
Priekšmets: Ēdienu gatavošanas tehnoloģija 

Tēma: Piparkūku mīkla

Pedagogs: I.Gaile
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• Piparkūku mīklai izteikts liels garšvielu 
maisījuma daudzums, saldumvielu daudzums, 
bet mazs taukvielu daudzums.
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Milti – izmanto ar „vāju” lipekli. Mīklas 
gatavošanai var izmantot a/l vai arī I.šķiras 
miltus. 

• 20-30% no visa miltu daudzuma var aizvietot 
ar rudzu miltiem, kas piparkūkas dara īpaši 
mīkstas.
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Saldumvielas – izmanto medu, kas ne tikai saldina mīklu, bet arī 
aizkavē izstrādājumu sacietēšanu. Ja medus daudzuma saturs ir 50% un 
vairāk no kopējā saldumvielu daudzuma, tad šādus izstrādājumus sauc par 
„medus piparkūkām.” 

• Medu nav ieteicams vārīt, tāpēc mīklām to pievieno uzsildītu ūdens peldē 
līdz 40-50`C. Medus piparkūkām pievieno mazāk garšvielas, lai nenomāktu 
medus specifisko garšu.

• Cukurs – to daudzums mīklās ir ļoti liels un receptūrās to raksta 2 reizes. 
No mazākā cukura daudzuma (~10%) gatavo dedzinātā cukura sīrupu, ko 
izmanto mīklas iekrāsošanai. Lielākais cukura daudzums tiek izmantots 
sīrupa pagatavošanai. No cukura jāvāra sīrups, ko atbilstīgi 
tehnoloģiskajam procesam izmanto karstu vai arī atdzesētu līdz 20-30`C

•
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Iesala ekstrakts – ir sīrups, ko iegūst no 
diedzētiem miežu graudiem un kurš piparkūku 
mīklai piešķir saldu garšu. Iesala ekstrakts arī 
iekrāso piparkūku mīklu.

• Piparkūku mīklas gatavošanai var izmantot arī 
cietes sīrupu, kas tāpat kā medus aizkavē 
izstrādājumu sacietēšanu.
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Taukvielas – to daudzums piparkūku mīklā ir 
neliels un var izmantot sviestu, margarīnu, 
augu eļļas. Taukvielas mīklā iestrādā kopā ar 
sīrupu vai arī saputotas kopā ar olām.
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Ķīmiskie irdinātāji – ir soda, amonijs, potašs. 
Lieto 1% no miltu svara

• Mīkstajām piparkūkām ar lielāku taukvielu un 
olu daudzumu lieto mazāk ķīmiskos 
irdinātājus.

• Ja piparkūku mīklas irdināšanai izmanto 
potašu, tad mīkla vēsumā jānogatavina ne 
mazāk kā 24 h. Potašs izdala ogļskābo gāzi, kas 
mīklu irdina. 
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Piparkūku mīklas izejvielas:

•

• Olas – mīklai pievieno nelielā daudzumā. 
Mīklu var gatavot arī bez olām.
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Piparkūku mīklas izejvielas:

• Garšvielas – sortiments ir ļoti liels, bet galvenokārt lieto garšvielu 
maisījumu, ko bieži sauc par „sausajām smaržām”. 

• Garšvielu maisījuma saturs %:
• Kanēlis                                    50-60 %
• Krustnagliņas                          12 %
• Smaržīgie pipari (virces)        12 %
• Melnie pipari                           4 %
• Kardamons                              4 %
• Ingvers                                    8 %
• Muskatrieksts
• Koriandrs
• U.t.t.
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Piparkūkas iedala 2 grupās:

• Cietās piparkūkas gatavo kā sīkus cepumus vai 
arī gabalpreci – figūras, mājiņas u.c.,

• Mīkstās piparkūkas gatavo no mīkstām, 
plūstošām mīklām ar lielāku aizdara 
daudzumu. Gatavu p/f pārdala horizontāli uz 
pusēm un vidū smērē pildījumu.

Pedagogs I.Gaile



Mīklas gatavošanas paņēmieni:

1. Aukstais jeb neplaucētās mīklas gatavošanas 
paņēmiens,

2. Plaucētās gatavošanas mīklas paņēmiens.
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Aukstais jeb neplaucētais piparkūku mīklas 
gatavošanas paņēmiens – tehnoloģiskā shēma

garšviela

ola taukvielas ūdens sīrups cukurs medus milti

soda

p/a

sakuļ

Uzvāra 100*

sīrups

Atdzesē līdz 20 - 22*C

iemaisa

Piparkūku mīkla  20 – 22*C

Gatavo mīklu

Dedzinātā
Cukura 
sīrups

Uzsilda 
40 -50*c

sijā

sijā

10%
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Plaucētais piparkūku mīklas
gatavošanas paņēmiens-tehnoloģiskā shēma

Olas garšvielas taukvielas Ūdens vai 
sīrups

Cukurs Milti (80%) Milti 
(20%) 
+ soda

pirmapstrāde

sakuļ

Uzvāra 100*C

sīrups

Dedzinātā 
cukura 
sīrups

sijā

sijā

10%

Iemaisa

Kuļ līdz gatavībai

Atdzesē līdz 20*C

Mīca līdz gatavībai

Atdzesē līdz 80* - 90* C
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Piparkūku mīklas izstrādājumu 
veidošana 

• Pirms veltnēšanas mīklu pārmīca. 

