijas sakne, 1 pētersīļa sakne, 2 burkāni, 2 sīpoli.

Ūdenim pielej etiķi, pievieno garšvielas, uzvāra un atdze-
sē. No plēvēm atbrīvotu gaļu nomazgā, iespeķo, apsāla un 
liek emaljētā vai keramikas traukā uz sagrieztiem sīpoliem un 
saknēm (puse no visa daudzuma). Pārējos sīpolus un saknes 
uzkaisa gaļai. Pārlej atdzesētu marinādi un 2–4 dienas tur 
zem sloga. Katru dienu gaļa jāapgroza.

*

Uz 1–1,5 kg gaļas – 1 l sausā baltvīna, 500 ml vīna etiķa, 
100 g burkānu, 150 g sīpolu, 50 g selerijas saknes, 5 ķiploka 
daiviņas, saišķītis pētersīļu zaļumu, 10 melno piparu grau-
di, 7 smaržīgie pipari, 2 krustnagliņas, šķipsniņa ķimeņu,  
2 lauru lapas.

Gaļu sagriež nelielos gabalos, liek keramikas traukā, 
pārkaisa ar sasmalcinātiem pētersīļu zaļumiem, burkāniem, 



Medījuma gaļas salāti I

500 g ceptas medījuma gaļas (fazāns, stirna), 2 lieli skābi ābo-
li, 1 sīpols, 1 marinēts gurķis, 1 cieti vārīta ola, 1 neliela sele-
rijas sakne, 2 saldās zaļās paprikas, 200 g majonēzes, 2 ēdam - 
karotes skābā krējuma, 2 tējkarotes sinepju, 1 citrona sula, 
sāls, pipari.

Gaļu, ābolus, vārītu selerijas sakni, marinētu gurķi, sīpolu, 
olu un paprikas sagriež mazos kubiņos. Pievieno majonēzi, 
kas sajaukta ar citrona sulu, sinepēm, maltiem melnajiem 
pipariem un krējumu. Vēsumā atdzesē.

Pasniedz ar maizi.

Medījuma gaļas salāti II

200 g ceptas medījuma gaļas, 1 sīpols, 1 ēdamkarote sakapātu 
pētersīļu zaļumu, 5 ēdamkarotes marinētu sēņu.

Mērce: 1 ēdamkarote jāņogu želejas, 1 ēdamkarote sinepju, 
1 ēdamkarote mārrutku, 2 ēdamkarotes vīnogu etiķa, 1 ēdam-
karote augu eļļas, sāls, pipari.

Gaļu sagriež salmiņos, sīpolu – kubiņos, sēnes – šķēlītēs, 
pievieno zaļumus un uzlej mērci. Pieliek sāli un piparus.

Pasniedz ar maizi.
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Medījuma gaļas salāti ar sēnēm

1. kārta. salātu lapas (saplucinātas).
2. kārta. 4 vārītas olas (sagrieztas ripiņās).
3. kārta. majonēze.
4. kārta. vārīta aļņa gaļa (500 g, sagriezta gabaliņos).
5. kārta. 3–4 marinēti sarkanie sīpoli.
6. kārta. 300 g sagrieztu ceptu sēņu.
7. kārta. 100 g sarīvēta siera.

Veiksmīga mednieka salāti

700 g aļņa gaļas, sāls, pipari, sinepju graudiņi, 300 g sēņu,  
7 olas, šķipsniņa karija, milti, 2 sīpoli, salātu lapas, diļļu 
zaļu mi, majonēze.

Gaļu izvāra, pievienojot garšvielas, un sagriež. Sēnes sa-
griež un izcep. olas samaisa ar 50 ml ūdens, pieliek kariju, 
sāli, miltus, izcep plānas pankūkas un sagriež tās salmiņos. 
Sīpolus sagriež plānās ripiņās, salātu lapas saplucina, dilles 
smalki sagriež. Visu samaisa un pievieno majonēzi.

Medījuma gaļas kroketes

1 kg medījuma gaļas (stirna, briedis, alnis, meža cūka),  
100 g speķa, 100 g sviesta, 2 ēdamkarotes augu eļļas, 1 sīpols, 
3 ķiploka daiviņas, 1 burkāns, 1 pētersīļa sakne, 1/4 selerijas 
saknes, 1 lauru lapa, 1 timiāna zariņš, 6 melno piparu graudi, 
4 smaržīgo piparu graudi, 500 ml sausā baltvīna, šķipsniņa 
ingvera, 2 baltmaizes šķēles, 150 g rīvēta cietā siera.

