
 

    Receptes no Afrikas  3 

 

Mundus Travels izvēlēta viegli gatavojama recepte Āfrikas garšām, 3. daļa. 

Šoreiz viena vienīga recepte, toties ar garu ceļu no Senās Romas caur Holandi līdz Keiptaunai, 
iegūstot Cape-Malay karija noskaņas. Apvienotās Nācijas 1951. gadā izlēma publicēt Starptautisko 
Recepšu grāmatu (kas par ideju!), un Dienvidāfrika kā savas valsts recepti izvirzīja bobotiju. 

Seno romiešu pavāru teksti nav detalizēti, taču ir aprakstīts maltās gaļas kārtojums līdz ar 
garšvielām, kam pārlieta maiga olu – piena - miltu pudiņa masa. Apcepta gaļa ar priežu riekstiņiem, 
garšvielas – pipari, selerijas sēklas un purava radiniece asafoetīda, pāri visam olu un miltu maisījums. 
Ahā, ar ko tad mala gaļu?- jautāsiet. To sagrieza pavisam smalki, tad izklapēja – un tā līdz 19. gs. 

Līdzīgu kārtojumu pazina Eiropas viduslaikos, pievienojot mūsu krusta karotāju atvesto turmeriku 
(kurkumu). Holandiešiem iepatikās, un kā būru ēdiens tas nonāca līdz Keiptaunas kolonijai. Kad uz 
Āfriku devās pirmie kolonisti, Holandē bija itāļu pavāru mode, un viņu maltā gaļa ar karija mērci, 
sarkano piparu asumu un saldinošām piedevām – blanšētām (tvaikā mīkstinātām) mandelēm un 
augļu gabaliņiem bija popularitātes topā.   

Lai cik variantu, ir palikusi ideja par gaļas kārtu, kam jābūt krēmīgai, tātad ilgāk jāsautējas uz mazas 
uguns, un maigāku pārlējumu. Agrākie pavāri labprāt pievienoja tamarinda ūdeni, taču brūnā, 
skābenā viela būs retā virtuvē. Citrons stājies tā vietā.  

Kad pirms 350 gadiem Holandes Austrumindijas kompānija sāka kuģot ap Labās cerības ragu, viņi 
nedomāja par lielas ostas pilsētas dibināšanu, bet par tādu kā mūsdienu ceļmalas kompleksu īsai 
atpūtai ceļā uz Javas salu. Tomēr tīkamajā klimatā ātri radās kolonistu nami un dārzi, ļaudīm 
vajadzēja kalpotājus, un tos līdz ar garšvielām atveda no Malajas un citām vietām pa ceļam.  



Malajiešu pavāri, Cape-Malay kopienas ļaudis bobotija recepti pabeidza ar kuminu, koriandru un 
krustnagliņām.   

Postskripts – ‘’Malajas’’ kariji ir maigi, šī nav asa recepte. Ja pa rokai, ņemam Madrasas sarkanīgo 
karij, tikai mazākā devā – vai parasto, vai garam masalu.  

Kom ons gaan! Pie lietas! 

 

BOBOTIJS   {ba-būr-ti} 
                 recepte 

Pamats 
 1,5 līdz 1,8 kg maltās gaļas, labāk vidēji vai rupji malta (var būt liellops, jērs, vai abi 

kopā, vai bifelis/strauss, liellops/strauss, vai liellops/tītars – kas katram pa rokai) 
 2 šķēles baltmaizes, sadrupinātas 
 60ml  pilnpiena (¼ tase) 
  5 ml malts turmeriks / kurkuma (tējkarote) 
 smalki rīvēta 1 citrona miziņa un citrona sula 
 1 ola 
 tējkarote sāls, malti melnie pipari 
 2 sasmalcināti sīpoli, 2 ķiploka daiviņas (vai ½ tējkarotes ķiploka pulveris) 
 100 g žāvētu aprikožu, sagrieztas smalkāk 
 puse mizota, sakapāta ābola 
 60ml rozīņu bez kauliņiem, ja pieejamas, tad prāvākas – zeltainās sultanas (¼ tase) 
 50 grami mandeļu – kā rīkoties ar tām, lasiet zemāk, komentārā! 
 6 citronkoka, apelsīnkoka vai lauru lapas 
 karija pulveris, ~2 ēdamkarotes (lai nebūtu ass – uzmanīgi ar Madrasas kariju) vai 

tikpat garam masalas maisījums 

Komentārs par aizstāšanu un apstrādi 
 Bobotijā piederas būt rozīnēm un mandelēm. Aprikozes – kā sanāk, varbūt mājās ir 

piemērots džems jeb konservēti persiki. Derēs! 
 Rozīnes dažkārt izmērcē, lai mīkstākas (pat konjakā), savukārt mandeles var sagriezt 

sloksnītēs un viegli apgrauzdēt, vai – tas ir klasisks piegājiens – tvaicēt vai īsi pārliet ar 
vārošu ūdeni, citādi nebūs gana mīkstas. 

 Ja mājās ir mango vai aprikožu čatnijs – bieži uzreiz pieliek dažas ēdamkarotes gaļai 
 Ja mājās ir aprikožu džems – rīkojas kā rindiņā augstāk. 
 Lapas! Parasti lauru lapas ir mūsu virtuvē, nevis lauru kokā, turklāt kaltētas. Tās 

nerullēsies, kā prasa recepte, pat ja tiks iztvaicētas. Tādēļ 6 lauru lapas bieži saliek kā 
ornamentu bobotija pārlējuma virspusē pirms krāsnī atgriešanas. 

 Intensīvākai garšai (un pazīstot savus mājiniekus), pieliekam pamata masai 3-4 
krustnagliņas, 5-6 smaržīgos piparus, vēl šķipsnu kumina (Romas ķimeņu).  

