


Ši kabatas formāta gramata 
ir praktiski izmantojama ikvienam sēņotājam.

Lieliskie attēli palīdz noteikt, vai sēne droši liekama grozā.

Grāmatas bonuss -  sēņu ēdienu receptes un ieteikumi, 
kā tās labāk sagatavojamas ziemai.
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Ievads
Seši iemesli, kāpēc doties sēņot

• Sēnes ir garšīgs, uzturvielām bagāts pārtikas produkts, kas satur olbaltumvielas, ogļ
hidrātus, taukvielas, dažādus vitamīnus, organiskās skābes, daudz kālija un fosfora,
kā arī citas vērtīgas vielas.

• Sēņošana ir patīkams vaļasprieks, kas palīdz cīnīties pret mazkustību -  vienu no
galvenajiem sirds un asinsvadu slimību cēloņiem.

• Sēņošana ir atpūta svaigā gaisā. Mežs attīra gaisu no putekļiem un cita veida piesār
ņojuma, kā arī izdala gaisā vielas, kas nonāvē kaitīgus mikroorganismus.

• Sēņojot var iepazīt dabu un atpūtināt mūsdienu tehnoloģiju nogurdināto prātu.
• Mežā par sēnēm nav jāmaksā. Ja sēnes negaršo, tās var nodot sēņu pieņemšanas

punktos, pārdot tirgū vai uzdāvināt draugiem.
• Sēnes var ilgstoši uzglabāt sālītā, marinētā, saldētā vai kaltētā veidā.

2 - 3
Kas jāievēro sēņojot

• Jāvāc tikai tās sēnes, kuras jūs droši pazīstat.
• Sēnes jānogriež ar nazi pie kātiņa pamatnes un jāieliek grozā, lai nesaspiežas.
• Nedrīkst vākt vecas un tārpainas sēnes, kā arī tās, kas aug pie autoceļiem, dzelzce

ļiem, izgāztuvēm un citās piesārņotās vietās, jo sēnes pastiprināti absorbē no augsnes
piesārņojumu.

• Dodoties uz mežu, jāsaģērbjas tā, lai ērces nevarētu piekļūt pie ādas un piesūkties,
bet kājās jāuzvelk piemēroti apavi, lai pasargātu sevi no odzes koduma. Pēc sēņoša
nas jāpārbauda, vai pa apģērbu nerāpo ērces, kā arī jāpārliecinās, vai kāda ērce jau
nav piesūkusies.
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Sēnes augļķermeņa uzbūve

Sēnei ir augļķermenis un sēņotne -  
sīki micēlija pavedieni augsnē.
1 -  cep u rīte

2 -  kātiņš
3 -  gredzens
4  -  m aksts ^
5 -  lapiņas vai stobriņi
6  -  sēņ otn e  2

Sēņu sagatavošana
4 - 5

G atav o jo t sēņu ēdienus, obligāti jāievēro , kā katru sēni drīkst izm antot. P iem ēram , m arin ēt 
un sālīt p ēc  novārīšanas drīkst visas ēdam ās sēnes, bet svaigu sēņu m ērci drīkst g a tav o t tikai 
no tā m  sēn ēm , kuras var lie to t bez iepriekšējas n o vārīšan as. Ja  šo noteik um u n eiev ēro , var  
saindēties, piem ēram , a r vilnīšiem  un alksnenēm .

Jāņ em  v ērā  arī tas, ka sēnes ir grūti sagrem ojam as, tāp ēc  sēņu ēdienus neiesaka ēst vakarā  
pirm s gulētiešanas, kā arī d o t m aziem  bērniem  un slim niekiem .

Sēnes var izm antot kā atsevišķu m altīti vai ari kā papildinājum u pie citiem  ēdieniem . P iem ē
ram , k altētu  sēņu pulveri v ar  p ievien ot dažādām  gaļas m ērcēm , sau tētiem  dārzeņiem  un zupām . 

Tapat katram  pašam  ieteicam s izm ēģināt, ar kādām  garšvielām  p ag atavo tas sēnes ir visgaršīgā
kās. Lai labāk izjustu, piem ēram , baraviku patīkam o garšu, n o asām  garšvielām  vajadzētu atteik 
ties, b et, ja  g atav o  m altīti n o  sālītām  sēnēm , dažādas garšvielas var to  ievērojam i uzlabot.

U zglabājot sēnes ziem ai, jāņ em  vārā , ka tās nebojāsies tad , ja  būs pietiek am ā daudzum ā  
pievienots sāls vai kāda skābe (etiķis, citron sk āb e). Ja  cieši aizvākotām  burkām  m etāla  vāciņ š  
ir “uzpūties”, sēnes lieto t uzturā nedrīkst, jo  pastāv risks saslim t ar ļoti bīstam u slimību -  botu- 

lism u. Š ī slimību izraisošā baktērija sastopam a, piem ēram , augsnē, bet savairojas, n o n āk ot vidē, 
kurā n av  skābekļa. Sāls un skābes trau cē  baktēriju savairošanos.

S ālītām  sēnēm  regulāri jān oņ em  pelējum s un jārūpējas, lai sālījum s sēnes pilnībā pārklātu.