Gaļu ierīvē ar saberzta ķiploka, sāls, ingvera un augu eļ-
ļas maisījumu, pārliek ar speķa, garšsakņu, sīpola šķēlītēm, 
blīvi liek bļodā un pārlej baltvīnu, lai gaļa būtu segta. divas 



Zupām izmanto vecu dzīvnieku un putnu gaļu, kas ir sīksta 
un citādi nav izmantojama, kā arī tās dzīvnieka ķermeņa daļas, 
kas šaujot stipri savainotas un kurās ir daudz kaula šķembu. 
Zupām izmantojami arī gaļas atgriezumi un svaigi kauli.

Medījumu gaļas zupas pasniedz kā patstāvīgu ēdienu. Da ļu 
zupas gaļas var izmantot dažādu uzkodu pagatavošanai.

Medījumu gaļas dzidrais buljons

2 l koncentrēta medījuma gaļas un kaulu buljona, 500 g gaļas 
bez kauliem, 1 burkāns, 1/2 selerijas saknes, 1 puravs, 4 olu 
baltumi, 500 ml ūdens.

Gaļu sagriež mazos gabaliņos vai samaļ un liek piemē-
rotā katlā. Pievieno notīrītas, smalki sagrieztas saknes, olu 
baltumus un rūpīgi samaisa. Pēc tam uzlej aukstu ūdeni un 
tur 15–20 minūtes, lai no gaļas atdalītu asinis. Pēc tam pielej 
aukstu buljonu. Katlu liek uz uguns un maisa, līdz uzvārās, 
lai olu baltumi nenosēstos katla dibenā. Kad maisījums uz-
vārījies, uguni samazina un lēni vāra 1,5–2 stundas, līdz gaļa 
un saknes mīkstas. Pēc tam 10–15 minūtes nostādina un izkāš 
caur salveti. Iegūtajam dzidrajam buljonam var pievienot 
dažādas piedevas.
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Brieža gaļas zupa I

600 g brieža krūts gabala, 1 1/2 l ūdens, 1 sīpols, 2 ķiploka 
daiviņas, 1/4 selerijas saknes, 1 selerijas zariņš, 6 melno pi-
paru graudi, 3 smaržīgo piparu graudi, 6 kadiķogas, 1 ēdam-
karote majorāna, pipari, sāls, 50 g speķa, rupjmaize.

Nomazgātu gaļu vāra ūdenī kopā ar saknēm, garšvielām, 
sāli un, kad mīksta, to izņem no buljona. Buljonu izkāš, pie-
vieno ķiploku, majorānu, uzvāra un pieliek sāli. Speķī apcep 
rupjmaizes grauzdiņus un liek zupā, kad tā salieta šķīvjos. 
Vārīto gaļu sagriež gabaliņos un pasniedz kā uzkodu ar mār-
rutkiem, kam pievienoti sarīvēti āboli, un maizi.

Brieža gaļas zupa II

500 g brieža krūts gabala, 2 l ūdens, 1/4 selerijas saknes,  
2 selerijas zariņi, 5 melno piparu graudi, 3 smaržīgo piparu 
graudi, 5 kadiķogas, 350 g sarkano kāpostu, 200 g kūpinātas 
desas, 50 g sviesta, 1 sīpols, 1 liels ābols, 2 krustnagliņas,  
2 ēdamkarotes sausā sarkanvīna, 1/2 ēdamkarotes etiķa, 1/2 
glāzes ūdens, cukurs.

Nomazgātu gaļu, garšvielas, sagrieztas saknes, selerijas 
zaļumus pārlej ar ūdeni, pieliek sāli un vāra. Vīnu samaisa 
ar etiķi, pievieno nedaudz sāls un maisījumu pārlej sakapā-
tiem kāpostiem, pieliek krustnagliņas un sarīvētu ābolu. Visu 
samaisa, uzliek traukam vāku un uz pusstundu ieliek ledus-
skapī. Smalki sagrieztu sīpolu apcep sviestā zeltaini brūnu, 
pievieno sagatavotajiem kāpostiem, pielej ūdeni un sautē 
gatavus. Pievieno sāli un cukuru. Gaļu izņem no buljona, 
atdala no kauliem un sagriež kubiņos. Buljonu izkāš un liek 
tajā kāpostus un sagrieztu kūpināto desu. Pieliek sāli, piparus 
un lej šķīvjos, iepriekš ieliekot tajos sagriezto gaļu. 



aļņa uN BrIeŽa GaļaS ĒdIeNI

Aļņa šķiņķis itāliešu gaumē

1,2 kg aļņa šķiņķa augšējās daļas, 2 sīpoli, 2 ķiploka daiviņas, 
2 burkāni, 1/4 selerijas saknes, 4 ēdamkarotes augu eļļas, 
1/2 glāzes sausā baltvīna, 6 nomizoti tomāti vai 200–250 g 
tomātu biezeņa, 1 ēdamkarote bazilika, 1 ēdamkarote timiāna, 
1 lauru lapa, 1/4 cit rona miziņa, 1 ēdamkarote pētersīļu za-
ļumu, 1 ēdamkarote miltu, 1 tējkarote maltu sarkano piparu, 
sāls, pipari.

