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Esiet sveicināti!

Šogad, 2012. gadā, Izraēlas Valsts un Latvijas Republika atzīmē divdesmito gadskārtu kopš 

diplo mātisku attiecību nodibināšanas. Šo gadu gaitā aizsākusies un paplašinājusies mūsu 

valstu sadarbība dažādās jomās. Politiskais dialogs kļuvis spraigāks, pieaudzis tirdzniecības 

apjoms, paplašinājusies sadarbība kultūras, kā arī izglītības, zinātnes un finanšu jomā, 

sociālajā politikā un citās nozarēs.

Mēs nolēmām īpaši atzīmēt mūsu veiksmīgo sadarbību un tādēļ aicinām latviešu lasītājus 

savā dzimtajā valodā iepazīties ar Izraēlas Valsts reģioniem un ēdieniem, kas raksturīgi katram 

no tiem.

20 reģioni, 20 diplomātisko attiecību un abu valstu sadarbības gadi; mēs ceram, ka šīs 

fotogrāfijas, paskaidrojumi un ēdienu receptes pavērs skatu uz Izraēlu kā uz multikulturālu 

un dinamisku valsti, kuru raksturo atvērta sabiedrība un kura savā virtuvē ir iekļāvusi garšas 

no dažādām pasaules malām.

Izmantojot šo iespēju, mēs vēlētos izteikt lielu pateicību komandai, kas ideju pārvērta 

realitātē, un piebilst, ka Izraēla à la carte nebūtu tapusi bez šefpavāra Mikija Nira un 

fotogrāfes Nili Niras aizrautīgās iesaistīšanās. Mēs vēlamies pateikties arī visiem mūsu 

atbalstītājiem dažādās Ārlietu ministrijas nodaļās par palīdzību projekta īstenošanā.

Vēstniece Hagita Ben-Jākova un Izraēlas vēstniecības darbinieki 
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Izraēlas diasporas virtuve ir veidojusies, tradicionālajām ebreju receptēm un pārtikas 
produktiem sastopoties ar vietējām kulinārajām paražām, kas tikušas radoši pārveidotas, lai 
tās pielāgotu kašrut likumiem. Ebrejiem ir tradicionālas receptes gan ikdienas un svētku 
dienu galdam, gan sestdienas (šabata) ēdieniem, gan kāzu un ģimenes svinību maltītēm.
Ziemeļāfrikas un arābu zemju izcelsmes ebreju ēdienu receptes ir ietekmējusi dzīve lielo tirdz-
 niecības ceļu tuvumā, kā arī Vidusjūras kulinārās tradīcijas un Osmaņu impērijas virtuve.
No Irākas un Irānas ir nākuši rīsu ēdieni, dažādas kube zupas un bagātīga svaigu garšaugu 
pievienošana ēdieniem. No Ziemeļāfrikas aizgūti gaļas ēdieni ar žāvētiem augļiem, kuskusa 
ēdieni, tadžinā gatavotie ēdieni un dažādu eksotisku garšvielu pievienošana ēdieniem, 
piemēram, kumins (romiešu ķimenes), muskatrieksts, kanēlis un kurkuma. 
Austrumeiropas jeb “aškenāzu” ebreji atveduši sev līdzi sautējumus un zupas no treknas 
gaļas un sakņaugiem. Tradicionālie aškenāzu ēdieni ir gefilte fisch (pildīta zivs), cimes (salds 
burkānu un rozīņu vai citu žāvēto augļu sautējums), vistas zupa ar klimpām jeb kneidalah, 
čolenta, auksts borščs, kapātas aknas, šmalc (kausēti zosu tauki) un mamaliga (kukurūzas 
putra). 
Tradicionālā ebreju virtuve no Austrumeiropas valstīm un arābu valstu izcelsmes virtuve 
Izraēlas zemē sastapās ar sūru realitāti – nabadzību un ikdienas dzīvei visnepieciešamāko 
produktu deficītu. Vietējo iedzīvotāju ēdienkartē bija aitas vai kamieļmātes piena sāļais un 
cietas siers (brinza), semana (kausēts sviests), veco un vārgo lopu gaļu ēda tikai svētku un 
īpašu pasākumu reizēs, bet galvenais taukvielu avots bija olīveļļa un olīvas; izplatīti bija 
pākšaugi, piemēram, lēcas, pupas, aunazirņi jeb turku zirņi; maizi iejāva ar sorgo un cepa 
tabūnā zem klajas debess, bet saldajā mielojās ar svaigiem un žāvētiem augļiem, medu un 
ievārījumiem. 
Attīstoties vietējai kultūrai un ekonomikai, kulinārās tradīcijas, ko sev līdzi bija atveduši 
atbraucēji no Austrumu zemēm un Rietumvalstīm, kā arī no citām pasaules malām, 
pamazām sajaucās un izveidoja jaunradei atvērtu, vienotu Izraēlas virtuvi. 
Izraēlas virtuve ir laikmetīga senu kulināru tradīciju interpretācija, kurā saskanīgi sadzīvo 
pirmavoti un vietējās tradīcijas. Tā ir īsts kulinārs tīģelis, kur diasporā tapušās un daudzu 
gadsimtu gaitā no paaudzes paaudzē nodotās un nosargātās tradīcijas, ko ieceļotāji atveda 
sev līdzi uz Izraēlu, sastop vietējās paražas un jaunas garšas. Šīs satikšanās rezultātā izveidojās 
un turpina plaukt un attīstīties Izraēlas virtuve.

Tautu ļauj iepazīt tās radītās kultūras bagātības, taču, iespējams, vislabāk tautas dvēselei 
palīdz tuvoties tās ēšanas kultūra. 
Veidojot tradīcijas un kultūru, tautas tās atstāj mantojumā saviem pēctečiem. Ēšanas 
kultūra ir vienkāršākais un vieglākais no visiem kultūras fenomeniem, kas vislabāk spēj 
saliedēt dažādas tradīcijas.
Izraēlas Valsts atrodas Vidusjūras austrumu piekrastē. Rietumos tā visā garumā robežojas ar 
Vidusjūru, ziemeļos ar Libānu, ziemeļaustrumos ar Sīriju, austrumos ar Jordāniju un dien-
vidos ar Ēģipti.
Izraēlas ainavas un klimats ir daudzveidīgs un interesants. Braucot no ziemeļiem uz 
dienvidiem, ceļotājs vispirms šķērso mežainu kalnaini, ko ziemā vietumis klāj sniega sega, 
bet mazpamazām kalnu virsotnes atkāpjas un skatam paveras zaļas, auglīgas ielejas. 
Vidusjūras piekrastē gar smilšainiem liedagiem rindojas ostas un pilsētas, tur acis priecē 
Vidusjūras ainava un visu gadu ir patīkams klimats. Austrumos kalnaine pakāpeniski pārtop 
Jordānas upes baseina auglīgajās, lauksaimniecībai piemērotajās zemienēs. Tālāk sākas 
tuksnesis, kur atrodas viszemākā vieta pasaulē – Nāves jūra. Klimats šajā apvidū ir ļoti sauss, 
un tuksnesīgi klajumi plešas līdz pat Izraēlas tālākajam dienvidu punktam – Eilatai, pilsētai 
Sarkanās jūras krastā.
Aptuveni septiņi ar pusi miljoni Izraēlas iedzīvotāju, pārstāvot dažādas ticības, kultūras un 
tradīcijas, veido bezgala raibu mozaīku. Vairāk nekā 75 procenti no iedzīvotāju kopskaita ir 
ebreji, un viņiem līdzās dzīvo musulmaņu, kristiešu, beduīnu un drūzu etniskās kopienas.
Izraēlas ebreju tautības iedzīvotāji, ieceļojot no vairāk nekā 80 dažādām pasaules valstīm, no 
dzimtajām mājām sev līdzi ir atveduši atmiņas, tradīcijas un garšas. Šīm atmiņām sastopoties 
ar vietējām tradīcijām, laika apstākļiem un raksturīgajiem produktiem, tapusi Izraēlas virtuve, 
kurai pasaulē nav līdzīgas. 
Visās pasaules malās ebreju diasporas virtuve atšķiras no vietējo tautu ēdieniem, jo ebreji 
ievēro kašrut likumus, kas liedz jaukt kopā piena un gaļas produktus, ēst noteiktu dzīvnieku 
gaļu (cūkgaļu, medījumu gaļu, jūras veltes un rāpuļus), kā arī liek svētīt sesto dienu (šabatu). 
Aizliegums sestdienās gatavot ēdienu ir palīdzējis izkopt paņēmienus, kā ēdienu gatavot 
lēnām, jau krietni pirms visas pasaules gardēžu aizraušanās ar lēnu ēdienu gatavošanu 
(slow cooking).

