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Esmu sajūsmā par šo 
sulu spiedi. Es to katru 
dienu izmantoju gan 
mājās, gan darbā.  
Džeisons Čans (Jason Chan), godalgotais bārmenis
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kokteiļu stunda

Džeisons Čans, “Seamstress” bāra un “Batch Espresso 
Cafe” īpašnieks no Melburnas, gan darbā, gan mājās ik 
dienu izmanto BJE520. “Esmu sajūsmā par šo aparātu,” 
viņš stāsta.
“Šī sulu spiede ir vienkārša lietošanā un spēj pārstrādāt 
visu mīkstumu no augļiem, tādēļ tā teicami palīdz 
pagatavot jebko – no sulām līdz mohito.”

Džeisona gatavotie dzērieni ieguvuši godalgas 
bārmeņu konkursos Ņujorkā, Londonā, Lasvegasā, Āzijā 
un Francijā. Džeisons bija austrāliešu uzvarētāju 
komandā sacensībās “42 Below Vodka World Cocktail 
Championships” Jaunzēlandē, un Austrālijas laikraksts 
“The Age” viņam piešķīra gada baristas titulu.

Tātad – kas ir nepieciešams izcilam kokteilim? “Augstas 
kvalitātes alkohols un vissvaigākie augļi,” atbild Džeisons.

Viņš arī brīdina, ka labāk par maz nekā par daudz. “Tas 
ir tāpat kā ar kafiju. Cilvēki bieži pasūta vislielāko kafiju, 
kurā ir pievienots pilnīgi viss. Šodien visprogresīvākie 
bārmeņi meklē pašas labākās sastāvdaļas un izmanto tās 
pēc iespējas vienkāršāk, ļaujot tām pilnībā sevi apliecināt.”

Rīkojot viesības, dažus kokteiļus varat pagatavot pat 
stundu pirms pasniegšanas, stāsta Džeisons. Taču ledus 
jāpievieno tieši pirms tam, kad pasniegsiet glāzes viesiem. 

“Sagatavojiet ēdienu, un dzērienu gatavošanu atstājiet uz 
beigām. Ja kokteili sakratīsiet, dariet to pašās beigās, jo 
sakratīšanas rezultātā rodas no 5 līdz 15 ml ūdens.”

Un neaizmirstiet par prezentāciju, viņš saka. “Viens no 
maniem iemīļotākajiem garnēšanas veidiem ir 
citronellas stiebri. Bet jebkuram kokteilim ar ananasu 
piepildiet glāzi ar ledu un pievienojiet laima šķēlīti.”

Džeisona galvenais princips ir nekad nelietot vienā 
kokteilī divus stiprus alkoholiskos dzērienus, piemēram, 
brendiju, džinu, degvīnu vai konjaku. Viņš skaidro: “Ļoti 
bieži kokteilim izmantoju vienu stipru alkoholisko 
dzērienu, vienu maigu, viena vai divu veidu augļus un 
kādu citrusaugļu noti, lai atsvērtu saldumu.”

Mierīgai vasaras pēcpusdienai Džeisons iesaka 
greipfrūtu punšu, kas ir ideāls ar bārbekjū gaļu. 
Vakariņām pasniedziet kompānijai kaut ko, kas satur 
daudz augļu, piemēram, “Tequila Clover Club” kokteili ar 
aveņu biezeni un tekilu. Ideālu kokteili var pagatavot, 
izspiežot sulu no mango, līčijas un ananasa. “Tas ir tik 
atsvaidzinošs, ka jutīsieties kā uz tropiskas salas,” viņš 
piemetina. “ Garnējiet to ar laima šķēlīti un sasmalcinātu 
citronzāli.”

Džeisona kokteiļi atrodami, sākot no 41. lpp.

kokteiļu stunda
Rīkojam viesības! Izmantojot BJE520 Froojie™ Juice Fontain®  

sulu spiedi, varat pagatavot gardus kokteiļus.  
Godalgotais bārmenis Džeisons Čans rāda, kā to dara.
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Vai esat kādreiz vēlējušies sulu spiedē pagatavot 
banānu vai mango biezeni? Tagad tas ir iespējams.

Stollar ir izgudrojusi revolucionāru sulu spiedi, kas 
darbojas arī kā sulas apstrādes ierīce; tā spēj pagatavot 
biezeni no mīkstajiem augļiem, piešķirot tiem krēmveida 
konsistenci bez jebkādu piena produktu pievienošanas, 
un tādējādi pagatavot augļu kokteili, kas sastāv 100% no 
augļiem (saukts par froojie™).