Gaļu sagriež biezās šķēlēs (3 cm), apsāla, uzkaisa sarka-
nos piparus, apviļā miltos un augu eļļā uz straujas uguns no 
visām pusēm apcep. Gaļu izņem no pannas, liek citā traukā. 
apcep kubiņos sagrieztas saknes, sīpolus, saberztu ķiploku, 
5 minūtes sautē, pielej vīnu, pieliek sagrieztus tomātus (vai 
tomātu biezeni). Pieliek sāli, piparus, virsū liek gaļu, baziliku, 
ķimenes, lauru lapu, uzliek traukam vāku un cepeškrāsnī 
sautē, līdz gaļa mīksta. Pasniedzot traukā liek dārzeņus, uz 
tiem gaļu un pārkaisa pētersīļu zaļumus. Pasniedz ar lapu 
salātiem vai svaigu dārzeņu salātiem.



ZaĶa GaļaS ĒdIeNI

Zaķa cepetis I

1/2 zaķa, 2–3 ēdamkarotes sviesta, 100 g kūpināta speķa,  
1 ķiploks, 2 tomāti, skābais krējums, sāls.
Marināde: 100 ml etiķa, 1 glāze ūdens, 2 ēdamkarotes eļļas, 
piparu graudi, sīpols, 3 ķiploka daiviņas, 2 lauru lapas, zaļu-
mi, 3 kadiķogas, sāls, cukurs.

Notīrītu zaķi sadala gareniski uz pusēm, liek traukā, pārlej 
ar marinādi, ko pagatavo šādi: traukā lej etiķi, ūdeni, eļļu, 
pieliek piparu graudus, sīki sagrieztu sīpolu un ķiploku, 
pētersīļus, lauru lapas, zaļumus, saberztas kadiķogas, sāli, 
cukuru, un visu vāra 10 minūtes. aukstu pārlej zaķim. Pēc 
dažām dienām gaļu iespeķo un apcep pannā kopā ar sa-
grieztiem tomātiem. Cep kā cepeti. aplaista ar taukiem no 
pannas, vēlāk ar krējumu un vārošu ūdeni. Pasniedzot pārlej 
ar cepeša šķidrumu.
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Fazāna gaļas ēdieni

Fazāna delikatese

1 fazāns, 70 g speķa, 125 g sviesta, 2 baltās sēnes vai šampin-
joni, 2 burkāni, 1 selerijas sakne, 100 g mandeļu, sāls, fazāna 
aknas, sirds un kuņģis.

Sagatavotu fazānu no iekšpuses un ārpuses apsāla un 
iespeķo ar plānām speķa šķēlītēm, mandelēm un sēnēm. atli-
kušās mandeles sasmalcina, sajauc ar sagrieztiem burkāniem, 
seleriju (pa 1 ēdamkarotei), fazāna sirdi, aknām un kuņģi. Šo 
masu pilda fazānā. Pannā izkausē sviestu, liek tajā smalki 
sagrieztu burkānu un seleriju, uz tiem – fazānu ar krūtiņu 
uz leju, uz tā liek speķa, burkānu un selerijas saknes šķēlītes 
un cep gatavu, ja nepieciešams, pievienojot nedaudz ūdens. 
Ceptu fazānu apgroza un pārlaista ar pannas šķidrumu. 
Gatavu fazānu sagriež porciju gabalos un rotā ar dārzeņiem.

Pasniedz ar rīsiem, kartupeļiem un ceptiem āboliem.



Katram medniekam jāzina, kā medījumu saglabāt priekš-
dienām. tas ir izdarāms, gaļu sālot, kūpinot, kaltējot, mari-
nējot, vītinot un saldējot. jo svaigāks būs medījums, jo tiks 
iegūts kvalitatīvāks galaprodukts, tāpēc pie gaļas apstrādes 
jāķeras tūlīt pēc medībām.

MedĪjuMu GaļaS SĀLĪŠaNa

Praksē pazīstami trīs sālīšanas veidi: sausā sālīšana – gaļu 
ieberzē ar sāls maisījumu; slapjā sālīšana – gaļu iegremdē 
sālījumā; kombinētā sālīšana – gaļu ierīvē ar sāls maisījumu, 
kādu laiku tā uzglabā un pēc tam pārlej sālījumu.