Ievads
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Miesnieka fileja ar Cabernet Sauvignon 
sautētu risoto un ķiršiem

Golānas augstiene 

Golānas augstiene ir līdzena augstiene, kas atrodas Izraēlas Valsts ziemeļos. Dienvidos 

to ieskauj Jarmukas upe un ziemeļos – Hermona kalns, augstienes austrumu daļā pa-

veras skats uz Kinereta ezeru un Ahulas ieleju. Golānas augstiene ir pieminēta Vecajā 

Derībā un stāstos par varonīgo sacelšanos pret romiešiem un Gamlas pilsētas krišanu.

19. gadsimtā Osmaņu impērijas laikā ebreji vairākas reizes mēģināja no jauna apmes-

ties uz dzīvi Golānas augstienē, taču viņiem tas neizdevās, jo šajā teritorijā bija 

izplatījusies malārija. 

Pēc sešu dienu kara Golānas augstienes lauku rajonos un pilsētās apmetās vairāki 

tūkstoši izraēliešu, kuri attīstīja šī novada lauksaimniecības nozares – vīnkopību, lopko-

pību, ķiršu un ābolu audzēšanu. 

Šajā novadā ir īpaši attīstīta reģionālā tūrisma industrija, un šeit ir iespēja apskatīt 

iespai dīgus arheoloģiskos pieminekļus, pasakainus dabas rezervātus un tūristu centrus, 

kuros apmeklētāji var nobaudīt vīnu vai minerālūdeni, kā arī apmeklēt alus darītavas 

un augstas kvalitātes restorānus. 

Lai lasītāji labāk iepazītu šī novada kulinārijas savdabību, izvēlējos recepti Liellopu gaļa 

vīna mērcē, to veltot liellopu ganāmpulkiem Golānas zaļajās nogāzēs. Receptē izman-

tots vīns no Golānas augstienes vīna darītavām, kas tiek uzskatīts par vienu no labāka-

jiem Izraēlas vīniem.

1,2 kg liellopu filejas
0,5 kg rīsu 
3 šalotes sīpoli 
Olīveļļa
1 l vistas buljona
250 ml vīna Yarden Cabernet Sauvignon 
300 g ķiršu bez kauliņiem 
Sāls un melnie pipari 
 
Risoto pagatavošana
1. Šalotes sīpolus sakapā un apcep  
 olīveļļā, līdz tie kļūst zeltaini.
2. Pielej vīnu un sautē, līdz vīns  
 gandrīz pilnībā iztvaikojis.
3. Pieber rīsus un, nepārtraukti  
 maisot, pakāpeniski (pa kausiņam)  
 pievieno vistas buljonu. Kad rīsi  
 uzsūkuši visu šķidrumu, rūpīgi  
 maisot, pievieno vēl vienu kausiņu  
 vistas buljona.
4. Kad rīsi gandrīz gatavi, iemaisa  
 ķiršus. Pieber sāli un melnos  
 piparus.

Liellopa filejas pagatavošana
1.  Filejas sagriež 3 cm lielos kubiņos  
 un pievieno sāli. 
2. Pannā sakarsē nedaudz olīveļļas  
 un apcep gaļu vidēji brūnu.

Pasniegšana
Trauka vidū liek risoto, virsū kārto gaļas 
gabaliņus un izrotā ar ķiršiem.Golānas augstiene



10 11

Zaļā šakšuka

12 olas
Olīveļļa cepšanai
1 kg lapu biešu (mangolda) 
2 sīki sakapāti sīpoli 
2 sakapāti asie pipari
2 nogatavojušies tomāti
100 g fetas siera kubiņu
Sāls un melnie pipari

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Lielā pannā sakarsē eļļu un apcep  
 sīpolus, līdz tie kļūst zeltaini.
2.  Pievieno piparus un sakapātas  
 lapu bietes. Pielej mazliet ūdens  
 un uz lēnas uguns sautē, līdz  
 bietes kļūst mīkstas.
3.  Tomātus sagriež kubiņos, pievieno  
 dārzeņiem un sautē vēl dažas  
 minūtes, pieber sāli un piparus.
4.  Dārzeņu virumam citu pēc citas  
 pievieno olas, uzliek vāku un  
 turpina sautēt vēl dažas minūtes,  
 līdz olu baltumi sarecējuši.
5.  Pārkaisa ar fetas siera gabaliņiem.
6.  Pasniedz kopā ar lielu daudzumu   
 maizes.

Augšgalileja 

Augšgalileja ir kalnains apvidus Izraēlas ziemeļu daļā, rietumu pusē tā piekļaujas Vidus-

jūrai, ziemeļos robežojas ar Libānu, austrumos – ar Golānas augstieni un dienvidos ar 

Bet-hakeremas ieleju. Kalni šeit ir augstāki nekā Lejas Galilejā, ielejas – dziļas un šauras. 

Augšgalilejai raksturīgs mitrs Vidusjūras klimats, vasaras ir karstas un sausas, taču 

ziemas ir aukstākas un lietainākas nekā citur Izraēlā.  

Augšgalileja ir viens no tūristu iemīļotākajiem reģioniem, kas savu ainavu un klimata 

dēļ ir piemērots gan pārgājieniem, gan jāšanai ar zirgiem un citiem pārvie tošanās 

veidiem. Šajā novadā ir daudz tūristiem interesantu vietu, piemēram, dažādi arheo-

loģiskie pieminekļi un senās pilsētas.

Lielākā daļa Augšgalilejas iedzīvotāju nodarbojas ar zemkopību un mitinās ciemos, kur 

zeme ir kolektīvais vai kooperatīvais īpašums (t. s. kibucos un mošavos) vai arī privāt-

īpašums. Liels skaits ieceļotāju, kuri pirmajos gados pēc valsts dibināšanas iera dās 

Izraēlā no Ziemeļāfrikas, Irākas un Kurdistānas, apmetās uz dzīvi mošavos Libānas 

pierobežā un pievērsās augļkopībai un vistkopībai.

Augšgalilejā ir arī daudz ciemu, kuros dzīvo mazākumtautību pārstāvji: beduīni, drūzi 

un čerkesi. Novadā ir divas vidēji lielas pilsētas: Karmiela un Cfata.

Reģiona iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, pārsvarā audzējot ābolus, bum-

bierus, ķiršus, plūmes un meža ogas. Šeit ir izplatīta arī vistkopība. 

Augšgalilejas virtuvi pārstāv šakšuka – veltījums ieceļotājiem no Ziemeļāfrikas.

Augšgalileja
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1 kg saplucinātu lapu salātu 
1 kg bumbieru 
Sviests cepšanai 
300 g Rokforas siera 
200 g grauzdētu valriekstu 
400 ml  jogurta 
 ¼  glāzes  piena
1 sīki sakapāta ķiploka daiviņa
Olīveļļa
Svaigi spiesta citrona sula
Sāls un pipari

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Bumbierus pārgriež uz pusēm un  
 apcep nelielā sviesta daudzumā.
2.  Bļodā ieber saplucinātās   
 salātlapas, virsū kārto bumbierus  
 un pārkaisa ar  sadrupinātu sieru.
3.  Sakuļ jogurtu ar pienu un ķiplokiem,  
 pievieno mazliet olīveļļas un dažas  
 lāses citrona sulas, pieber garšvielas.
4.  Salātus pārlej ar jogurta mērci un  
 izrotā ar valriekstiem.