Ekskluzīvi radīta sulu lietpratējiem, BJE520 sulu  
spiede ir restorānu līmeņa profesionāla sulu spiede  
Jūsu virtuvei.

Jaunais aksesuārs, saukts par biezeņa iegūšanas disku, 
ļauj izspiest sulu no mīkstajiem augļiem, piemēram, 
banāniem, mango, zemenēm un persikiem. Vienkārši 
lietojamā ierīce pārstrādās visu augļu daudzumu, un 
iegūtā sula būs bagāta ar šķiedrvielām un īpaši veselīga.

Ar BJE520 var pagatavot tik daudz dažādu recepšu. 
Brokastīm pagatavojiet banānu biezeni un baudiet 
vitamīniem bagātu froojie™. Lai panašķotos, 
pagatavojiet augļu kompotu, lai dabīgi saldinātu kūkas 

un kēksus. Viesībām sajauciet augļu kokteiļus, 
izsmalcinātas dip mērces vai vēsu saldējumu.

Ar BJE520 ir vienkārši pagatavot pēc veselīgām 
receptēm, un vienīgais ierobežojums ir iztēle. Mainoties 
gadalaikiem, izmēģiniet jaunas augļu kombinācijas, lai 
baudītu nebeidzamu froojie™ dažādību.

daži fakti par froojie™
 froojie™ dzēriens ir 100% augļu kokteilis.
 Tas nesatur piena produktus un ir ideāli piemērots,  

ja nepanesat laktozi.
 Tā kā tiek pārstrādāts mīkstums, froojie™ ir bagāts  

ar šķiedrvielām.
 Varat pagatavot banānu, mango, zemeņu, persiku un 

pat tomātu biezeni.
 Ar šo sulu spiedi varat pārstrādāt mīkstos un  

stingros augļus, kas padara sulu spiešanu par  
patiesi revolucionāru.

 Izspiežot svaigu sulu, iegūsiet vairāk uzturvielu.

froojie™ faktors 
Ar BJE520 Froojie™ Juice Fontain® sulu spiedi varat pagatavot  

gardu 100% augļu kokteili − sauktu par froojie™.

froojie™ faktors
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sulu spiešana lietpratējiem

biezeņa iegūšanas 
disks 
Stollar revolucionārais biezeņa 
iegūšanas disks nodrošina 
sulu spiešanu pavisam jaunā 
līmenī.  Vienkārši piestipriniet 
pie BJE520 sulu spiedes šo 
nerūsējošā tērauda aksesuāru, 
lai pārstrādātu mīkstos augļus 

un dārzeņus, piemēram, zemenes, tomātus, banānus 
un mango. Biezeņa iegūšanas disks saglabā sulā ar 
šķiedrvielām bagātos biezumus, tādēļ dzēriens ir 
ārkārtīgi veselīgs un gards.

virtuves noslēpums
Biezeņa iegūšanas disks ir vēl viens palīgs virtuvē! Ja jā- 
pagatavo 100% augļu kokteilis bez piena produktiem –  
ko mēs saucam par froojie™ –, šis ir instruments, kas 
to paveiks. Turklāt varat to izmantot, lai pagatavotu 
dažādu augļu kompotu; iejauciet kompotu jogurtā 
bez piedevām, pārlejiet ledus skaidiņām, lai iegūtu 
veldzējošu desertu, vai pievienojiet kēksu vai kūku 
masai kā dabīgu garšas piedevu.

Turklāt ir prieks skatīties, cik vienkārši un viegli 
biezeņa iegūšanas disks rada šerbetus, dip mērces, 
salsas un zupas. (Izmēģiniet biezeņa iegūšanas disku, lai 
pagatavotu tomātu biezeni un uzburtu zupu neticami 
ātri. Uzkarsējiet, pievienojiet nedaudz pesto, un veselīga 
maltīte acumirklī gatava.)

sulas iegūšanas  
disks
Ja vēlaties sulu vai kokteili ar 
bagātīgu garšu,  
izmantojiet sulas iegūšanas 
disku. Tas vienkārši un pamatīgi 
izspiedīs sulu no mīkstajiem 
un stingrajiem augļiem vai 
dārzeņiem. Sulas atdalīšana no 
mīkstuma notiek caur mikrotīkla 

filtru un rūdīta titāna “zobiem”. Tas palielina sulas 
izspiešanas efektivitāti no visdažādākajiem augļiem un 
dārzeņiem - no burkāniem un āboliem līdz apelsīniem 
vai selerijām.