Gaļas mīkstuma sālīšana

Labi atdzesētai medījumu gaļai (ne ātrāk kā 1–2 dienas 
pēc nomedīšanas) mīkstums jāatdala no kauliem. jāuzmanās, 
lai mīkstums netiktu sadalīts sīkos gabalos, bet paliktu pēc 
iespējas kompakts, ar gludu, nesagraizītu virsmu.



deSu GataVoŠaNa 
No MedĪjuMu GaļaS

desu gatavošanai var lietot jebkuru medījumu gaļu – aļņa, 
brieža, meža cūku, buka u. c., taču vismaz trešdaļai jābūt 
mājlopu gaļai. Medījumu gaļai obligāti jābūt pārbaudītai Pār-
tikas un veterinārā dienesta laboratorijā. Gaļa var būt svaiga, 
atdzesēta vai saldēta. Ieteicams lietot gaļu no atdzesēta dzīv-
nieka (kas atradies aukstā vietā vismaz 1–2 dienas).

Gaļai izņem kaulus, izgriež dzīslas un plēves. Sacērtot 
treknus dzīvniekus, ieteicams vispirms atdalīt taukus.

Gaļu sagriež 200–300 g lielos gabalos, sajauc ar sāls un 
nitrāta maisījumu (150 g sāls un 5 g nitrāta uz 5 kg gaļas) un 
2–3 dienas tur vēsā vietā 4–6 °C temperatūrā.

Gaļu maļ divas reizes: pirmo reizi caur gaļasmašīnas rup-
jāko sietiņu, otro reizi – caur smalkāko sietiņu.

Gaļas masu zarnās var pildīt ar rokām, izmantojot desu 
pildāmo radziņu, vai arī ar gaļasmašīnas palīdzību. Nepie-
ciešama arī piltuve. Piepildītās zarnas galus nosien ar stipru 
auklu, vienā galā uzmetot cilpu desu uzmaukšanai uz nūjas. 
ja zem desu apvalka redzami gaisa pūslīši, tie jāpārdur.



Banānu sviests

1 banāns, 100 g sviesta, 1 apelsīna sula.

Saspiestu banānu samīca ar sviestu un pievieno apelsīna 
sulu. Pasniedz pie medījuma gaļas, kas cepta uz grila.

Sviests Maitre d’Hotel

100 g sviesta, 1/2 citrona sula, sakapāti pētersīļu zaļumi, daži 
pilieni vorčesteras mērces, sāls, pipari.

Visas sastāvdaļas samaisa. Pasniedz pie ceptas medījuma 
gaļas.

Garšvielu sviests

100 g sviesta, sīpollociņi, pētersīļu zaļumi, sāls, neliels smalki 
sagriezts sīpols.

Visas sastāvdaļas samaisa.

*

100 g sviesta, 1 neliels sasmalcināts sīpols, sāls, pa 1 ēdam-
karotei sakapātu pētersīļu un seleriju zaļumu.

Visas sastāvdaļas samaisa.
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Riekstu mērce I

20 valriekstu, 1/4 baltmaizes, 5 ķiploka daiviņas, 1/2 glāzes 
olīveļļas, 1 ēdamkarote etiķa, sāls.

Valriekstu kodolus viegli apgrauzdē un saberž. Baltmaizes 
mīk stumu izmērcē pienā, nospiež, pievieno riekstiem, pieliek 
saberztus ķiplokus, visu kopā saberž un izberž caur sietu. 
Masu liek emaljētā vai keramikas traukā un, maisot ar koka 
karoti, tievā strūklā lej olīveļļu. Kad masa ir bieza krējuma 
konsistencē, pievieno sāli, etiķi un rūpīgi samaisa.

Riekstu mērce II

1/2 l vistas buljona, 150 g riekstu kodolu, 5 nelieli sīpoli, 
7 ēdamkarotes sviesta, 1 ēdamkarote miltu, 3 olu dzeltenumi, 
7 ķiploka daiviņas, 1–2 ēdamkarotes etiķa, sāls, pipari, krust-
nagliņas, kanēlis, malti sarkanie pipari.

Sīpolus smalki sagriež, sviestā apcep, pievieno miltus un 
apcep brūnus. Pielej vistas buljonu un vāra 10 minūtes. Pie-
vieno ar ķiplokiem saberztus riekstus, krustnagliņu, kanēli, 
sarkanos piparus, olu dzeltenumus, etiķi un maisot uzkarsē.

«Madeiras» mērce

700 g baltās cepešmērces, 150 ml sarkanvīna, 150 ml sēņu 
buljona, 50 g sviesta, sāls.

Baltajai cepešmērcei pievieno vīnu un pavāra. Pielej sēņu 
buljonu un pieliek sviestu.

Pasniedz karstu.
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