Apceptu bumbieru salāti ar zilo sieru un valriekstiemHulas ieleja

Hulas ieleja ir līdzena ieleja Izraēlas ziemeļu daļā, kas aizņem lielāko daļu “Galilejas 

pirksta”. Šī ieleja ir Jordānas ielejas ziemeļu daļa. Ziemeļos tā robežojas ar Iūnas un 

Libānas ielejām, dienvidos – ar Knarota ieleju.

Hulas ielejā atrodas vairākas pilsētas – Kirjat-Šmona, Roš-Pina, Jesud-Hamaale, kā arī 

vairāki desmiti kibucu un mošavu, kuru iedzīvotāju galvenais peļņas avots ir lauk saim-

niecība un rūpniecība. Mūsdienās lielākā daļa ielejas zemes tiek izmantota lauksaim-

niecībā, ielejā atrodas labības lauki un augļu dārzi.

Kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem šajā reģionā ir strauji attīstījusies tūrisma 

nozare, un patlaban gandrīz katrā apdzīvotā vietā atrodamas viesu un brīvdienu mājas 

tūristiem, kuri ierodas apskatīt ielejas ievērojamās ūdenskrātuves. Īpaši daudz tūristu 

apmeklē Hulas dabas rezervātu, Hulas ezera nacionālo parku, kas ir pasaulē pazīstama 

putnu vērošanas vieta. Šeit tiek piedāvāta iespēja braukt ar plostiem pa Sniras un 

Jordānas upēm, kā arī doties pārgājienos gar ielejas nelielo upju krastiem.

Ziedēšanas laiks Hulas ielejā
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Maizes un zivju brīnums

10 tilapijas fileju
200 g rīvmaizes
1 saišķītis koriandra 
1 saišķītis pētersīļu 
Citrona miziņa
Malti melnie pipari
Rupjā sāls
2 sakultas olas

Pagatavošana un pasniegšana
1.  No rīvmaizes, sakapātiem   
 zaļumiem, citrona miziņas,   
 maltiem melnajiem pipariem un  
 sāls pagatavo panējumu.
2.  Panējumā iemaisa olas.
3.  Zivju filejas no abām pusēm  
 apziež ar panējumu un liek uz  
 plāts, kas izklāta ar cepamo papīru.
4.  Cepeškrāsnī (180 °C) cep 10 minūtes.
5.  Pasniedz ar lauku maizes rikām un  
 citrona pusītēm.

Kinnereta ezera apkaime

Netālu no Golānas augstienes, Jordānas ielejā, atrodas Izraēlas lielākais saldūdens 

ezers – Kinnerets. Šis ezers ir viens no galvenajiem dzeramā ūdens un apūdeņošanas 

avotiem valstī.

Reģiona centrs ir Tibērijas pilsēta. Lielākā daļa apdzīvoto vietu šajā apvidū ir kibuci, ir 

arī daži mošavi. Reģionā visvairāk audzētās lauksaimniecības kultūras ir banāni, 

mango un avokado, šeit atrodas arī daudz piena lopu fermu un zivju dīķu.

Šis novads iemantojis savu popularitāti Jēzus Nācarieša un viņa mācekļu dēļ, šeit 

pastāv iespēja apmeklēt seno laiku baznīcas un citas tūristu iemīļotās vietas, piemē-

ram, Tabgas baznīcu, Jēzus sludināšanas centru Kapernaumu, un iegremdēties kris-

tiešiem svētajos Jordānas upes ūdeņos.

20. gadsimta sākumā cionisma kustības pionieri Jordānas upes krastos un Kinnereta 

apkaimē nodibināja vairākas lauksaimniecības komūnas, kurās tika radītas jaunas un 

revolucionāras idejas, kas lika pamatus priekšstatiem par sabiedrību un kultūru topo-

šajā Izraēlas valstī.

Kinnereta apkaimē atrodamas banānu, dateļpalmu un subtropu augļu plantācijas, 

lopbarības fabrikas, kā arī organizācijas, kuras sniedz dažādus pakalpojumus lauk-

saimniekiem un apkārtējo ciematu iedzīvotajiem.

Svētību kalna baznīca 
pie Kinnereta ezera
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Haluž – pildītas siera kabatiņas

Mīklai
1 kg miltu 
Eļļa cepšanai
1 ēdamkarote sāls 
0,5 l ūdens 

Pildījumam
0,5 kg fetas siera no aitas 
vai kazas piena* 

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Visus produktus samīca mīklā un  
 noliek uz 15 minūtēm nostāvēties.
2.  Mīklu sadala tenisbumbiņas  
 lieluma piciņās.
3.  Katru lodīti izveltnē apmēram 
 1 cm biezā aplī.
4.  Sieru sadrupina un iepilda mīklas  
 bumbiņās. 
5.  Apļu maliņas nedaudz samitrina,  
 mīklu pārloka siera pildījumam  
 pusmēness veidā un cieši aizspiež.
6.  Kabatiņas cep lielā eļļas daudzumā,  
 līdz tās kļūst zeltainas, un nosusina  
 uz papīra dvieļa.
7.  Pasniedz karstas vai atdzesētas ar  
 vēsu jogurtu.

* Siera vietā pildījumam var izmantot 
apceptu maltu gaļu, kas iepriekš 
atdze sēta, pievienojot klāt ciedru 
riekstus.

Lejas Galileja

Kalnainā Lejas Galileja ir novads Izraēlas ziemeļu daļā. Šis ir zemākais kalnu novads 

Izraēlā, te kalnu virsotnes sasniedz 500 metru augstumu virs jūras līmeņa. 

Pārsvarā Lejas Galilejā dzīvo lauksaimnieki, šeit atrodas arī arābu ciemati un Nācaretes 

pilsēta, kurā dzīvoja svētā Jaunava Marija ar savu vīru, svēto Jāzepu.

Šī novada iedzīvotāji strādā dažādās lauksaimniecības nozarēs: siltumnīcās audzē zie-

dus, kopj druvas, strādā liellopu un vistu fermās. Lejas Galilejā ir arī divas attīstītas rūp-

niecības zonas.

Novadā ir attīstīts reģionālais tūrisms un gandrīz visos mošavos un arābu ciemos ir 

viesu un brīvdienu mājas. 

Izraēlā ir divi čerkesu ciemi: Reihanija Augšgalilejā un Kfar-Kama Lejas Galilejā. Ziemeļ-

kaukāza izcelsmes tauta čerkesi tiek uzskatīti par vienu no senākajām tautām pasaulē. 

Viņu ticība ir islāms, un ēdienos manāmas gan Kaukāza, gan vietējās virtuves iezīmes.

Cipori nacionālais parks
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Saīda humuss ar pupām

Humusam
500 g turku zirņu
250 g neapstrādāta tahīni 
(sezama pasta)
1 citrona sula
1 sīki sakapāta ķiploka daiviņa
1 tējkarote sāls 
Sakapāti pētersīļi 
Olīveļļa

Tatbila mērcei
Svaigi spiesta citronu sula
Sakapāts asais pipars 
500 g cūku pupu 

Pagatavošana
1.  Iepriekšējā vakarā iemērc 
 turku zirņus.
2.  Iepriekšējā vakarā iemērc pupas.
3.  Katlā ar ūdeni ieber turku zirņus  
 un vāra, līdz tie pilnīgi mīksti (lai  
 saīsinātu vārīšanas laiku, ūdenim  
 sākumā var pievienot tējkaroti  
 cepamā pulvera).
4.  Turku zirņus nokāš un atdzesē. 
5.  Virtuves kombainā ieber divas  
 trešdaļas turku zirņu ar tahīni,  
 pievieno citrona sulu, ķiplokus  
 un sāli un samaļ viendabīgā  
 biezenī.
6.  Pupas vāra, līdz tās kļūst mīkstas.  
 Nokāš un saspaida graudainā  
 biezenī.
7.  Gatavo tatbila mērci: citronu sulu  
 samaisa ar asajiem pipariem.

Pasniegšana
1.  Dziļā šķīvī ieliek 2 ēdamkarotes  
 humusa un izveido iedobi.
2.  Iedobē liek karstās pupas. Uzber  
 karoti nesasmalcinātu turku zirņu.
3.  Pārlej ar olīveļļu un tatbila mērci.
4.  Pārkaisa ar sasmalcinātiem   
 pētersīļiem.