sulu spiešana 
lietpratējiem

Nav svarīgi, vai jāpagatavo mango salsa garnelēm vai svaiga,  
veselīga sula, abi BJE520 komplektācijā iekļautie papildu aksesuāri  

vienkāršo jebkuru uzdevumu.

biezeņa iegūšanas disks

sulas iegūšanas disks
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Bez šaubām, augļi un dārzeņi ir ārkārtīgi svarīgi 
mūsu ikdienas uzturā. Tie ir bagāti ar C 
vitamīnu, folātiem, kāliju, magniju, šķiedrvielām 
un betakarotīnu (kas mūsu ķermenī pārvēršas 
par A vitamīnu), un tie satur arī plašu dabīgo 
antioksidantu klāstu. Uzturā lietojot daudz 
augļu un dārzeņu, iespējams saglabāt optimālo 
ķermeņa svaru (jo tie nesatur taukus) un 
uzturēt formu, tiek stimulēta gremošana un 
acis tiek pasargātas no slimībām.

Izspiežot sulu no augļiem un dārzeņiem un uzreiz to 
lietojot, organismā nokļūst vairāk uzturvielu, nekā pērkot 
gatavās sulas veikalā.  (Jo ilgāk sula stāvējusi, jo būtiskāk 
sarūk tās vērtīgās īpašības.) Uztura speciālisti ir 
pārliecināti, ka uzturs, kas satur daudz augļu un dārzeņu, 
ir labākā aizsardzība pret tādām mūsdienu slimībām kā 
augsts asinsspiediens, sirdslēkmes, insults, diabēts un 
pat vēzis. Nav brīnums, ka augļi un dārzeņi ir arī toksīnu 

izvadīšanas diētu pamatā, lai likvidētu 
pārmērīgas neveselīgas pārtikas, alkohola un 
kofeīna lietošanas sekas. Pētījumi rāda, ka 
diētas, kuru pamatā ir augļi un dārzeņi, 
neitralizē skābi, kas tiek iegūta no citas 
pārtikas. Ja tie netiek uzņemti, barjera veidojas 
no minerāvielām, kas ir kaulos. Gadu gaitā tas 
mazina kaulu stingrību un rada 
piekšnosacījumus osteoporozei. Viena no 

diētām – DASH (diētiska pieeja hipertonijas novēršanai) 
diēta – veiksmīgi pierādījusi, ka šādi iespējams mazināt 
augstu asinsspiedienu. Šī diēta satur daudz augļu, 
dārzeņu un zema tauku satura piena produktus, bet tajā 
ir maz piesātināto tauku. Lai gan šī nav veģetāra diēta, 
tai nepieciešams no četriem līdz pieciem augļiem vai 
sulām dienas laikā un daudz svaigu un pagatavotu 
dārzeņu. Izspiežot sulu, ir vienkārši iegūt barojošu augļu 
un dārzeņu dienas devu, kas ļoti atvieglo dzīvi pastāvīgi 

svaigums katru dienu
Diena paiet vienā skriešanā? Veselīgas pārtikas dienas devu  

viegli iegūsiet, izspiežot sulu no augļiem un dārzeņiem,  
saka uztura speciāliste Ketrina Sakselbija (Catherine Saxelby).

Ketrina Sakselbija

svaigum
s katru dienu
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aizņemtajiem profesionāļiem un ģimenēm. Sulu (it īpaši 
ar šķiedrvielām bagātu sulu) dzeršana palīdzēs ievērot 
barojošu uzturu.

veselība šķiedrvielās
Augļi un dārzeņi ir galvenais šķiedrvielu avots, kas 
nepieciešamas, lai palīdzētu aizsargāties pret tādām 
slimībām kā zarnu vēzis, augsts holesterīna līmenis, 
divertikulīts un hemoroīdi. Viens būtisks tradicionālās 
sulu spiedes trūkums ir tas, ka tā likvidē tik svarīgās 
šķiedrvielas. Tādēļ daudz labāka izvēle ir tāda sulu spiede 
kā ikon™ BJE520 Juice Processor, kas saglabā augļu un 
dārzeņu labumu.