(Morchella sp.) 6 - 7
• Cepurīte ovāla vai konusveida, šūnaina, brūna, iedzeltena vai pelēcīga, ar dobumu 

vidū. Cepurītes malas saaugušas ar kātiņu.
• Kātiņš gaišāks par cepurīti, ari ar dobumu vidū.
• Mīkstuma ir maz, jo cepurītes un kātiņa lielāko daļu aizņem dobums. Mīkstums 

vaskveida, trausls, ar patīkamu garšu.
Augšanas vieta. Aug starp lakstaugiem lapkoku un skujkoku mežos, parkos un dārzos. 
Biežāk sastopams parastais lāčpurns, smailais Iāčpurns un augstais lāčpurns. Līdzīgas 
sēnes, kas izmantojamas uzturā tādā pašā veidā kā lāčpurni, ir ķēvjpupi (Vērpa sp.), 
kuriem cepurītes malas nav pieaugušas pie kātiņa.
Ievākšanas laiks. Aug pavasarī (aprīlis, maijs).
Sagatavošana. Lāčpurni ir rūpīgi jānomazgā, jo starp cepurītes krokām ir daudz smilšu. 
Ēdamās sēnes, kas pirms lietošanas 10 -15  minūtes jānovāra un ūdens jānolej. 
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar bisītēm (Gyromitra sp.), kurām ir nenoteiktas formas 
tumši brūna, doba cepurīte un īss kātiņš. Bisītes ir indīgas. Tas var lietot pēc pusgadu 
ilgas kaltēšanas atvērtā traukā vai vairākkārtējas novārīšanas, mainot ūdeni Dažkārt 
notiek saindēšanās, pat ieelpojot tvaikus, kas izdalās, bisītes vārot.
Pildīti lāčpurni. Pēc sēņu novārīšanas atlasa veselās cepu rītes. Pārējos lāčpurnus sagriež, p ie
vieno sakapātus sīpolus un ccp  uz pan nas krējum ā, kam  pievieno nedaudz sviesta. Iegūst sam ērā  
biezu sēņu m asu. To uzm anīgi sapilda veselajos lāčpu rn os un pasniedz pie gaļas ēdieniem .



Parastā gailene (Cantharellus dbarius) 8 - 9
• Cepurīte dzeltenos toņos, vidū ieliekta, bieži ar viļņainu, nedaudz ieritinātu malu. 

Cepurītes apakšpusē nolaidenas, zarotas, lapiņām līdzīgas dzīslas.
• Kātiņš cepurītes krāsā, bez dobuma, blīvs.
• Gaišais mīkstums lauzuma vietā kļūst tumšāks.

Augšanas vieta. Aug priežu, egļu, kā arī lapkoku mežos ūdenscaurlaidīgā augsnē. Bieži 
veido grupas.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Izcila ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Var gatavot 
sēņu mērci (sk. 23. Ipp.), sālīt (sk. 45. Ipp.), marinēt (sk. 37. Ipp.), kaltēt (sk. 11. Ipp.). Kal
tētas gailenes pirms lietošanas jāmērcē. Tas var arī samalt miltos un pievienot mērcei.

Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar dzeltensārto negaileni (Hygrophoropsis aurantiaca), 
kam kātiņš tievs, ar dobumu.

Sēņu kotletes. G ailenes nom azgā, pievieno nedaudz vārītu  risu, sīpolu un sam aļ. Iegūtajai m asai 
pievieno divas svaigas olas, nedaudz krējum a, sāli un piparus. Izveido kotletes, apviļā m iltos vai 
rīvm aizē un cep  uz pannas.

Sēņu kotletes v ar  g a tav o t ari no sālītām  sēnēm . Ja  vēlas, rīsu vietā  var izm antot vārītus k artu 
peļus.



(Boletus sp.) 10-11
• Cepurīte pusapaļa, gaiši līdz tumši brūna, ar gludu, nedaudz slidenu virsmu. Jaunām  

sēnēm stobriņi balti vai dzeltenīgi, vecākām -  zaļgani.
• Kātiņš resns, brūngans, ar baltu dzīslojumu augšdaļā.
• Baltais mīkstums griezuma vietā krāsu nemaina. Tam ir maiga garša.
Augšanas vieta. Aug lapkoku un skujkoku mežos.
Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī līdz salnām. Bieži sastopama vasaras baravika, 
egļu baravika, priežu baravika, ozolu baravika.
Sagatavošana. Izcilas ēdamās sēnes, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. No 
baravikām var pagatavot lielisku sēņu mērci (sk. 23. Ipp.). Mazas sēnes labi noder 
marinēšanai (sk. 37- Ipp.). Ziemā pie mērcēm var pievienot kaltētu baraviku pulveri. 
Ciaršīgas ir baraviku karbonādes (sk. 35. Ipp.).
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar parasto žultsbeku (Tylopilus felleus), kam ir iesārti 
•■lobriņi un ļoti rūgta garša.
Kaltētas sēnes. Baravikas rūpīgi n o tīra  un sagriež plānās sloksnītēs. K altē krāsnī 1 0 0  °C  tem - 

pcratū rā apm ēram  vienu stundu. Ja  nav pieejam a krāsns, sagrieztās sloksnītes uzber uz baltas  
p.iptra lapas vai tīras linu vai kokvilnas drānas un kaltē siltā vietā , piem ēram , uz radiatoriem , 
\ .m ākas dienas. Izkaltušas sēnes, saspiežot starp pirkstiem , nedrīkst salipt kopā. Uzglabā slēgtā 
11 aukā, lai k altētajām  sēnēm  nepiekļūtu kaitēkļi. K altētas baravikas var sam alt pulverī, ko ietei- 
i 11n . pievienot m ērcēm , vai ari vārīt sēņu zupā (sk . 39. Ipp.) .



"

Parastā sviestbeka (Suillus luteus) 12- 13
• Cepurīte sarkanbrūna, ar gļotainu, viegli novelkamu virsmiziņu. Stobriņi citron

dzelteni.
• Kātiņš balts, vecām sēnēm -  brūnsarkans. Ta augšdaļā gredzens, kura virspuse ir 

gandrīz balta, bet apakšpuse -  daudz tumšāka.
• Pelēkais vai gaiši dzeltenais mīkstums griezuma vietā krāsu nemaina.