Rietumu Galileja

Rietumu Galileja atrodas Vidusjūras piekrastē. Novadu raksturo ainaviska daudz-

veidība  – tajā ir robots jūras krasts, augsti kalni un strauti, kas tajos izgrauzuši ielejas. 

Novada iedzīvotāji lielākoties dzīvo trijās pilsētās: Maalotā, Ako un Naharijā, kā arī arābu 

ciemos, kibucos un mošavās.

Ako uzskata par vienu no senākajām ostas pilsētām pasaulē, kurā jaunais sastopas ar 

seno, līdzās dzīvo arābi un ebreji. Vēsturiski pieminekļi un arheoloģiskas senvietas 

atrodas blakus rosīgam tirgum un autentiskiem restorāniem.

Ako vecpilsētu sargā nocietinājumu grāvis, mūris un trīs cietokšņa torņi. Brauciens uz 

Ako nebūtu pilnīgs bez pastaigas pa mūri, no kura paveras skats uz vecpilsētu un jūru, 

un bez maltītes kādā no restorāniem, kuros pasniedz tikko nozvejotas zivis un īpaši 

izslavētu humusu.

Ako osta
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Jēra gaļas sautējums ar mandelēm

2 kg gabaliņos sagriezta jēra pleca
Olīveļļa 
1 sakapāts sīpols
5 sasmalcinātas ķiploka daiviņas
1 sīki sakapāts asais pipars
1 l vistas buljona 
1 kg blanšētu mandeļu
6 biezenī samalti nogatavojušies 
tomāti 
100 g sakapātu koriandra lapiņu
Sāls un pipari

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Katlā sakarsē olīveļļu un uz lēnas  
 uguns apcep pakāpeniski citu pēc  
 cita jēra gaļas gabaliņus. Apcepto  
 gaļu izņem no katla.
2.  Pievieno vēl nedaudz olīveļļas un  
 apcep sīpolus, ķiplokus un asos  
 piparus.
3.  Jēra gaļu liek atpakaļ katlā,   
 pievieno vistas buljonu un   
 tomātus. Uzvāra. 
4.  Sautē uz lēnas uguns aptuveni  
 pusotru stundu, līdz gaļa mīksta.
5.  Mandeles pārgriež uz pusēm un  
 pievieno sautējumam. Pieber sāli  
 un piparus.
6.  Sautējumu pasniedz ar sakapātām  
 koriandra lapiņām un vārītiem  
 rīsiem.

Jezreēlas ieleja

Jezreēlas ieleja ir liela ieleja Izraēlas ziemeļu daļā. Tās zemi lielākoties izmanto lauk-

saimniecībai, un tajā ir daudz kibucu un mošavu. Ielejas vidū atrodas reģiona 

galvaspilsēta Afūla. 

Agrāk ielejas iedzīvotāju galvenā un vienīgā nodarbošanās bija lauksaimniecība. 

Mūsdienās attīstītās apūdeņošanas sistēmas ļauj ielejā audzēt dažādas kultūras. 

Piemēram, kokvilnu, kviešus, kukurūzu, dārzeņus. Ielejā ir arī mandeļu plantācijas un 

olīvu birzis, citruskoku audzes, piena lopu fermas un zivju audzētavas.

Lai gan ielejas raksturu veido zemkopība, kibucu un tāpat arī mošavu iemītnieki 

nepārtiek no lauksaimniecības vien. Jezreēlas ielejā ir izveidotas vairākas rūpniecības 

zonas un kibucos uzceltas rūpnīcas. Jokneamas pilsēta, kas atrodas starp Karmela 

kalnu un Jezreēlas ieleju, ir ievērojams augsto tehnoloģiju pētniecības un attīstības 

centrs, kas sniedz lielu ieguldījumu Izraēlas ekonomikā un eksportā.

Jezreēlas ieleja
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Tabulē salāti

1 glāze sakapātu piparmētru lapiņu 
1 glāze sakapātu pētersīļu 
½ glāzes sīki sakapātu sīpolu 
¼ glāzes bulgura 
2 ēdamkarotes sakapātu valriekstu
2 ēdamkarotes sakapātu pekanriekstu
1 ēdamkarote sakapātu ciedru riekstu
1 svaigi spiesta citrona sula
Olīveļļa
Sāls un malti melnie pipari
12 salātlapas  
Granātābola sēkliņas

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Bulguru iemērc aukstā ūdenī 
 uz 20 minūtēm.
2.  Samaisa ar visām pārējām   
 sastāvdaļām 
3.  Iemaisa olīveļļu, citrona sulu, 
 sāli un piparus.
4.  Izrotā ar granātābola sēkliņām.
5.  Tabulē salātus pasniedz salātlapās.

Karmela kalns un piekrastes līdzenums

Šis reģions valsts ziemeļos plešas no Karmela kalna līdz Zihron-Jākovas pilsētai. 

Karmela piekrastes rajons izsenis bijis stratēģiski svarīga teritorija un ļoti nozīmīgas 

krustceles. Jau aizvēstures laikmetā šis apvidus ir bijis apdzīvots. Karmela nogāzēs 

atrastas alas, kurās mituši senie cilvēki. Vēlāk šeit atradās tā sauktais “karaļa lielceļš”, 

kas vijās gar jūru un krustojās ar  romiešu “lielceļu”, kas veda pa kaļķakmeņa kalniem uz 

Vadi-Milk (Milk ieleju) un tālāk no piekrastes uz Megido pilsētu. Jau tolaik te atradušās 

svarīgas jūras ostas (Cēzareja, Tel-Dora un Atlita). Ostas pilsēta Haifa un Karmela kalns 

veido reģionālo centru piekrastes kibuciem un mošaviem.

Haifā, Izraēlas trešajā lielākajā pilsētā, atrodas ievērojamas mācību iestādes, tā ir 

zinātniskās pētniecības un tehnoloģiskās attīstības centrs: te atrodas Izraēlas augsto 

tehnoloģiju uzņēmumi, kā arī starptautisku uzņēmumu bāzes (tostarp Intel, IBM, 

Microsoft u. c.). Haifa ir arī tūristu iecienīta vieta, kurā visapmeklētākie ir divi drūzu 

ciemi – Dalijat al-Karmel un Isfija – un Bahāiešu templis. 

Drūzi ir oficiāli atzīta reliģiska kopiena, tiesību un pienākumu ziņā tie ir līdztiesīgi 

Izraēlas pilsoņi. Drūzu virtuvi ir ļoti ietekmējusi viņu dzīvesvietas vide, tādēļ tajā daudz 

tiek izmantoti svaigi garšaugi un dārzāji. 

Haifas iedzīvotāji vēlas dzīvot harmoniski, un šeit valda ļoti saskanīga gaisotne.

Bahāiešu templis 
ar skatu uz Haifas pilsētu
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Vistas stilbiņi ar medu un apelsīniem

12 vistas stilbiņi
¼ glāzes medus
3 sīki sakapātas ķiploka daiviņas
Sarīvēta apelsīna miziņa
Sarīvēta citrona miziņa 
Svaigi spiesta 2 apelsīnu sula
Svaigi spiesta 1 citrona sula 
¼ tējkarotes malta kardamona
¼ tējkarotes maltu anīsa sēklu
1 tējkarote kaltēta čili 
½ tējkarotes sāls

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Marinādi gatavo no medus,  
 ķiplokiem, citrona un apelsīna  
 miziņām, citrusaugļu sulas un  
 garšvielām.
2.  Vistas stilbiņus liek cepamajā  
 traukā, pārlej ar marinādi un uz  
 vairākām stundām ieliek ledusskapī.
3.  Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 °C, un  
 vistu cep 45 minūtes.
4.  Laiku pa laikam gaļai uzlej   
 nedaudz mērces.
5.  Kad vistas stilbiņi apbrūnējuši,  
 izņem trauku no krāsns.
6.  Pasniedz ar vārītiem baltajiem rīsiem.

Šāronas līdzenums

Šāronas līdzenums ir Izraēlas piekrastes līdzenuma ziemeļu daļa, kas rietumos robe-

žojas ar Vidusjūru un austrumos ar Jūdejas un Samārijas kalnieni.