antioksidantu aizsardzība
Antioksidanti pilda ķermeņa aizsargfunkciju. Mums 

tie jāuzņem katru dienu. Tie it kā aptur laiku un palīdz 
saglabāt ādas svaigo izskatu. Turklāt tie palīdz 
aizsargāties pret tādām hroniskām slimībām kā vēzis, 
sirds slimības, kā arī acu makulārā deģenerācija un 
katarakta. Antioksidanti koncentrēti spilgtā krāsojuma 
augļos un dārzeņos. Daudzos gadījumos antioksidanti 
atbild par augļu un dārzeņu krāsu – tie ir, piemēram, 
betakarotīns, kas atrodas burkānos un ķirbjos (oranžā 
krāsa), tomātu un meloņu likopēns (sarkanā krāsa) vai 
spinātu un mangolda (lapu biešu) luteīns (dzeltenā 
krāsa, taču nomaskēta ar zaļo hlorofilu).

fruktozes deva
Augļi, kas satur dabīgo cukura fruktozi un nesatur 

nekādus konservantus, ir vislabākie un veselīgākie saldie 
našķi gan bērniem, gan pieaugušajiem. Kā to 
paredzējusi pati daba, saldums tajos apvienots ar 
vitamīniem, minerālvielām un antioksidantiem. 

augļu pārskats
Mellenes	 		Lielisks	antocianīnu	(augļu	pigmentu)	avots	–	

antioksidanti,	kas	palīdz	pagriezt	laiku	atpakaļ.

Banāni	 	Satur	daudz	kālija,	kas	neitralizē	sāls	negatīvo	
ietekmi	uz	asinsspiedienu.

	 	 	B6	vitamīna	avots,	kas	ir	svarīgs	glikozes	ražošanai	
un	normālai	asins	šūnu	un	nervu	sistēmas	darbībai.

Āboli	 Zems	GI	ilgstošai	enerģijas	rezervei.

	 		 	Bagāti	ar	pretvēža	antioksidantiem,	ko	sauc	par	
flavonīdiem.

Melones  Betakarotīns	labai	redzei	un	veselīgai	ādai.	

Ananasi	 Bromelīna	avots	–	enzīms,	kas	veicina	gremošanu		
	 	 (vistas	vai	jēra	gaļas	marinēšanai	izmantojiet		
	 	 ananasa	mīkstumu).

Bumbieri	 	Bagāti	ar	šķiedrvielām,	sekmē		veselīgu	gremošanas	
sistēmu.

	 	 Zems	GI.

Apelsīni	 	Viens	no	labākajiem	C	vitamīna	avotiem,	kas	
nepieciešams	kolagēna	ražošanai	un	veselīgām	
smaganām.

	 	 Kālijs	un	magnijs	šķidruma	līdzsvara	un		
	 	 nieru	darbības	uzturēšanai.

Arbūzi	 Satur	antioksidantu	–	likopēnu.
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Bumbieriem, āboliem, persikiem, ķiršiem un citiem 
mērenā klimata joslas augļiem ir zems glikēmiskais 
indekss (GI). Tie palīdz uzturēt pastāvīgu, nevis svārstīgu 
cukura līmeni asinīs. Cukura līmeņa svārstības notiek 
daudz retāk, tādēļ retāk novērojama pēkšņa garastāvokļa 
maiņa. Augļi sniedz arī ilgāku sāta sajūtu, kas ir laba ziņa 
tiem, kas mēģina notievēt.

izkrāsojiet savu pasauli
Ēdiet augļus un dārzeņus visās varavīksnes krāsās. 

Svarīga ir dažādība - dzeltenie, oranžie, zaļie, sarkanie un 
zilganie/purpursarkanie augļi nodrošina organismam 
dažādus antioksidantu veidus. Jo vairāk krāsu, jo vairāk 
organisms saņem vitamīnu un antioksidantu. 

dzīve mūsdienās
Augļi un dārzeņi palīdz neitralizēt kaitīgo mūsdienu 
vides ietekmi uz veselību. Ja vēlaties vairāk enerģijas, 
stingrākus kaulus, teicamu gremošanu un veselu sirdi, 
centieties uzturā katru dienu ietvert vismaz divas augļu 
un piecas dārzeņu porcijas. Ar ikon™ BJE520 Juice 
Processor to sasniegt ir vienkārši.

Ingvera sakne: palīdz	pārvarēt	nelabumu;	viegla	
pretiekaisuma	iedarbība.