Augšanas vieta. Aug priežu mežos, bieži uz stigām un celiņiem.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī līdz salnām.

Sagatavošana. Ļoti garšīga ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. 
Pirms gatavošanas cepurītei jānovelk virsmiziņa. No parastās sviestbekas pagatavota 
mērce (sk. 23. Ipp.) ir patīkamā dzeltenīgā krāsā.

Uzmanību! Dažiem cilvēkiem sēne var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ceptas sēnes. Ziem ai var saglabāt taukos cep tas sviestbekas. Vispirms sēnes rūpīgi nom azgā un  
sagriež. Tad cep  uz p an nas sviestā, taukos vai eļļā, līdz sēņu sula iztvaiko. P ievien o sāli un citas  
garšvielas pēc izvēles un pilda sterilās burkās, ko pusstundu karsē 1 0 0  °C  tem p eratū rā  un pēc  
tam  aizvāko. Uzglabā vēsā vietā. Z iem ā var izm an tot sēņu m ērces pagatavošan ai.
C ep tā  veidā var saglabāt arī citas sēnes, kuras var lietot bez iepriekšējas novārīšan as, piem ēram , 
gailenes, vairum u beku, rudm ieses, čigān enes.



(Suillus granulatus) 14- 15
• Cepurīte brūngana vai dzeltenoranža, izliekta vai izpletusies. Cepurītes virsma sausa, 

spīdīga, bet mitrumā kļūst gluma. Stobriņi zem cepurītes gaiši dzelteni, kātiņam 
pieguloši. Jaunām sēnēm no porām starp stobriņiem izdalās balta piensula.

• Kātiņš gaiši dzeltens, ar dzelteniem dziedzeriem, kas jaunām sēnēm izdala baltu 
piensulu.

• Baltais vai gaiši dzeltenais sēnes mīkstums ir stingrs, ar maigu riekstu garšu.

Augšanas vieta. Aug priežu mežos galvenokārt sārmainā augsnē.

Ievākšanas laiks. Aug vasaras otrajā pusē un rudenī līdz salnām.

Sagatavošana. Laba ēdamā sēne, ko yar lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Var gatavot
sēņu mērci (sk. 23. Ipp.), kaltēt (sk. 11. //}/>.), gatavot sēņu šašliku (sk. 2 t. ipp.). Pirms
lietošanas cepurītei jānovelk virsmiziņa.



(Suillus bovinus) 16 - 17
• Cepurīte rūsas krāsā, izliekta, mitrumā kļūst gluma. Stobriņi veido saliktas, olīvzaļas 

poras, tāpēc cepurītes apakšpuse ir līdzīga sūklim.
• Kātiņš īss, bez gredzena.
• Mīkstums brūngans vai iesārts, bezgaršīgs.

Augšanas vieta. Aug priežu mežos, bieži — lielās grupās.

Ievākšanas laiks. Aug vasaras otrajā pusē un rudenī.

Sagatavošana. Ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Pēc vārīšanas sē
nes iegūst violetu nokrāsu. Vāc tikai jaunas sēnes. Var gatavot sēņu mērci (sk. 23. Ipp-). 
Ta kā sēnei nav izteikta aromāta, vēlams pievienot dažādas garšvielas. Var arī marinēt 
(sk. 3 7 Ipp.) un sālīt (sk. 45. Ipp.).



(Suillus variegatus)  18- 19
• Cepurīte izliekta, oranžbrūna, ar nedaudz samtainu un zvīņainu virsmu. Stobriņi 

brūni vai oranžbrūni.
• Kātiņš ir diezgan garš, brūns, ar oranžiem plankumiem.
• Griezuma vai lauzuma vietā dzeltenais sēnes mīkstums kļūst zilgans.

Augšanas vieta. Aug priežu mežos un virsājos skābā augsnē.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Laba ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas, tomēr tai ir 
nedaudz metāliska smarža. Var gatavot sēņu mērci (sk. 23. Ipp.), marinēt (sk. 37. Ipp-), 
sālīt (sk. 45. Ipp.), kaltēt (sk. 11. Ipp.).

Uzmanību! Dažkārt jutīgiem cilvēkiem priežu sviestbeka izraisa gremošanas traucē
jumus.

Sēņu pīrāgi. Priežu sviestbekas un citas  bekas var izm antot pīrāgu pildījum am . Sēnes sagriež 
mazos gabaliņos un apcep sviestā uz pannas. Tad pievieno sāli, sīki sakapātus sīpolus, nedaudz  
skāba krējum a un rīvm aizi. Iegūto  m asu liek uz sagatav otiem  rauga m īklas aplīšiem . Izveido  
pīrāgus un cep  cepeškrāsnī, līdz tie kļūst brūni.



(Leccinum s p .) 20 -  21
• Cepurīte brūna, pusapaļa. Stobriņi pelēkbalti.
• Kātiņš balts, ar pelēkmelnām zvīņām, garš.
• Gaišais mīkstums griezuma vietā krāsu gandrīz nemaina. Grūti atšķirt dažādas bēr- 

zubeku sugas.
Augšanas vieta. Aug mežos bērzu tuvumā pa vienai un grupās. Bieži sastopama parastā 
bērzubeka (Leccinum scabrum), melnā bērzubeka (Leccinum melaneum) un purva bēr- 
:  11 beka (Leccinum holopus).
Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī līdz salnām.
Sagatavošana. Ļoti garšīgas ēdamās sēnes, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. 
Atri kļūst mīkstas un bojājas, tāpēc jāsagatavo tūdaļ pēc salasīšanas. Noder kaltē
šanai (sk. I I .  Ipp-), marinēšanai (sk. 37. Ipp-), sālīšanai (sk. 45. Ipp.), sēņu zupām 
(sk. 39. Ipp.), pildītajiem pipariem (sk. 49. Ipp.), sēņu šašlikam.
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar parasto žultsbeku (Tylopilus felleus), kam ir iesārti 
stobriņi un ļoti rūgta garša, kuru var sajust, pieliekot sēni pie mēles.
Sēņu sasliks. Jaunas, notīrītas bērzubekas sagriež ap tu ven i 1 cm  biezās šķēlēs, uzber sāli. Ver uz 
iesm a, starp  sēņu ripiņām  liekot sīpolu ripiņas. C ep  uz oglēm , uzm anoties, lai sēnes neapdegtu. 
Kad no sēnēm  vairs neizdalās sula, tās ir gatavas. Uz iesm a var ce p t arī c itas  sēnes, kuras drīkst 
lietot bez iepriekšējas novārīšanas.