 Dažādas gaļas sautējas dažādā tempā – saimnieces (saimnieki) pamainīs sautēšanas 
laikus pēc situācijas pannā! 

Virspuse 
 250-350ml piena (1 līdz pusotra tase, atkarīgs no cepamtrauka formas) 
 3-4  olas 
 ~½ tējkarote sāls 

 



     Gatavojam! 
Atruna – recepte ir viegli izmaināma un vienkāršojama, tādēļ šai receptei sekos arī sarežģītāka 
receptes forma jūsu suverēnajai izvēlei. 

 Izmērcējam maizi pienā 

 Uzkarsējam cepeškrāsni līdz 160°C. 

 Ietaukojam lielāku cepamtrauku – derēs dažādi, čuguns, keramika, stikls, tikai tam jābūt 
pietiekam dziļam abām bobotija kārtām.  

 Uzkarsējam sviestu un eļļu panniņā, apcepam sīpolu, pēc pusminūtes pievienojot 
ķiploku, līdz tie puscaurspīdīgi. 

 Iejaucam karija pulveri un turmeriku, apcepam kopā, pēc smaržas jutīsiet, ka izdarīts.  

 Cepamtraukā liekam malto gaļu. Iejaucam rīvmaizi, pienu, citrona miziņu, olu, sāli un 
piparus, aprikozes, ābolu, rozīnes un mandeles, samaisām labi.  

 Izlīdzinām masu cepamtraukā, viegli piespiežam un nolīdzinām – lai pavisam neaiztek 
vēlāk pārlejamā virsējā daļa. 

 Sarullējam lapas, kādas ir, un saspraužam masā. Pārsedzam trauku ar folijas loksni, 
liekam cepeškrāsnī uz 1 ¼ stundām. 

 Samaisām ‘’virspuses’’ pienu, olas un sāli, palielinām cepeškrāsns temperatūru līdz 
200°C, pārlejam un cepam nesegtu vēl 15 minūtes vai, līdz izskatās gatavs un viegli 
apbrūnējis. 

 Pasniegt iesaka ar dzeltenajiem rīsiem (ar turmeriku, dārzeņiem), vai zaļajiem salātiem, 
ar nestipru mango vai aprikožu čatniju piedevām.  

 

Gatavojam mazliet atšķirigi! 
 Atšķirība šajā versijā ir gaļas iepriekšēja pasautēšana, lai esam droši par tās mīkstumu, 

pirms pievienot pārējās pamata masas sastāvdaļas.  

 Otra, mazliet dekadenta atšķirība – pārlējumam, līdz ar olām, sajaucam pilnpienu ar 
saldo krējumu!  

Ērtības labad ir atkārtotas visas darbības. Sākam! 

 Izmērcējam maizi pienā 

 Bez steigas ieslēdzam cepeškrāsni, lai uzsilst līdz 160°C. 

 Ietaukojam lielāku cepamtrauku – derēs dažādi, čuguns, keramika, stikls, tikai tam jābūt 
pietiekam dziļam abām kārtām.  

 Uzkarsējam sviestu un eļļu lielākā dziļajā pannā, apcepam sīpolu, pēc pusminūtes 
pievienojot ķiploku, līdz tie puscaurspīdīgi.  

 Pievienojam malto gaļu, apcepam, izspaidot lielākas piciņas, līdz visa viegli brūna un 
nekur nav rožaina. 

 Iejaucam karija pulveri un turmeriku (daži vēlēsies kariju apcept jau kopā ar sīpoliem), 
atstājam gaļas maisījumu pannā uz 30 minūtēm, uz pavisam mazas uguns, lai viegli 
sautējas. 

 Liekam visu sautēto gaļas masu cepamtraukā, piejaucam sasmalcinātu mērcēto maizi, 
pārpalikuma pienu, citrona miziņu un sulu, olu, sāli un piparus, aprikozes, ābolu, rozīnes 
un mandeles, samaisām labi. Var būt vietā pievienot čatniju (sk. komentāru). 

 Izlīdzinām masu cepamtraukā, piespiežot to – lai pavisam neaiztek vēlāk pārlejamā 
virsējā daļa. Nedaudz aiztek vienmēr, tas piederas pie lietas.. 



 Sarullējam lapas, kādas mums ir, un saspraužam masā. Pārsedzam trauku ar folijas 
loksni, liekam līdz 160 grādiem uzsilušajā cepeškrāsnī uz 30-35 minūtēm, līdz bobotijs 
šķiet izkarsis un stingrs. 

 Samaisām ‘’virspuses’’ pienu (vai pienu un saldo krējumu – skat. komentāru), olas un 
sāli, palielinām cepeškrāsns temperatūru līdz 200°C, pārlejam, dekorējam ar lapām pēc 
vēlēšanās un cepam nesegtu apmēram 15 minūtes, līdz bobotijs izskatās gatavs un sāk 
apbrūnēt. 

 Pasniegt bobotiju iesaka ar dzeltenajiem rīsiem (gatavoti ar turmeriku, dārzeņiem), vai 
zaļajiem salātiem, ar nestipru mango vai aprikožu čatniju (vai Latvijā reto maisījumu 
blatjangu) piedevām – vai vienkārši tādu, kāds izdevies!  

 Diezgan bieža papildu sastāvdaļa gaļas masai ir novārītas lēcas, ap 100g uz norādīto 
apjomu, tad piederas piejaukt papildu karoti aprikožu džema. 

 

Izmēģinām īstas garšas, līdz varēsim izbaudīt īstu ceļavēju!  

Labu apetīti! Smaaklike ete! Thokoleza!  
mundustravels.com 

 