Piparmētras:	veicina	gremošanu;	dabīgs	
tonizējošs	līdzeklis.
Laima sula:	līdzsvaro	saldo	augļu	kokteili,	

piemēram,	mango	vai	ananasu.	Skābums,	ko	satur		
laims,	pazemina	gatavā	dzēriena	GI.	To	pašu	paveic	arī	
citrons	un	greipfrūts.
Pētersīlis: antioksidants,	kas	atsvaidzina	elpu	un	
paaugstina	magnija	un	kālija	līmeni.

Piešķiriet	sulai	īpašu	garšu,	pievienojot	zemāk	norādītās	sastāvdaļas.	Īpaši garšīgi

dārzeņu pārskats
Dārzeņi	atšķaida	cukura	fruktozi,	padarot	gatavo	dzērienu	mazāk		
kalorijām	bagātu.	Ja	cenšaties	samazināt	svaru,	pievienojiet		
maisījumam	burkānu	vai	spinātus.	Tabulā	parādīts,	ko	organisms		
iegūst	no	šiem	un	citiem	dārzeņiem.

Burkāns

Bietes

Spināti/
mangolds 
(lapu biete)	

Tomāti
	

	

Šķiedrvielas	un	betakarotīns,	kas	uztur	
imūnsistēmu	un	labu	redzi.

Folāti	bērnu	veselībai	un	anēmijas	novēršanai.

Niacīns	enerģijas	atbrīvošanai.

Bagāts	ar	acis	aizsargājošiem	antioksidantiem,	
luteīnu	un	zeaksantīnu.

Kālijs.

Neliela	enerģētiskā	vērtība.

Satur	antioksidantu	-	likopēnu,	kas	neitralizē	brīvo	
radikāļu	ietekmi	uz	ķermeni.

C	vitamīns.

svaigum
s katru dienu





100% augļu kokteiļi – 
froojie™
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100%
 augļu kokteiļi - froojie™
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papajas, pasifloras un 
apelsīnu froojie™

2	 glāzes	papajas	gabaliņu
2	 pasifloru	mīkstums
3	 nomizoti	apelsīni

1	 	Papaju	un	pasifloru	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	apelsīnus	un	apstrādā.
4	 	Labi	sajauc,	lej	2	glāzēs	un	pasniedz.	
	 2	porcijām.

muskatmelones un 
ananasa froojie™

½	 nomizota,	4	daļās	sagriezta	ananasa	ar	
izņemtu	serdi

¼	 lielas,	nomizotas,	no	sēkliņām	attīrītas	
muskatmelones

¼		 glāzes	kokosriekstu	krēma	vai	
kokosriekstu	piena

1	 	Ananasu	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	muskatmeloni	un	apstrādā.
4	 	Maisot	pievieno	kokosriekstu	krēmu,		

labi	samaisa.
5	 	Pasniedz	2	glāzēs,	pievienojot	daudz	ledus.
	 2	porcijām.

Papaja patiesībā  
ir liela, ēdama oga.  

Tā satur daudz  
C vitamīna un vairākas 

neaizvietojamās 
aminoskābes.

BIEZENIS SULA BIEZENIS SULA





100%
 augļu kokteiļi - froojie™
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aveņu un  
banānu froojie™

1	 liels,	nomizots	banāns
½	 glāzes	svaigu	vai	saldētu		

atkausētu	aveņu
1	 ēdamkarote	medus
½	 glāzes	auksta	ūdens

1	 	Banānu	un	avenes	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Maisot	pievieno	medu	un	ūdeni.
3	 	Lej	2	glāzēs,	pasniedz	uzreiz.	
	 2	porcijām.

ananasa un melones 
froojie™

½	 nelielas	nomizotas,	no	sēkliņām	
attīrītas	un	sakapātas	melones

¼	 neliela	nomizota,	sakapāta	ananasa		
ar	izņemtu	serdi

atdzesēts	ūdens	pasniegšanai

1	 	Meloni	un	ananasu	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Lej	2	lielās	glāzēs	un	piepilda	ar	atdzesētu	ūdeni	
līdz	vēlamajai	konsistencei.

Pasniedz	uzreiz.	
2	porcijām.

Avenes satur  
daudz C vitamīna 

un šķiedrvielu.  
Tās spēj arī 
pazemināt 

holesterīna  
līmeni asinīs.