Apšubekas4p (lettmum s p .) 22 -  23
• Cepurīte pusapaļa, oranža, dzeltenbrūna vai sarkanbrūna, nedaudz samtaina. Virs- 

miziņa nedaudz pārkaras cepurītes malai. Stobriņi pelēki vai pelēkdzelteni.
• Kātiņš slaids, balts ar melnām vai tumši brūnām zvīņām.
• Mīkstums griezuma vai lauzuma vietā kļūst tumšs.

Augšanas vieta. Aug mitros mežos, galvenokārt bērzu un apšu tuvumā, pa vienai vai 
nelielās grupās. Biežāk sastopama ir dzeltenbrūnā (Leccinum versipelle) un parastā ap- 
šubeka (Leccinum aurantiacum).

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Garšīga ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas sēņu 
mērces pagatavošanai. Sagatavotas sēnes ir tumšā krāsā. Jaunas sēnes ir piemērotas 
marinēšanai (sk. 37. Ipp.). Noder ari sēņu zupai (sk. 39. Ipp.), kaltēšanai (sk. 11. Ipp.), 
sēņu šašlikam (sk. 21. Ipp.).

Sēņu mērce. Apšubekas sagriež, pievieno sāli un garšvielas p ēc vēlēšan ās. C ep  uz pan nas eļļā  
vai kopā ar sm alki sagrieztiem  speķa gabaliņiem . Pievien o pienu vai krējum u. Saskaroties ar  
gaisu, apšubekas kļūst pelēkas, tāp ēc  ari m ērcei ir pelēka krāsa.
Ja vēlas, lai m ērce  bū tu m azāk trekna,-sagrieztās sēnes kopā ar garšvielām  vāra pienā, iepriekš 
neap cep ot taukvielās.



Kazu samtbeka * lerotomus subtomentosus) 24 -  25
• Cepurīte samtaina, dzeltenā, dzeltenbrūnā vai sarkanbrūnā krāsā.
• Kātiņš tievs, dzeltenīgs, augšdaļā ar brūniem plankumiem.

• Mīkstums bāli dzeltens, griezuma vai lauzuma vietā krāsu nemaina.

Augšanas vieta. Bieži aug lapkoku un skujkoku mežos.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Laba ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Stobriņi ar 
sporām ir bezgaršīgi, tāpēc tos ieteicams nogriezt. Var gatavot sēņu mērci (sk. 23. Ipp.), 
sālīt (sk. 45. Ipp.), jaunas sēnes arī marinēt (sk. 37. Ipp.)■



Rudzpuķu smilšbekai Gyroporus tyanestens)  26 -  27
• Cepurīte dzeltenbrūna vai pelēkbrūna. Jaunas sēnes cepurītei ir puslodes forma, 

vēlāk -  plakana.
• Kātiņš cilindrisks, ar paplašinātu apakšdaļu, vidū porains vai ar dobumu.
• Mīkstums balts, bet lauzuma vai griezuma vietā kļūst rudzupuķu zils.

Augšanas vieta. Aug smilts augsnē skujkoku un jauktos mežos.

Ievākšanas laiks. Aug no jūlija līdz oktobrim.

Sagatavošana. Garšīga sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Piemērota cep
šanai (sk. 23. Ipp.), kaltēšanai ( I I .  Ipp.) un marinēšanai (sk. 37. Ipp■)■ Cepot zaudē zilo 
krāsu, un mērce ir patīkami dzeltena.

Kaltētu smilšbeku mērce. K altētās sēnes vāra nelielā ūdens daudzum ā. K ad sēnes kļūst m īk
stas, tās izņem n o novārīju m a, pievieno sāli un cep  kopā ar sagrieztiem  sīpoliem  eļļā vai sviestā. 
Tad uz p an nas sviestā sabrūn ina nedaudz kviešu m iltu , pievieno sēnes, sēņu novārījum u un  
saldo krējum u.
Šādi var g a tav o t m ērci arī n o  citā m  k altētām  sēnēm .



Rudm ieses (Lacfarius sp.) 28 -  29
• Cepurīte oranžbrūna, ieliekta, ar bālām, gredzeniskām joslām un ieritinātu malu.
• Kātiņš īss, oranžbrūns, ar oranžiem iedobumiem.
• Mīkstums biezs, trausls, dzeltens. Tas izdala oranžu vai zaļu piensulu, kas nemaina 

krāsu.
Augšanas vieta. Aug skujkoku mežos skābā augsnē grupās. Priežu rudmieses (Lactarius 
deliciosus) aug zem priedēm, bet egļu rudmieses (Lactarius deterrimus) -  egļu tuvumā. 
Nevar sajaukt ar citām sēnēm.
Ievākšanas laiks. Aug vasaras beigās un rudenī.