Mūsdienās Šārona ir neviendabīga teritorija, kurā ir gan lauksaimnieku ciemati, kuru 

iedzīvotāji kopj augļudārzus, audzē piena lopus un vistas, gan lieli arābu ciemi (Taibe, 

Kalansave un Tīra) līdzenuma austrumos. Daļa šo ciematu ir pārtapuši pilsētās – Hod-

Hašarona, Kfar-Saba, Raanana. Šāronā ir gan industriālas pilsētas, piemēram, Petah-

Tikva, gan vasaras kūrortpilsētas, piemēram, Hercelija, un arī Netānija, kura apvieno 

sevī gan industriālo zonu, gan kūrorta vietas. 

Uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes plešas citrusu birzis, rindojas ziedu audzē-

tavas un fermas piena lopu un vistu audzēšanai, kas atrodas līdzās lielām rūpniecības 

zonām un augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.

Netānija
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Jēra gaļas sautējums ar rūgtajām olīvām

2,5 kg jēra ciskas
Olīveļļa
3 ķiploka daiviņas
½ l vistas buljona
½ kg zaļo olīvu bez kauliņiem
1 citrona sula
2 rozmarīna zariņi
Sāls un melnie pipari

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Gaļu sagriež 2 cm lielos gabaliņos.
2.  Olīvas noplaucē ar verdošu ūdeni  
 un nosusina.
3.  Lielā katlā sakarsē olīveļļu un  
 apcep ķiplokus.
4.  Pievieno gaļu un apbrūnina no  
 visām pusēm.
5.  Pievieno vistas buljonu un   
 rozmarīna zariņus.
6.  Sautē apmēram stundu, tad  
 pievieno olīvas un citrona sulu,  
 pieber garšvielas.
7.  Sautē vēl apmēram 15 minūtes,  
 līdz gaļa kļūst mīksta.
8.  Pasniedz ar rīsiem vai kuskusu.

Samārija

Samārija ir reģions Izraēlas vidienē. Tā lielāko daļu kontrolē Palestīniešu autonomija 

un Izraēlas armija. Samārija ir kalnains apvidus, kas pieder pie Izraēlas centrālās grēdas. 

Tās augstākās virsotnes ir Baal-Hacors, Ebāla kalns un Gerizīma kalns. 

Lielākā daļa reģiona iedzīvotāju dzīvo arābu ciemos un pilsētās: Nāblusā, Dženīnā un 

Tūlkarmā. Viņu galvenā nodarbošanās ir neapūdeņota lauksaimniecība, aitkopība, 

kazkopība un olīvu audzēšana. Reģionā dzīvojošie ebreji lielākoties mitinās kopciemos, 

kā arī Emanuēlas un Ariēlas pilsētiņās.

 Samārijā ir ļoti daudz vēsturisku un arheoloģisku senvietu, piemēram, Jāzepa kaps, 

pravieša Samuēla kaps, Jošua Ben Nuna kaps, upurgalds Ebāla kalna virsotnē, Sebastes 

senpilsēta u. c.

Olīvkoku audzes Samārijā
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Kugel Jerušalmi (Jeruzalemes sacepums)

1 kg plato olu nūdeļu
1 glāze sojas eļļas
1 ½ + ½ glāzes cukura
10 sakultas olas
3 tējkarotes maltu melno piparu
1 tējkarote sāls 

Pagatatavošana un pasniegšana
1.  Nūdeles ieber verdošā ūdenī un  
 izvāra gandrīz mīkstas. Nokāš un  
 atdzesē.
2.  Katliņā sakarsē eļļu un maisot  
 kausē 1 ½ glāzes cukura, līdz tas  
 karamelizējies.
3.  Sīrupu pārlej nūdelēm, uzber 
 ½ glāzes cukura.
4.  Pievieno sakultās olas, piparus un  
 sāli, rūpīgi samaisa.
5.  Veidnē ieklāj cepampapīru un  
 iepilda nūdeļu maisījumu. 
 Uzliek vāku.
6.  Cepeškrāsni sakarsē līdz 80–100 °C,  
 ieliek tajā veidni un cep visu nakti.
7.  Nākamajā dienā sacepumu izliek  
 uz dēlīša un sagriež gabaliņos.
 Jeruzalemes sacepumu mēdz  
 pasniegt kopā ar marinētiem  
 gurķiem.

Jeruzaleme

Jeruzaleme ir Izraēlas galvaspilsēta un valsts lielākā pilsēta. Triju monoteisko reliģiju 

piederīgajiem: jūdiem, musulmaņiem un kristiešiem Jeruzaleme ir svēta vieta. Senatnē 

tā bija ebreju tautas dzīves centrs, bet trimdas gadu simteņos – ilgu objekts.

Jeruzaleme atrodas Jūdejas kalnienē, kas ir ūdensšķirtne starp Vidusjūru un Nāves jūru, 

pilsētas zemākajās vietās augstums virs jūras līmeņa ir 570, augstākajās 857 metri. 

1981. gadā UNESCO Jeruzalemes vecpilsētu atzina par vispasaules kultūras mantojuma 

sastāvdaļu, un tā tika iekļauta apdraudēto vietu sarakstā.

Jeruzalemes iedzīvotāji pārstāv visdažādākās kultūras un pieder pie trim ticībām: 

jūdaisma, kristietības un islāma.

Ievērojamākās vietas Jeruzalemē ir Raudu mūris – līdz mūsdienām saglabājies frag-

ments no mūra, kas apjoza Tempļa kalnu, – tradicionālo jūdu lūgšanu vieta; Raudu mūra 

tunelis – vieta, kas mūsdienās atrodas vistuvāk Tempļa “vissvētākajai vietai”; Klints kupola 

mošeja, kurā atrodas t. s. “stūrakmens”; Al-Aksas mošeja, kurā, kā tiek uzskatīts kādā no 

islāma tradīcijām, Muhammeds ieradās no Mekas; Dāvida pilsēta – Jeruzalemes pirm sā-

kums; Kunga kapa baznīca, kurā, saskaņā ar kristiešu tradīciju, atrodas ala, kur tika ap-

bedīts Jēzus; via Dolorosa – ceļš, pa kuru Jēzus gāja no soģa nama uz krustā sišanas vietu.

Jeruzalemes virtuvi ietekmējušas neskaitāmās tautas un etniskās grupas, kas laika 

gaitā ir mitinājušās šajā pilsētā, tādēļ te var atrast gan aškenāzu ēdienus no Austrum-

eiropas, gan buhāriešu, irākiešu, kurdu un arābu ēdienus.

Kristiešu svētvietas Jeruzalemē
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Halvas parfē ar pistācijām un dateļu medu (silānu)

150 g halvas
6 olu dzeltenumi
1 glāze cukura
2 ēdamkarotes ūdens 
½ l saldā krējuma 
1 glāze medžūla dateļu
½ glāzes izlobītu pistāciju
 ½ glāzes dateļu medus* 

Pagatavošana
1.  No ūdens un cukura karsējot  
 pagatavo sīrupu. Kārtīgi atdzesē.
2.  Olu dzeltenumus sakuļ ar sīrupu.
3.  Halvu salauž gabaliņos un   
 pievieno olu maisījumam.
4.  Saldo krējumu sakuļ stingrās putās  
 un iecilā halvas maisījumu.
5.  Datelēm izņem kauliņus un   
 mīkstumu sagriež gabaliņos.
6.  Dateles un pistācijas pievieno  
 maisījumam. 
7.  Maisījumu pilda iegarenā kēksa  
 veidnē un liek ledusskapī uz 
 6 stundām.

Pasniegšana
1.  Parfē izņem no veidnes un sagriež.
2.  Pirms pasniegšanas izrotā trauku  
 ar dateļu medu un sadrupinātām  
 pistācijām.

*Dateļu medu iegūst, savārot dateles 
ar ūdeni un cukuru un sablenderējot 
viendabīgā masā.

Beit-Šeānas ieleja un Jordānas rifta ieleja

Jordānas lūzuma jeb rifta ieleja ietilpst Sīrijas-Āfrikas tektoniskā lūzuma zonā un stiepjas 

visā Jordānas upes tecējuma garumā no iztekas līdz ietekai Nāves jūrā. Jordānas rifta 

ieleja ir šaura un gara. 