BIEZENIS BIEZENIS
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ābolu, zemeņu un 
piparmētru froojie™

250	g	zemeņu
1	 nomizots	banāns
4	 piparmētru	lapas
3	 zaļi	āboli

1	 	Zemenes	un	banānu	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	piparmētras	un	ābolus.	Apstrādā.
4	 	Labi	sajauc,	lej	2	glāzēs	un	pasniedz.
	 2	porcijām.	

persiku un ingvera 
froojie™

4	 lieli,	nogatavojušies	persiki		
bez	miziņas	un	kauliņiem

1	 zaļš	ābols
1	 sarkans	ābols
2	cm	gabaliņš	svaigas,	nomizotas		

ingvera	saknes
½	 neliela	laima	ar	mizu

1	 	Persikus	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	ābolus,	ingveru	un	laimu,	apstrādā.
4	 	Labi	sajauc,	lej	2	glāzēs	un	pasniedz.	
	 2	porcijām.

Svaigas piparmētras 
vienkārši ietiniet  

mitrā papīra dvielī, 
ievietojiet  

hermētiskā 
plastikāta maisiņā 

un ielieciet 
ledusskapī. Šādi  

tās saglabāsies 
vairākas dienas.

BIEZENIS SULA BIEZENIS SULA
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plūmju un ogu froojie™

½	 glāzes	melleņu
½	 glāzes	aveņu
2	 nomizoti	banāni
3	 lielas,	uz	pusēm	pārgrieztas	plūmes	ar	

izņemtiem	kauliņiem
sojas	piens	pēc	garšas,	apmēram	2	glāzes	

(500	ml)

1	 	Mellenes,	avenes	un	banānus	apstrādā	sulu	
spiedē,	izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	plūmes	un	apstrādā.
4	 	Labi	sajauc,	pievieno	sojas	pienu,	lej	glāzēs		

un	pasniedz.
	 4	porcijām.

Āzijas bumbieru un 
ananasa froojie™
	

2	 nomizoti	Āzijas	bumbieri	ar		
izņemtu	serdi

1	 nomizots	apelsīns
½	 nomizota,	4	daļās	sagriezta	ananasa

1	 Bumbierus	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot		
	 biezeņa	iegūšanas	disku.
2	 Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar		
	 sulas	iegūšanas	disku.
3	 Pievieno	apelsīnu	un	ananasu	un	apstrādā.
4	 Labi	sajauc,	lej	glāzēs	un	pasniedz.
	 2	porcijām.

Bagāti ar kāliju, banāni 
palīdz pazemināt 

asinsspiedienu un 
nodrošina enerģijas 

devu. Izmēģiniet  
šīs receptes ideālām 

tonizējošām brokastīm. 

BIEZENIS SULA
BIEZENIS SULA
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tropiskais froojie™

1	 nomizots	banāns
2	 mango	bez	mizas	un	sēklām
½	 nogatavojies,	nomizots,	4	daļās	

sagriezts	ananass

1	 	Banānu	un	mango	augļus	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar	
sulas	iegūšanas	disku.

3	 	Pievieno	ananasu	un	apstrādā.
4	 	Labi	sajauc,	lej	2	glāzēs	un	pasniedz.	
	 2	porcijām.

persiku un banānu 
froojie™

1	 liels,	nogatavojies	persiks	bez	miziņas	
un	kauliņa

1	 nomizots	banāns
2	 ēdamkarotes	neatšķaidīta	kļavu	sīrupa
½	 glāzes	dabīgā	jogurta
1	½	glāzes	piena

1	 	Persiku	un	banānu	apstrādā	sulu	spiedē,	
izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Maisot	pievieno	kļavu	sīrupu,	jogurtu	un	pienu.
3	 	Lej	2	lielās	glāzēs	un	pasniedz	uzreiz.
	 2	porcijām.

Ievietojiet glāzē 
ledus kubiņus vai 
sasmalcinātu ledu 

un piepildiet ar 
iemīļotāko froojie™. 

Tas ir ideāls dzēriens, 
kas veldzēs vasaras 

karstumā.