Sagatavošana. Ļoti labas ēdamās sēnes, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. 
Rudmieses var cept {sk. 23. Ipp.), sālīļ:' (sk. 45. Ipp.) vai marinēt (sk. 37. Ipp.).
■ Ievārītas sālītas rudmieses. Sālītas rudm ieses var uzglabāt ziem ai. Rudm iešu cep u rītes ar 
nelielu kātiņu (1 cm ) iem ērc aukstā ūdenī. N āk am ajā dienā ūdeni nom aina un sēnes m ērcē vēl 
vienu diennakti. Pēc tam  ūdeni nolej, sēnes sam aisa ar sāli un pilda traukā, starp rudm iešu kārtām  
liekot upeņu lapas un dilles. Var pievienot arī ķiplokus un m ārrutku lapas vai saknes, piparus. Uz 
sēnēm  uzliek slogu. Ja  virs sēnēm  neparādās sālījum s, uzlej sālsūdeni. Uzglabā vēsā vietā. 

Sautētas marinētas rudmieses. S ēn es n o tīra , nom azgā, ieber p iem ērotā  trau k ā un ievieto  
cepeškrāsnī, kur sau tē 10  m inūtes. Pēc tam  rudm ieses sapilda sterilās burkās, pārlej a r karstu  
m arinādi, kurai pievienots etiķis, lauru lapas, cukurs, pipari un krustnagliņas. Burkas aizvāko  
nr plastm asas vai m etāla  vāciņ u .



(Laetiporus sulphureus) 30 -  3i
• Cepurītes vēdekļveida vai neregulāru pusloku formas, spilgti dzeltenā vai oranždzel

tenā krāsā, ar nedaudz zamšainu virsmu. Tas sakārtotas cita virs citas.
• Kātiņa nav, līdzīgi kā citām piepēm.
• Mīkstums gaiši dzeltens, drupens. Ta smarža ir atkarīga no koka sugas, uz kura sēne 

aug.

Augšanas vieta. Aug galvenokārt uz lapkokiem, piemēram, ozoliem, vītoliem. Nevar 
sajaukt ne ar vienu citu sēni.

Ievākšanas laiks. Aug no maija līdz augustam.

Sagatavošana. Jauni augļķermeņi, kamēr tie ir mīksti, ir ēdami. Gatavo malto sēņu 
mērci vai sēņu kotletes (sk. 47 . Ipp.).

Uzmanību! Dažiem cilvēkiem sērpiepe var izraisīt alerģiju.

Malto sēņu mērce. Parastās sērpiepcs jaunos augļķerm eņus nogriež, rūpīgi nom azgā un sam aļ 
gaļas m aļam ajā m ašīnā. Pēc tam  liek uz pan nas, pievieno sāli, garšvielas un cep  eļļā vai taukos. 
Var pievien ot arī sakapātus sīpolus un krējum u, m altu  gaļu.
M alto sēņu m ērci var g a ta v o t arī no citā m  sēnēm , kuras lietojam as bez iepriekšējas novārīšanas, 
vai arī no sālītām  sēnēm .



(Russulasp. )  3 2-3 3
• Cepurīte jaunām sēnēm visbiežāk izliekta, vecākām -  plakana vai ieliekta. Zem c e 

purītes ir baltas vai iedzeltenas lapiņas, kas viegli sabirst. Cepurīte oranža, dzeltena, 
zaļgana, sarkana, brūna vai violeta. Virsmiziņa pilnīgi vai daļēji novelkama.

• Kātiņš balts vai krāsains, drupens, var būt ar dobumu.
• Mīkstums balts vai pelēcīgs, neizdala piensulu.

Augšanas vieta. Aug dažādos mežos un purvos. Latvijā sastopamas aptuveni 30 bērz
lapju sugas.

Ievākšanas laiks. Aug no jūlija līdz salnām.

Sagatavošana. Bērzlapes, kurām mīkstums nav sīvs, var cept bez iepriekšējas novā
rīšanas. Ja mīkstums ir nedaudz sīvs, bērzlapes jāvāra, bet ļoti sīvās sēnes vispār nav 
ieteicams lasīt. Jaunas bērzlapes jeb podiņus ieteicams marinēt (sk. 37. Ipp-), vecākās -  
labāk sālīt (sk. 45. Ipp.).

SoiļU salāti ar olām un gurķiem. M azus podiņus 10  m inū tes vāra  ūdenī, kam  pievien ots  
nedaudz sāls un citron sk ābe vai etiķis. Tad sēnes atdzesē un sasm alcin a. P ievien o sakapātas  
i ieti n ovārītas olas, sīki sagrieztu svaigu gurķi un sasm alcin ātas dilles. S ajau c ar krējum u vai 
m ajonēzi.

Siidus salātus v a r  g a tav o t arī n o  jau n ām  čigān enēm  un atm aten ēm .



Lielā dižsardzene' [Macrolepiota protera) 34 -  35
• Jaunas sēnes cepurītei ir lietussarga forma, bet vecai sēnei cepurīte ir plakana, ar 
tumši pelēku izcilni vidū. Uz cepurītes gredzenveida sakārtotas zvīņas. Lapiņas blīvas, 
baltas vai krēmkrāsas.
• Kātiņš šķiedrains, klāts ar sīkām zvīņām, ar lielu, kustīgu gredzenu, pie pamatnes 
nedaudz paresnināts.
• Gaišais, pēc riekstiem smaržojošais sēnes mīkstums lauzuma vietā krāsu nemaina. 
Augšanas vieta. Aug zālainos meža klajumos, pļavās, ganībās, kāpās.
Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.
Sagatavošana. Izcila ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Svaigai 
dižsardzenei ir riekstu garša, un to var griezt uz sviestmaizēm. Var gatavot sēņu karbo
nādes vai lietot jebkurā citā veidā.
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar m ušm irēm  (Amanila sp.), kam gredzens nav kustīgs 
un kātiņa apakšējā daļā ir bumbuļveida paplašinājums ar maksti, kā arī ar citām  diž- 
sardzenēm, kas lauzuma vai griezuma vietā maina krāsu.
Sēņu karbonādes. Sēnes rūpīgi nom azgā, noņem  kātiņu un izgriež cepurītes izcilni. Tad cepurīti 
sagriež gabalos, apviļā sakultā olā , kam  pievienots nedaudz sāls, p ēc  tam  -  m iltos vai rīvm aizē. 
Cep uz pan nas eļļā.
Sādi var ce p t arī baravikas un citas  sēneS, kuras pirm s lietošanas nav jān o v āra .



