MAGDALĒNA
Viss it kā būtu labi, bet... Kaut kas tā kā
nav... Vai arī ir? Nevar saprast. It kā zeķes
būtu par īsu, it kā mammas žēl, it kā ar sarkanu
zīmuli rakstīt gribas... Neizpratne par
notiekošo tevi bieži var novest ja ne izmisuma,
tad sastinguma stāvoklī gan. Pasaule griežas
arvien ātrāk un ātrāk, bet vai arī tev šajā
raķetē ir rezervēta vieta? No vienas puses,
tas nemaz nebūtu svarīgi, jo tava dzīve ir
autonoms apgabals. Un tomēr – piepeši tik
skaidri iezīmējas nepieciešamība arī sev
piemeklēt atbilstošu lomu. Ja ne pilnīgā piegulošu paša personībai, tad vismaz tādu, kura
varētu noderēt uz to brīdi, kurā "jāatrādās"
citiem. Bet ir arī labā ziņa! Tev patīk smaidīt
un itin bieži tas notiek pats no sevis, Tev
nemaz to nepamanot. Tā arī ir atbilde uz neparedzamajiem realitātes bakstījieniem sānos.
Taču lai tas, kas ir dabisks, arī nepaliek
par masku...
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KARTUPEĻU ŠĶIRNE: MAGDALĒNA
Šķirnes radīšana datēta ar 2002. gadu, tās uzturētājs un selekcionāru
tiesību pārstāvis ir Agroresursu un ekonomikas institūts. Šiem kartupeļiem ir sārti violeti ziedi, bumbuļi – apaļi, ar koši sarkanu mizu.
Vidēji vēla šķirne ar tikpat vidēju miltainumu. Prasīga šķirne – vislabāk novērtēs

labi iekultivētas mālsmilts un smilšmāla augsnes ar

paaugstinātu un sabalansētu barības vielu un mitruma nodrošinājumu.

RĪVĒTU KARTUPEĻU UN ĶIRBJU PANKŪKAS
Sastāvdaļas:
2 glāzes (500 ml) rīvētu kartupeļu
1 glāze (250 ml) rīvētu ķirbju
1/2 (125 ml) glāzes piena
3 olas
sāls, cukurs, taukvielas
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ciete. Kartupeļu masai pārlej karstu, vārītu pienu. Olām atdala
dzeltenumus no baltumiem. Baltumus saputo stingrās putās. Kartupeļu
masā iemaisa ķirbjus, sāli, cukuru, olu dzeltenumus un uzmanīgi
iecilā saputoto olu baltumus. Pankūku mīklai var pievienot arī cieti,
kas iegūta pēc kartupeļu masas nospiešanas. Uz pannas sakarsētās
taukvielās ar karoti liek mīklu un cep dzeltenas pankūkas. Tās pasniedz ar krējuma, kanēļa un cukura maisījumu (ja vien iztēlojaties,
kā varētu garšot šāds, visnotaļ ekstravagants salikums).