Jordānas upe plūst cauri visam reģionam un ietek Nāves jūrā, kas ir pasaules zemākā 

vieta. Klimats Jordānas rifta ielejā ir ļoti karsts un sauss. 

Jordānas ielejas iedzīvotāji lielākoties nodarbojas ar lauksaimniecību, audzējot vīn-

ogas ēšanai, mango un dateles. Kosmētikas, ādas kopšanas un ārstniecisko līdzekļu 

ražošana no unikālajiem Nāves jūras minerāliem ir vēl viena nozare, kas ieguvusi starp-

tautisku slavu. 

Galvenie ienākuma avoti ir labi attīstīta lauksaimniecība, tūrisms, mazā uzņēmēj dar-

bība, pakalpojumi un izglītība.

Jordānas upe
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6 jūras asara filejas (katra 200 g)
Rupjā sāls un malti melnie pipari
Olīveļļa
1 ķiploka daiviņa
2 baklažāni
2 citroni
½ tējkarotes kajēnas piparu
2 ēdamkarotes smalkā sāls
¼ kg kokteiļtomātiņu 

Pagatavošana
1.  Citronus vairākas dienas iepriekš  
 sagriež šķēlītēs un izņem sēkliņas.  
 Katru šķēlīti pārkaisa ar smalko sāli  
 un liek burkā. Kajēnas piparus  
 samaisa ar karstu ūdeni un pārlej  
 pāri citronu šķēlītēm. Pielej   
 nedaudz olīveļļas un burku aizvāko.
2.  Baklažānus rūpīgi nomazgā un  
 apcep uz dzīvas uguns, līdz tie  
 kļūst mīksti.
3.  Baklažāniem novelk miziņu, gaišo  
 mīkstumu liek virtuves kombainā,  
 pievienojot sakapātus ķiplokus,  
 nedaudz citronu sulas, olīveļļu un  
 sāli, un samaļ viendabīgā biezenī. 
4.  Baklažānu tumšo miziņu samaļ  
 kopā ar nelielu daudzumu ūdens.
5.  Uz grila vai pannas apcep   
 kokteiļtomātiņus 
6.  Jūras asara filejas apkaisa ar rupjo  
 sāli un melnajiem pipariem. Pannā  
 sakarsē olīveļļu, filejas liek uz  
 pannas ar ādu uz leju un apcep.  
 Apgriež otrādi un pabeidz cept.

Pasniegšana
1.  Citronus samaļ biezenī.
2.  Zivs fileju liek šķīvja vidū, blakus  
 liek gaišo baklažānu biezeni, ko  
 izrotā ar tumšā baklažānu biezeņa  
 svītrām un citronu biezeņa   
 punktiem. 
3.  Izrotā ar apceptajiem   
 kokteiļtomātiņiem.

Telavivas aglomerācija (vai Guš-dana)

Telavivas aglomerācija ir pilsētkopa, kuras iedzīvotāju skaits ir lielākais visā Izraēlā. 

Telaviva ir Izraēlas aktīvās dzīves sirds un otrā lielākā pilsēta valstī. Tā dibināta 20. gad-

simta sākumā un ir pirmā jaunā ebreju pilsēta.

Telaviva ir metropole, Izraēlas finanšu, kultūras, komunikāciju un komercijas centrs. 

Tajā atrodas valsts banku sistēmas centri, vērtspapīru birža, Izraēlas lielāko laikrakstu 

redakcijas, nacionālais teātris, Izraēlas filharmoniskais orķestris un citas kultūras iestā-

des. 2003. gadā UNESCO Telavivas “Baltā pilsēta” tika iekļauta UNESCO Pasaules kultūras 

mantojuma sarakstā. 

Telavivas liedags stiepjas 14 kilometru garumā un lielā mērā ir telaviviešu dzīves centrs, 

kā arī būtisks Telavivas kā piejūras pilsētas tēla elements. Lielu liedaga daļu izmanto 

brīvā laika pavadīšanai, tajā ierīkotas peldvietas un promenādes, restorāni un parki. 

Telavivas-Jafas teritorijā atrodas vairāki tirgi, katrs ar savu raksturu, piemēram, Karmela 

tirgus, Jafas “blusu” tirgus, Hatikvas tirgus un Telavivas ostas tirgus.

Telavivā atrodas Izraēlas labākie restorāni un kafejnīcas. Slaveni šefpavāri izvēlas atvērt 

savus restorānus tieši šajā pilsētā.

Ar apceptiem kokteiļtomātiņiem garnēta jūras asara fileja 
baklažānu uzputeņa ligzdā ar marinētu citronu biezeni 

Telavivas pludmale
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Šokolādes vulkāns ar sarkanvīna zabaglione

Šokolādes vulkānam
200 g sviesta vai margarīna
250 g šokolādes 
5 olas  
250 g cukura 
100 g kukurūzas cietes
30 g kakao 

Zabaglione krēmam
3 olas dzeltenumi 
2 olas 
100 ml sausa sarkanvīna 
100 ml deserta sarkanvīna 
100 g cukura

Vulkāna pagatavošana
1.  Karstā ūdens peldē izkausē sviestu  
 vai margarīnu un šokolādi un  
 iemaisa pārējās sastāvdaļas.
2.  Vienreiz lietojamu cepamo veidni  
 ietauko un iekaisa kakao.
3.  Mīklu ielej veidnē.
4.  Iecilā mīklā šokolādes pralinē 
 (šos priekšdarbus iespējams veikt  
 jau savlaicīgi).
5.  Cepeškrāsni sakarsē līdz 180 °C un  
 cep 7–8 minūtes.

Zabagliones pagatavošana
1.  Metāla bļodā samaisa visas   
 sastāvdaļas un sāk putot.
2.  Bļodu ieliek karstā ūdens peldē un  
 turpina putot, līdz izveidojas  
 pastingras putas. 
 
Pasniegšana
Kad kūka ir gatava, to ātri izliek uz  
šķīvja un apkārt lej zabaglione krēmu. 
Pasniedz nekavējoties! 

Jūdejas līdzenums

Par Jūdejas līdzenumu sauc teritoriju, kas plešas starp Jūdejas kalnieni un piekrastes 

līdzenumu. Tas ir ļoti skaists apvidus, kurā acis priecē kalnu nogāzes, birzis un vīna-

dārzi, pavasarī te zied lauku puķes, un mežu ielokā ganās govis.

Reģionā ir vairākas lielas pilsētas: Rišon-Leciona, Rehovota, Batjama un Hulona. Šajā 

apvidū ir arī daudz kibucu un mošavu.

Jūdejas līdzenumā ir daudz nacionālo parku, mežu un dabas rezervātu: Rabīna parks, 

Kanādas parks, Avšaloma rezervāts, Beit-Guvrinas parks, Lahavas mežs, Eštaolas mežs, 

Ben-Šemenas mežs. Reģionā ir daudz arheoloģisku senvietu, kas liecina, ka ļaudis te 

dzīvojuši jau pirms vairākiem gadu tūkstošiem.

Jūdejas līdzenumā audzē vīnogas vīnam un ēšanai. Rišon-Lecionā atrodas Karmela 

vīndarītava, ko 19. gadsimta beigās nodibināja barons de Rotšilds, mūsdienās tā ir 

viena no lielākajām vīna darītavām Izraēlā.

Jūdejas līdzenums



36 37

Kefales klimpas (koftas) ar spinātu virumu un turku zirņiem

2 kg kefales
1 sīpols 
1 ola
1 glāze koriandra lapiņu
Olīveļļa
2 kg meluhijas 
(var aizstāt ar spinātiem)
1 sakapāts sīpols
3 sīki sakapātas ķiploka daiviņas 
1 l vistas buljona
2 tomāti 
½ kg novārītu turku zirņu 
1 citrona sula 
Sāls un pipari

Zivju koftas pagatavošana
1.  Zivis iztīra un filejas samaļ.   
 Pievieno sakapātus spinātus  
 (meluhiju)
2.  Sīpolu sasmalcina, šķidrumu  
 notecina un pievieno zivīm.
3.  Sakapā koriandra lapiņas un kopā  
 ar olu pievieno zivju mīklai. 
4.  Mīklu saveļ nelielās lodītēs, 
 cep uz pannas.
 