• Piešķir plakana taisnstūra formu un veltnē uz galda, kas 
apkaisīta ar miltiem, līdz iegūst vajadzīgo biezumu. 

• Izstrādājumiem no piparkūkas mīklas var būt dažāds 
biezums, kas atkarīgs no izstrādājuma lieluma un 
formas. 

• Jo plānāka izveltnēta mīkla, jo būs trauslāki cepumi. 
Veltnēšanas laikā mīkla nedrīkst lipt pie veltņa un 
galda, tāpēc ik pa laikam tie jānoputina ar miltiem.

• No izveltnētās mīklas plāksnes izspiež figūriņas vai 
izgriež cepumus
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Piparkūku izstrādājumu cepšana

• Cietās piparkūkas liek uz sausas vai viegli 
samitrinātas plāts. Plāti samitrina ar siltu 
ūdens un taukvielu maisījumu. Izstrādājumi 
viegli pielīp pie plāts un, apsmērējot ar olu, 
neizkustas. 

• Mīkstās piparkūkas liek uz ietaukotas ar 
miltiem izkaisītas plāts.

• Piparkūkas var likt arī uz cepamā papīra vai 
silikona plāksnes
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Piparkūku izstrādājumu cepšana

• Pirms cepšanas lielās figūru piparkūkas 
sadursta, lai tās cepšanas laikā neuzpūstos un 
tām būtu gluda virsma. 

• Piparkūkas cep tūlīt pēc veidošanas 180-200`C  
~ 10-15 minūtes, bet plākšņu piparkūkas 

~ 20-30 minūtes.
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Izstrādājumi no piparkūku mīklas.

• Sīkos cepumus – veltnē plāni, var pārsmērēt ar 
olu (būs spīdīgas) vai arī nepārsmērēt .

• Lielās figūras – uz cieta kartona uzzīmē figūras un 
apvelkot tās, veido izstrādājumus. Var izmantot 
arī metāla formas, kurām ir asas malas. Jo lielākas 
formas izstrādājumi, jo mīklai jābūt biezākai, lai 
figūras nesalūztu. 

• Piparkūku mājiņas, eglītes, kamanas u.c – no 
katras detaļas tiek izgriezts šablons. Katru detaļu 
izgriež un cep atsevišķi. 
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Figurālo izstrādājumu savienošana.

• Figūras salīmē kopā ar olbaltumglazūru. Vienu 
līmējamo detaļas malu pārklāj ar glazūru, tad 
otru detaļu cieši piespiež klāt un pagaida, līdz 
olbaltuma glazūra sacietē. 

• Figūras savieno kopā ar dedzināto cukuru, 
katru atsevišķi iemērcot tajā. Tad cieši piespiež 
kopā līmējamos p/f. Dedzinātais cukurs sacietē 
dažu sekunžu laikā.
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Olbaltuma glazūra

Olas baltums 1 gb

Pūdercukurs 130 g

Citrona sula 2-3 pilieni

Gatavošana:
1. tīrā traukā puto olas baltumu, līdz sāk 

veidoties putas,
2. pakāpeniski pievieno izsijātu 

pūdercukuru un citrona sulu,
3. puto, līdz iegūst viendabīgu, bieza 

krējuma masu.
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Piparkūku mīklas trūkumi, rašanās 
cēloņi

Trūkumi Rašaņās cēloņi

Izstrādājumi cieti •par daudz cukura
•par maz irdinātāju

Izstrādājumi izplūduši •mīkla mīksta
•daudz sodas
•sliktas kvalitātes lipeklis

Izstrādājumi stingri, staipīgi •par maz cukura

Atdalās virsējā garoza •mīkla ļoti mīksta
•krāsns pārkarsēta

Izstrādājumi sakrituši, saplakuši •mīkla mīksta
•pārāk daudz irdinātāju

Izstrādājumi ar pūslīšiem 

apakšējā daļā

•mīkla pārāk blīva
•krāsns nav pietiekami karsta
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Piparkūku mīkla.
Milti kv I.šķ. 0,5

Pūdercukurs 0,26

Cukurs (iekrāsošanai) 0,06

Taukvielas 0,13

Garšvielu maisījums 0,02

Soda 0,002

Ūdens 0,15

iznākums 1 kg

Gatavošana:
1. mīklu gatavo ar auksto (neplaucēto) paņēmienu.
2. Atpūtina ledusskapī 24 h.
3. Mīklu var izmantot cepumu, figūru u.c. 

gatavošanai.
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Jautājumi par tēmu?
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Paldies!
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