Pilsētas atmatene (Agaritus bitorquis) 36 -  37
• Cepurīte balta līdz tumši brūna, nedaudz zvīņaina. Vecākām sēnēm lapiņas šoko

lādes brūnas.
• Kātiņš gaišs, augšdaļā ar gredzenu.
• Baltais mīkstums, sēnei novecojot, kā arī griezuma vietā kļūst nedaudz sārts. 
Augšanas vieta. Aug ceļmalās, vecos parkos un citās vietās ar auglīgu augsni. Līdzīga 
ir lauka atmatene (Agaricus campestris), kurai mīkstums, sēnei novecojot, kļūst sārts. 
Pilsētas atmatene ir kultivētās atmatenes (šampinjonu) priekštece.
Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.
Sagatavošana. Ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Var gata
vot sēņu mērci (sk. 23. Ipp.), sēņu zupu (sk. 39. !f>p.), sālīt (sk. 45. Ipp.) un marinēt 
(sk. 37. Ipp.).
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar mušmirēm (Amanita sp.), kam kātiņa apakšējā daļā ir 
bumbuļveida paresninājums ar maksti.
Marinētas sēnes. M arinēšanai iev āc jau nas, nelielas sēnes, n o tīra , nom azgā, apvāra. Lai sēnes  
nekļūtu tum šas, ūdenim  pievieno nedaudz citron sk ābes vai etiķa. S ag atav o  m arin ādi (1 ēd am 
karote v ārām ā sāls, 1 ēd am k arote  cuk ura, 1 ēd am k arote  etiķa esen ces, 1 litrs ūd ens). Sēnes  
sapilda tīrās burkās, uzlej uzvārīto m arinādi, p ievieno piparus, lauru lapas, ja  vēlas -  sīpolus vai 
ķiplokus. Burkas nosedz ar vāciņ iem  uti 15 m inūtes sterilizē 8 5  °C  tem p eratū rā , tad aizvāko.



(Rozītes taperata) 38-39
• Cepurīte gaiši dzeltenbrūna, jaunām sēnēm cepurīte -  olveida, vecākām -  izliekta, 

ar izcilni vidū. Lapiņu malas zobainas.
• Kātiņš šķiedrains, bez dobuma, ar šauru, piegulošu gredzenu.
• Mīkstums gandrīz balts, šķiedrains, ar maigu garšu.

Augšanas vieta. Aug galvenokārt skujkoku mežos skābā augsnē nelielās grupās. 

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Laba ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Vārīta nav 
sīksta kā vairums bērzlapju. Var cept svaigas (sk. 23. Ipp.), sālīt (sk. 45. Ipp.), marinēt 
(sk. 37. Ipp.). Garšīga ir čigāneņu-dārzeņu zupa.

Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar balto mušmiri (Amanita virosa), kurai kātiņa apakšējā 
daļā ir bumbulveida paplašinājums.

Sēņu-dārzeņu zupa. Vispirms sagatav o  buljonu n o  svaigiem  ziedkāpostiem , kāpostiem , bur
kāniem  vai jebkuriem  citiem  dārzeņiem . Sēnes nom azgā, sagriež un apcep uz pannas sviestā vai 

eļļā. P ievien o dārzeņu buljonam , uzvāra un ēd, pieliekot zupai krējum u, dilles, lokus vai citus  

zaļumus.



(Copnnus tomātus)  40 -  4i
• Cepurīte balta, iegareni olveida vai plati koniska, ar pinkainu vai zvīņainu virsmu. 

Vecai sēnei cepurīte, sākot ar malām, kļūst melna.
• Kātiņš garš, dobs, ar gredzenu, kas no izbirušajām sporām krāsojas melns.
• Sēne ātri izšķīst un pārvēršas tumšā masā.

Augšanas vieta. Aug mežos uz takām un ceļmalās, kā arī zālienos labi mēslotā augsnē. 

Ievākšanas laiks. Aug rudenī.

Sagatavošana. Garšīga ēdamā sēne, ko var cept bez iepriekšējas novārīšanas 
(sk. 23. Ipp-). Ievāc tikai jaunas sēnes, kuru cepurīte vēl nav sākusi atvērties, un gata- 
vo tūdaļ pēc ievākšanas.

Uzmanību! Nedrīkst lietot kopā ar alkoholiskiem dzērieniem!