BIEZENIS SULA

BIEZENIS
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kivi un meloņu froojie™

2	 nomizoti	kivi
¼	 nomizotas,	no	sēkliņām	attīrītas	un	

sakapātas	melones
2	 nomizoti	tangelo	augļi	(mandarīna	un	

greipfrūta	hibrīds)	vai	2	apelsīni	
gāzēts	minerālūdens	vai	limonāde	

pasniegšanai

1	 Kivi	un	meloni	apstrādā	sulu	spiedē,		
	 izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.
2	 Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar		
	 sulas	iegūšanas	disku.
3	 Pievieno	tangelo	augļus	vai	apelsīnus		
	 un	apstrādā.
4	 Lej	2	lielās	glāzēs,	pārlej	ar	minerālūdeni		
	 vai	limonādi.
	 2	porcijām.

ābolu un aveņu froojie™

½	 glāzes	svaigu	vai	saldētu	atkausētu	
aveņu

1	 nomizots	banāns
2	 sarkani	āboli
4	 krūzmētras	lapas
gāzēts	minerālūdens	vai	gāzēts		

ūdens	pasniegšanai

1	 Avenes	un	banānu	apstrādā	sulu	spiedē,		
	 izmantojot	biezeņa	iegūšanas	disku.
2	 Biezeņa	iegūšanas	disku	noņem	un	aizvieto	ar		
	 sulas	iegūšanas	disku.
3	 Pievieno	ābolus	un	krūzmētras	lapas		
	 un	apstrādā.
4	 Labi	sajauc	un	lej	2	lielās	glāzēs,	pārlej	ar	gāzēto		
	 minerālūdeni	vai	gāzēto	ūdeni.
	 2	porcijām.

Vai zinājāt, ka kivi 
auglis satur divreiz 
vairāk C vitamīna 

nekā apelsīns? Tas ir 
lielisks imūnsistēmas 

stiprinātājs.

BIEZENIS SULA BIEZENIS SULA
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2	 šķēlītēs	sagrieztas	chorizo		
cūkgaļas	desiņas

1½	kg	svaigu,	nogatavojušos,	4	daļās	
sagrieztu	tomātu

¼	 glāzes	olīveļļas
2	 lieli,	kubiņos	sagriezti	sīpoli
4	 smalki	sakapātas	ķiploka	daiviņas
1	 neliels	fenheļa	sīpols,	sagriezts	šķēlēs	

un	smalki	sakapāts
2	 kubiņos	sagriezti	selerijas	kāti
2	 lieli,	kubiņos	sagriezti	burkāni
1	 ēdamkarote	smalki	sakapātu	svaigu	

rozmarīna	lapu
2	 glāzes	dārzeņu	buljona
1	 tējkarote	cukura
jūras	sāls	un	svaiga	maluma	melnie	pipari
400	g	konservu	kārba	notecinātu		

un	noskalotu	borlotti	vai	
cannelloni	pupiņu

1/3	glāzes	sīku	nevārītu	makaronu
½	glāzes	sakapātu	itāļu	pētersīļu

tomātu, čili un  
pancetta mērce

125	g	šķēlītēs	sagriezta	un	sakapāta	
pancetta	(“itāļu	bekona”)

1	kg	nogatavojušos	tomātu	bez	serdēm
2	 ēdamkarotes	olīveļļas
2	 vidēji	lieli	kubiņos	sagriezti	sīpoli
4	 smalki	sakapātas	ķiploka	daiviņas
½	 neliela,	zaļa,	no	sēkliņām	attīrīta	un	

smalki	sakapāta	čili	pipara
2	 tējkarotes	cukura
jūras	sāls	un	pipari

1	 Pancetta gaļu apcep, līdz tā ir kraukšķīga.
2	 Tomātus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 

biezeņa iegūšanas disku.
3	 Uzkarsē eļļu. Sīpolus, ķiplokus un čili cep uz 

lēnas uguns 10 minūtes.
4	 Pievieno tomātus un cukuru un ļauj uzvārīties. 

Lēni vāra bez vāka apmēram 30 minūtes.
5	 Pievieno sāli un piparus, pancetta un pasniedz 

pārlietu pāri karstiem makaroniem.
Pasniedz ar Parmas sieru un sakapātiem pētersīļiem. 
4 porcijām.