Spinātu viruma (meluhijas viruma) 
pagatavošana
1.  Pannā olīveļļā apcep sīpolus un  
 ķiplokus, pievieno sakapātus  
 spinātus un vistas buljonu. 
2.  Apmēram 15 minūtes sautē, tad  
 pievieno tomātus un citrona sulu. 
3.  Sautē vēl 10 minūtes. Pieber sāli  
 un piparus.

Pasniegšana
1.  Uz šķīvja liek vienu ēdamkaroti  
 spinātu (meluhijas) un virsū uzliek  
 2 zivju klimpas.
2.  Izrotā ar karstiem turku zirņiem.

Dienvidu piekrastes līdzenums

Dienvidu piekrastes līdzenums ir Izraēlas Vidusjūras piekrastes līdzenuma dienvidu 

daļa, kas stiepjas no Jarkonas upes līdz Gazas joslai. Jūras krasts šajā posmā ir nelīdzens, 

to pamīšus veido smilšakmens klintis un smilšu joslas.

Cilvēki šo teritoriju apdzīvojuši kopš aizvēstures laikiem. Pēc Izraēlas Valsts nodibi nā-

šanas te tika uzceltas daudzas apdzīvotas vietas, lielākoties Aškelonas un Ašdodas 

pilsētu un Eškolas novada apkaimē.

Mūsdienās Vidusjūras dienvidu piekraste ir zaļa un blīvi apdzīvota teritorija. Lauk saim-

nieciskā darbība pārsvarā notiek Eškolas novadā, apgādājot Izraēlas un ārvalstu tirgus 

ar dažnedažādiem produktiem.

Aškelonas nacionālais parks
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Ar bulguru un gaļu pildīti kabacīši ar kokteiļtomātu coulis

12 apaļi kabacīši
200 g maltās gaļas
1 glāze bulgura
½ glāzes sakapātu piparmētru lapiņu
1 sarīvēts sīpols
1 l vistas buljona
1 sakapāts sīpols
1 glāze baltvīna
Olīveļļa
10 sulīgi kokteiļtomātiņi 
1 asais pipars
Sāls un pipari

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Kabacīšiem nogriež galu un 
 iztīra vidu.
2.  Bulguru rūpīgi noskalo karstā ūdenī.
3.  Malto gaļu samaisa ar bulguru,  
 piparmētrām un sarīvētu sīpolu.  
 Pieber sāli un piparus.
4.  Kabacīšos ar iztīrīto vidu liek  
 pildījumu.
5.  Lielā katlā sakarsē olīveļļu, apcep  
 sakapāto sīpolu, pielej baltvīnu un  
 dažas minūtes pavāra; tad pielej  
 vistas buljonu.
6.  Katlā ieliek pildītos kabacīšus un  
 vāra apmēram 20 minūtes, līdz  
 kabacīši kļūst gandrīz mīksti.
7.  Tomātus samaļ un pievieno sīki  
 sakapātu aso piparu, sāli un piparus.
8.  Kabacīšus pasniedz ar tomātu  
 biezeni.

Rietumu Negevs

Negeva tuksnesis aizņem vairāk nekā pusi Izraēlas teritorijas. Dzeltenzemes pakalnus 

ziemā un pavasarī sedz zaļš paklājs. Negeva rietumu daļas kibucos un mošavos 

lielākoties dzīvo zemkopji. Tuksneša karstajā klimatā iespējama augsta līmeņa viedās 

lauksaimiecības attīstība līdz šim nepieredzētos apjomos, tādēļ Negevs mainās mūsu 

acu priekšā. Milzīgās platībās tuksnesī tiek stādīti citrusu augļu koki un vīnogulāji. 

Negeva siltumnīcās tiek audzētas puķes eksportam. Šeit plešas citronu birzis. Laukos 

un siltumnīcās audzē dažnedažādus dārzeņus.

Beeri mežā izveidots izziņas maršruts, kurā eksponēti arheoloģiskie atradumi, kas 

saistīti ar dzīvības avotu – ūdeni: akas, pazemes ūdens tilpnes un citi objekti no dažā-

diem laikmetiem. Pa rietumu Negevu krustu šķērsu ved šauri ceļi, ko laikposmā pirms 

Izraēlas Valsts nodibināšanas izbūvēja briti.

Granātābolu raža
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Makluba (“ačgārnais ēdiens”) – 
vistas sautējums ar dārzeņiem un rīsiem

6 vistu stilbiņi
1 baklažāns
1 ziedkāposts
1 šķēlēs sagriezts sīpols
4 šķēlēs sagriezti tomāti
 ½ kg rīsu
Bahārāt (Tuvo Austrumu garšvielu 
maisījums)
Vistas buljons
Sāls

Pagatavošana un pasniegšana
1.  Lielā daudzumā eļļas , katru  
 atsevišķi, apcep sīpolus,   
 ziedkāpostus un baklažānus.
2.  Rīsus rūpīgi noskalo, nosusina,  
 pieber sāli un bahārāt.
3.  Vistas stilbiņus apcep brūnus.
4.  Katlā vispirms ieliek apceptos  
 sīpolus un sagrieztos tomātus, tad  
 plānu kārtiņu rīsu, pēc tam   
 baklažānus un ziedkāpostus, vēl  
 vienu kārtu rīsu, tad vistas   
 stilbiņus un virspusē vēlreiz rīsus.
5.  Vistas buljonu uzvāra, aizdara ar  
 sāli un pārlej sautējumam tā, lai to  
 pilnīgi nosegtu un uzliek vāku.
6.  Uz lēnas uguns sautē, līdz rīsi  
 uzsūkuši visu šķidrumu.
7.  Ar koka lāpstiņu sautējumā   
 izveido iedobes, atkal uzliek  
 vāku un sautē vēl apmēram 
 10 minūtes. 
8.  Ņem lielu paplāti, un uz tās,  
 apgriežot katlu otrādi, novieto  
 sautējumu. Pasniedz karstu.

Negeva vidiene un Beerševas ieleja

Beerševa atrodas – paugurainā līdzenumā Negeva tuksneša ziemeļos. Beerševas ielejā 

cilvēki dzīvo jau tūkstošiem gadu, jo ziemā te no Hebronas kalniem ieplūst ūdens. 

Ielejā ir sauss tuksneša klimats, vidējais nokrišņu daudzums gadā nepārsniedz 

200 mm. 

Senatnē dažādos laika posmos lielākā daļa ielejas teritorijas tika apstrādāta, audzējot 

kviešus, miežus un sorgo. Cik noprotams, tālā pagātnē te audzētas arī olīvas, dateles 

un vīnogas.

Reģiona centrs ir Beerševas pilsēta, tajā atrodas slimnīca, universitāte un kultūras 

centri. Pilsētas apkaimē izklaidus dzīvo beduīni, kuri pēdējo gadu laikā sākuši pāriet uz 

vietsēžu dzīvesveidu. 

Ēdienam beduīnu dzīvē ir nozīmīga loma, un beduīnu sievietes arī bez pienācīgas 

virtuves un rīkiem allaž ir spējušas pagatavot tradicionālos ēdienus saviem ģimenes 

locekļiem, kā arī pacienāt no tālienes atnākušus viesus.

Beduīna teltī
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Kokteiļtomātiņu ievārījums

1 kg kokteiļtomātiņu (vēlams, iegarenu)
600 g cukura 
Zvaigžņu anīss 
¼ tējkarotes čili pulvera
Citrona miziņa
Svaigi spiesta citrona sula
½ glāzes svaigu bazilika lapiņu  

Pagatavošana
1.  Tomātiņus nomazgā un liek katlā  
 kopā ar cukuru. Uzvāra.
2.  Ar smeļamo karoti izņem tomātus  
 no šķidruma un ļauj šķidrumam  
 apmēram stundu vārīties.
3.  Liek tomātus atpakaļ un pievieno  
 čili pulveri, zvaigžņu anīsu un  
 citrona miziņu.
4.  Vāra vēl apmēram stundu, līdz  
 ievārījums kārtīgi sabiezē. Izņem  
 zvaigžņu anīsu.
5.  Pievieno citrona sulu un bazilika  
 lapiņas.
6.  Noņem no uguns un pilda sterilās  
 burkās.