(Kuehneromyces mutabilis)  42 -  43
• Cepurīte dzeltenīgi brūna, ar gaišāku izcilni vidū. Lapiņas gaiši brūnas līdz rūsas 
brūnas, nolaideni piestiprinātas pie kātiņa.
• Kātiņš ar gredzenu, gaišāks par cepurīti, zem gredzena -  tumšāks, zvīņains.
• Sēnes mīkstums brūns, aromātisks.
Augšanas vieta. Aug uz trūdošas lapkoku, reti -  skujkoku koksnes, veidojot blīvus 
pudurus vai čemurus.
Ievākšanas laiks. Aug no pavasara līdz vēlam rudenim. Bieži var atrast tad, kad nav 
citu sēņu.
Sagatavošana. Izcila ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Noder 
sēņu mērcei (sk. 23. Ipp.), sēņu-dārzeņu'zupai (sk. 39. Ipp.) un sautējumam. Kātiņi ir 
sīksti, tāpēc izmanto tikai cepurītes.
Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar citām sēnēm, kas aug uz celmiem un kam uz kātiņa 
zem gredzena nav zvīņu.
Sēņu-kabaču sautējums. K ab aču s nom izo, sagriež šķēlītēs, uzber sāli un apviļā m iltos, tad  
sakultā olā. Pēc tam  kabačus nedaudz apcep uz pan nas eļļā. P acelm eņu cepu rītes cep  nelielā  
sviesta daudzum ā. Pēc tam  sau tēšan ai p iem ērotā  trau k ā k ārto  kab ačus, sēnes un ripiņās sa

grieztus sīpolus. K ārtojum u pārlej ar skābo krējum u, kam  pievienots sāls, pārkaisa a r dillēm , 
lokiem  vai pētersīļiem . Ja  vēlas, lai sautējum s būtu biezāks, krējum ā iem aisa kviešu m iltus. C ep  
cepeškrāsnī apm ēram  pusstundu.



(Lactarius rufus) 44 -  45
• Cepurīte sarkanbrūna, parasti -  ar nelielu pauguriņu vidū. Lapiņas gaiši brūnas.
• Kātiņš brūns, trausls, ar gaišbrūnu mīkstumu.
• Sēnes mīkstums izdala baltu, sīvi dedzinošu piensulu, kas nemaina krāsu.

Augšanas vieta. Aug skujkoku un lapkoku mežos skābā augsnē.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī, arī pēc salnām.

Sagatavošana. Ēdamā sēne, kas lietojama tikai pēc novārīšanas. Var sālīt (sk. 45. Ipp.) 
un marinēt (sk. 37- Ipp-)-

Sālītas sēnes. Sālīšanai sēnes nom azgā, ieber verd o šā  ūdenī, kam  p ievien ots sāls, u n  vāra  
1 0 - 1 5  m inū tes. Tad sēnes nokāš un noskalo vēsā ūdenī. Lai alksnenes neb ūtu rūgtas, tās ietei
cam s n o vārīt otru  reizi un vēlreiz noskalot. Pēc tam  n o sēnēm  n o tecin a  ūdeni. Sēnes liek traukā, 
sajauc ar sāli (1 kg uz 10  kg sēņu) u n  uzliek slogu. Uzglabā vēsā vietā.

Sēņu salāti. N o sālītām  sēnēm  g a ta v o  sēņu salātus. S ēn es noskalo. Ja  tās ir pārāk sāļas, uz īsu 
brīdi iem ērc verdošā ūdenī. Sēnes sakapā, pievieno sīki sagrieztus sīpolus, nedaudz etiķa vai 
citron sk ābes, skābo krējum u.



(Sarcodon imbrUatus) 46 -  47
• Cepurīte nelīdzena, klāta ar zvīņām. Zem cepurītes brūnas vai pelēkas, līdz 1 cm  

garas adatiņas.
• Kātiņš īss, brūns, resns.
• Biezajam, gaišajam mīkstumam ir maiga vai nedaudz sīva garša. Lauzuma vietā tas 

kļūst sarkanīgs.

Augšanas vieta. Aug lapkoku un skujkoku mežos.

Ievākšanas laiks. Aug rudenī.

Sagatavošana. Ēdamā sēne, ko vairums sēņu pazinēju iesaka lietot tikai pēc novārīša
nas. Vārot kļūst tumša. Var sālīt (sk. 45. Ipp.) un marinēt (sk. 37. Ipp-)-

Sēņu-gaļas kotletes. Sālsūdeni n ovārītas vai sālītas sēnes sam aļ gaļas m aļam ajā m ašīnā un  
pievieno iepriekš sagatav otai kotlešu m asai. C ep  uz pannas un pēc tam  sau tē  krējum a m ērcē. 

Šādas kotletes var g atavot arī n o citām  vārītām  sēnēm .



(Tritholoma portentosum) 48 -  49
• Cepurīte izliekta, vecākām sēnēm -  ar izcilni. Cepurītes virsma spīdīga, pelēka, ar 

starainām svītrām, mitrumā -  lipīga. Cepurītes mala un lapiņas bieži ir dzeltenas.
• Kātiņš dzeltenīgs, šķiedrains.
• Mīkstums ar miltu smaržu un garšu. Pie cepurītes bieži ir pielipušas smiltis un gruži. 

Augšanas vieta. Aug skujkoku mežos.

Ievākšanas laiks. Aug rudenī, arī pēc salnām, pa vienai vai puduros.

Sagatavošana. Laba ēdamā sēne, ko var lietot bez iepriekšējas novārīšanas. Var cept 
(sk. 23. Ipp.) vai sautēt svaigu (sk. 43. Ipp.), sālīt (sk. 45. Ipp.), marinēt (sk. 37. Ipp-), 
izmantot kā piparu vai kabaču pildījumu.

Uzmanību! Var sajaukt ar iedzelteno pūkaini (Tricholoma sejunctum), kuras cepurītei ir 
dzeltenīga nokrāsa. Šī sēne nav indīga, bet var izraisīt gremošanas traucējumus.

Pipari ar sēņu pildījumu. Saldajiem  pipariem  izgriež kātiņu un izņem  sēklas. Svaigas, sagriez

tas pūkaines ap cep  uz pannas eļļā vai sviestā, p ievieno nedaudz rīvm aizes vai vārītu  rīsu, lai 
iegūtu biezāku m asu. Pēc tam  atdzesē un sapilda piparos. Piparus ievieto  trauk ā, uzlej nedaudz  
ūdens, kam  pievienots sāls un pipari. S au tē  ap tu ven i 3 0  m inū tes. Piparus var pildīt arī a r sēņu  

un m altās gaļas m asu (1 :1 ) .
Piparu pildījum am  var izm antot jebkuras sēnes, ko v ar  lieto t bez iepriekšējas novārīšanas.



r (Lactarius neeator) 50 -  5i
• Cepurīte ollvzaļa, lipīga, ar ieliekumu centrā un pūkainu malu, kas jaunai sēnei ir 

ieritināta. Lapiņas dzeltenbaltas vai zaļganas.
• Kātiņš īss, parasti gaišāks par cepurīti.
• Baltais mīkstums izdala daudz piensulas, kas žūstot kļūst zaļganbrūna.

Augšanas vieta. Aug mitros mežos un parkos egļu un bērzu tuvumā, bieži -  uz stigām, 
kas aizaugušas ar zāli.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī, arī pēc salnām.

Sagatavošana. Lietojama tikai pēc novārīšanas. Var sālīt (sk. 45. Ipp.) un marinēt 
(sk. 37. Ipp.).

Uzmanību! Mūsdienās zinātnieki ir atklājuši, ka sēne var veicināt vēža attīstību. Ja 
tomēr vēlas cūcenes lietot uzturā, pirms sēņu vārīšanas ieteicams nokasīt cepurītei 
tumšo virskārtu. \



(Lactarius torminosus) 52 -  53
• Cepurīte sārta, vidū ieliekta. Tas virsma mataina, mala -  ieritināta. Lapiņas ciešas, 

dzeltenbaltas vai gaiši rozā.
• Kātiņš īss, cepurītes krāsā vai nedaudz gaišāks, vecām sēnēm -  dobs.
• Trauslais mīkstums izdala sīvu, baltu piensulu.

Augšanas vieta. Aug mežos bērzu tuvumā, visbiežāk -  atklātās, zālainās vietās. Veido 
pudurus un riņķus. Līdzīgs, tikai gandrīz balts ir baltais vilnītis (Lactarius pubescens) , 
ko lieto tādā pašā veidā.

Ievākšanas laiks. Aug vasarā un rudenī.

Sagatavošana. Ēdamā sēne, kas lietojama tikai pēc atkārtotas novārīšanas. Var sālīt 
(sk. 45. Ipp.) un marinēt (sk. 37. Ipp-)-

Sālīti vilnīši ar garšvielām. Vilnīšus notīra un divas reizes n o v āra  sālsūdenī, ūdeni n o m ain ot. 

Tad sēnes noskalo auk stā ūdeni, atdzesē, n o tecin a  lieko ūdeni, sam aisa ar sāli (3 0  g sāls uz 1 kg 
sēņu) un pilda trauk ā, starp  vilnīšu kārtām  liekot ķiplokus, ķim enes, upeņu, ķiršu, m ārrutku un  

lauru lapas. S ēn ēm  uzliek slogu un uzglabā vēsā vietā.



(Tricholoma eguestre) 54 -  55
• Cepurīte dzeltena, plati izliekta, ar koši dzeltenam lapiņām.
• Kātiņš gaiši dzeltens.
• Pie cepurītes un kātiņa pielīp smiltis. Daudz smilšu sakrājas arī starp lapiņām.

Augšanas vieta. Aug galvenokārt priežu un egļu mežos. Zem priedēm aug druknākas 
formas sēnes, bet zem eglēm un apsēm -  slaidākas.

Ievākšanas laiks. Aug rudenī, pat pēc stiprām salnām.

Sagatavošana. Izcila ēdamā sēne, ko var cept bez iepriekšējas novārīšanas. Smiltenes 
cep (sk. 23. Ipp.), marinē (sk. 37. Ipp■) un sāla (sk. 45. Ipp.). l a  kā sēnes grūti attīrīt no 
smiltīm, tās vēlams ilgstoši skalot tekošā ūdenī.

Uzmanību! Nedrīkst sajaukt ar sēra pūkaini (Tricholoma sulphureum), kurai ir pelēcī
gāka cepurīte un nepatīkama, degošas gumijas smaka.



Latīnisko nosaukumu rādītājs
Agaricus bitorquis 36, 37 
Agarieus campestris 37 
AmaniiasJ). 35 ,3 7  
Amanita virosa 39 
Boletus sp. 10,11 
Caniharellus cibarius 8, 9 
Cofmntts comatus 40 ,41  
Gjromitra sp. 7 
Gyroporus cyanescens 26, 27 
Hygmphoropsis aurantiaca 9 
Kuehneromyces mutabilis 42, 43 
Lactarius deliciosus 29 
Lactarius deterrimus 29 
Lactarius necator 50, 5 1

is 1
Lactarius pubescens 53 
luictarius rufus 44 ,45  
Lactarius sp. 28, 29 
Lactarius torminosus 52, 53 
Laetiporus sulphureus 30, 31 
Leccmum aurantiacum 23 
Leccinum holopus 2 1 
Leccinum melaneum 2 1 
Leccinum scahrum 21 
Leccinum sp. 20-23 
Leccinum versipelle 23 
Macrolepiota ļrrocera 34, 35 
Morchella sp. 6, 7 
Rozites cuperata 38, 39

Russula sp. 32, 33 
Sarcodon imfericatus 46, 47 
Suillus bovinus 16,17 
Suillus granulatus 14,15 
SuiUus luteus 12,13 
Suillus variegatus 18, 19 
Tricholoma auratum, 

sk. Tricholoma equestre 
Tricholoma equestre 54, 55 
Tricholoma portentosum 48, 49 
Tricholoma sejunctum 49 
Tricholoma sulphureum 55 
Tylopilus felleus 11,21 
Verpa sp. 7
Xerocomus subtomentosus 24, 25
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