Negeva kalniene

Negeva kalniene ir kalnains apvidus Negeva tuksnesī, tā augstākā virsotne atrodas 

1037 m augstumā virs jūras līmeņa un ir augstākais punkts Izraēlas dienvidos. Šajā 

apvidū, 850 m augstumā virs jūras līmeņa, atrodas Micpe-Ramonas pilsētiņa. 

Šeit dienā ir karsti, bet naktis ir ļoti aukstas.

Šajā apvidū atrodas vairāki kibuci un individuālas lauku saimniecības, zeme tiek 

mākslīgi apūdeņota un šeit audzē vīnogas vīna darīšanai , kā arī kazas. 

Kmehinā, mošavā netālu no Nicanas ķīļa, izmantojot Negeva centrālajai un rietumu 

daļai raksturīgos sāļos gruntsūdeņus, audzē īpaši saldus kokteiļtomātiņus. Tie ir siltu-

mu mīloša kultūra, un reģiona priekšrocība ir tāda, ka te arī ziemā ir vasarīgi silts. Saule 

spīd visu gadu, un mākoņi ir liels retums. Jāpiezīmē, ka visplašāk uzturā lietoto kokteiļ-

tomātiņu šķirni izveidojuši vairāku Izraēlas pētniecības institūtu zinātnieki.

Negeva kalniene
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Tomātu un paprikas zupa

1 kg sulīgu tomātu
 ½ kg dažādu krāsu paprikas
1 asais pipars
4 ķiploka daiviņas
Olīveļļa
100 g tomātu pastas 
1 glāze baltvīna
1 l vistas buljona
1 tējkarote dūmotās paprikas
Sāls
2 tējkarotes cukura 

Pagatavošana
1.  Papriku un aso piparu sasmalcina.
2.  Tomātus sagriež gabaliņos.
3.  Katlā sakarsē olīveļļu un apcep  
 ķiplokus un piparus, līdz tie kļūst  
 mīksti.
4.  Pielej baltvīnu un sautē vēl dažas  
 minūtes.
5.  Pievieno tomātu pastu un turpina  
 sautēt.
6.  Pievieno tomātus un dūmoto  
 papriku. Turpina sautēt.
7.  Pielej vistas buljonu un vāra  
 apmēram 20 minūtes.
8.  Ar blenderi zupu sakuļ līdz   
 viendabīgai konsistencei. Vēlreiz  
 uzkarsē, pievieno sāli un cukuru.

Pasniegšana
Ieteicams pasniegt kopā ar 
baltajiem rīsiem.

Arava

Arava ir gara un šaura ieleja, kas atrodas paralēli Izraēlas un Jordānijas robežai. Aravā ir 

maz dabisku ūdens avotu, taču mūsdienās ir daudz dziļurbumu un plūdu ūdens 

rezervuāru, kas nodrošina reģiona lauksaimniecību.

Aravā pēdējo gadu laikā attīstījusies progresīva lauksaimniecība, it īpaši dārzeņu, 

ziedu, kā arī dažu augļu šķirņu audzēšana. Sausuma un ūdens trūkuma dēļ ir atrasti 

risinājumi, kas ļauj izaudzēt ļoti kvalitatīvus dārzeņus, minimāli izmantojot pesticīdus. 

Arava ir Izraēlas dārzeņu un augļu eksporta centrs – šeit izaudzētā teicamā produkcija 

tiek par augstu cenu pārdota Eiropas tirgos.

Tomāti, kas laistīti ar sāļo no zemes izsūknēto, dzeršanai nederīgo ūdeni, izaug īpaši 

saldi, jo sāļums veicina cukura izstrādāšanos, kas palīdz uzsūkt ūdeni no augsnes 

difūzijas procesā. Tādējādi tiek iegūti arī garšas ziņā pievilcīgi produkti.

Nāves jūra
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Ar garšzālēm pildīta jūras karūsa

6 jūras karūsas
Olīveļļa
1 asais pipars
½ glāzes piparmētru lapiņu
1 glāzes koriandra lapiņu
2 ēdamkarotes rīvmaizes
Citrona miziņa
Rupjais sāls

Pagatavošana
1.  Zivis attīra no asakām, bet atstāj  
 veselas.
2.  No pārējiem produktiem   
 pagatavo pildījumu.
3.  Zivis piepilda ar maisījumu.
4.  Zivis apslaka ar olīveļļu un liek uz  
 cepamplāts.
5.  Plāti pārsedz ar alumīnija foliju un  
 cep aptuveni 10 minūtes līdz 
 180 °C sakarsētā cepeškrāsnī. 
6.  Foliju noņem, palielina temperatūru  
 līdz 200 °C un cep vēl 7 minūtes.

Eilata un Eilota reģions

Eilota reģions atrodas sausā, tuksnesīgā apvidū. Ziemā nokrišņu šeit ir ļoti maz, un 

vasarā temperatūra var sasniegt +40 grādus. Augu un dzīvnieku valsts šajā apvidū ir 

raksturīga tuksneša apstākļiem. Eilota administratīvajā reģionā ietilpst Timnas ielejas 

dabas rezervāts, Atrodoties tālu no valsts centra, šis regions neietilpst nacionālajā 

ūdens vada sistēmā, tādēļ dzeramais un saimniecībai nepieciešamais ūdens tiek iegūts, 

atsāļojot jūras ūdeni. Šī reģiona centri ir 10 kibuci, 2 kopciemi un pilsēta Eilata.

Eilata atrodas Izraēlas dienvidu vistālākajā punktā, tā ir ostas pilsēta un Izraēlas tūrisma 

galvaspilsēta. Cilvēkus uz Eilatu vilina Sarkanā jūra, tās pludmales, un promenādes, kas 

tām piekļaujas, koraļļu rezervāti un dažādas ar ūdeņiem saistītas nodarbes. Klimats 

ziemā ir patī ka ms, un ainava priecē ar tuksneša un kalnu skatiem.

Eilata
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Golānas augstiene

Augšgalileja

Hulas ieleja

Kinneretas ezera apkaime

Lejas Galileja

Rietumu Galileja

Jezreēlas ieleja

Karmela kalns un piekrastes līdzenums

Šāronas līdzenums

Samārija

Jeruzaleme

Beit-Šeānas ieleja un Jordānas rifta ieleja

Telavivas aglomerācija (vai Guš-dana)

Jūdejas līdzenums

Dienvidu piekrastes līdzenums

Rietumu Negevs

Negeva vidiene un Beerševas ieleja

Negeva kalniene

Arava

Eilata un Eilota reģions

Miesnieka fileja ar Cabernet Sauvignon sautētu risoto un ķiršiem

Zaļā šakšuka

Apceptu bumbieru salāti ar zilo sieru un valriekstiem

Maizes un zivju brīnums

Haluž – pildītas siera kabatiņas 

Saīda humuss ar pupām

Jēra gaļas sautējums ar mandelēm

Tabulē salāti

Vistas stilbiņi ar medu un apelsīniem

Jēra gaļas sautējums ar rūgtajām olīvām

Kugel Jerušalmi (Jeruzalemes sacepums)

Halvas parfē ar pistācijām un dateļu medu (silānu)

Ar apceptiem kokteiļtomātiņiem garnēta jūras asara fileja 

baklažānu uzputeņa ligzdā ar marinētu citronu biezeni 

Šokolādes vulkāns ar sarkanvīna zabaglione

Kefales klimpas (koftas) ar spinātu virumu un turku zirņiem

Ar bulguru un gaļu pildīti kabacīši ar kokteiļtomātu coulis

Makluba (“ačgārnais ēdiens”) – vistas sautējums ar dārzeņiem un rīsiem

Kokteiļtomātiņu ievārījums 

Tomātu un paprikas zupa

Ar garšzālēm pildīta jūras karūsa

Izraēlas vēstnieces priekšvārds

Ievads

Saturs