1	 Chorizo desiņas apcep pannā ar biezu pamatni, 
līdz tās ir kraukšķīgas. Notecina uz absorbējoša 
papīra.

2	 Tomātus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

3	 Lielā kastrolī uzkarsē eļļu, pievieno sīpolu  
un ķiploku, apmēram 10 minūtes cep uz  
lēnas uguns.

4	 Pievieno fenheli, selerijas un burkānus, gatavo  
5 minūtes.

5	 Pievieno tomātus, chorizo desiņas, rozmarīnu, 
buljonu un cukuru un ļauj uzvārīties.

6	 Samazina uguni, uzliek vāku un vāra 30 minūtes.
7	 Pievieno makaronus, vāra 5 minūtes.
8	 Maisot pievieno pupiņas, vāra 4 minūtes, lai 

viscaur uzkarsētu.
9	 Pievieno sāli, piparus un pētersīļus. Klāt pasniedz 

svaigu, kraukšķīgu maizi.
Piebilde: ja zupa kļūst pārāk bieza, pievieno vēl 
nedaudz buljona.
6 porcijām.

itāļu fenheļa un 
pupiņu zupa
BIEZENIS BIEZENIS
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svaiga mango salsa

2	 lieli,	nogatavojušies	mango,	pārgriezti	
uz	pusēm,	nomizoti	un	bez	kauliņiem

4	 smalki	sakapāti	zaļie	loki
1	 neliels,	sarkans,	no	sēkliņām	attīrīts	

un	smalki	sakapāts	čili	pipars
¼	glāzes	sakapātu	piparmētru	lapu
¼	 glāzes	sakapātu	koriandra	lapu
1	 ēdamkarote	svaigas	laima	sulas
2	 tējkarotes	brūnā	cukura
jūras	sāls	pēc	garšas

1 Mango apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa  
 iegūšanas disku.
2 Mango masu lej traukā. Pievieno pārējās  
 sastāvdaļas un labi sajauc.
3 Pievieno sāli. Pasniedz, ar karoti pārlejot  
 garnelēm, zivij vai vistai.
 2 glāzēm.

biešu un maurloku  
dip mērce

850	g	labi	notecinātu	konservētu	maza	
izmēra	biešu

1/3	glāzes	sagrieztu	maurloku
1	 sasmalcināta	ķiploka	daiviņa
2/3	 glāzes	mascarpone	siera
1	 tējkarote	citrona	sulas
jūras	sāls
melnie	pipari,	svaiga	maluma

1 Bietes apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa 
iegūšanas disku.

2 Biešu masu lej traukā.
3 Iemaisa maurlokus, ķiploku, mascarpone sieru 

un citrona sulu.
4 Labi apkaisa ar sāli un pipariem. Pasniedz ar 

grauzdiņiem un svaigu dārzeņu šķēlītēm. 
 3 glāzēm.

BIEZENIS

BIEZENIS

piecu garšvielu pulveris
6	 zvaigznītes	anīsa
1	 ēdamkarote	fenheļa	sēkliņu
1	 ēdamkarote	Sičuaņas	pipargraudiņu
1½	tējkarotes	veselu	krustnagliņu
1½	tējkarotes	malta	kanēļa

1  Garšaugus samaļ garšvielu dzirnaviņās līdz 
smalkam pulverim.

2  Izsijā, lai atdalītu nesamaltās daļiņas.  
Glabā hermētiskā traukā.
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asā plūmju mērce

Plūmju mērce der kā garda piedeva bārbekjū  
gaļai vai vistai, kā arī kā mērce vokpannā 
pagatavotiem ēdieniem.
Pārliecinieties, ka šai receptei Jums ir svaigs piecu 
garšvielu pulveris (skat. 35. lpp.).

1½	kg	uz	pusēm	pārgrieztu	plūmju		
bez	kauliņiem

2	 tējkarotes	piecu	garšvielu	pulvera		
(skat.	35.	lpp.)

250	g	baltā	cukura
250	g	brūnā	cukura
2	 ēdamkarotes	svaigas,	smalki	

sakapātas	ingvera	saknes
1	 neliels,	sarkans,	no	sēkliņām	attīrīts	

un	smalki	sakapāts	čili	pipars
3	 glāzes	baltā	etiķa
1	 tējkarote	sāls

svaigu nektarīnu salsa

500	g	nomizotu	nektarīnu	bez	kauliņiem
½	 nelielas,	sarkanas,	smalki	sakapātas	

paprikas	bez	sēkliņām
½	 neliela,	sarkana,	no	sēkliņām	attīrīta	

un	smalki	sakapāta	čili	pipara
3	 tējkarotes	smalki	sakapātas	svaigas	

ingvera	saknes
2	 ēdamkarotes	smalki	sakapātu	svaigu	

koriandra	lapu
1	 tējkarote	citrona	sulas
1	 tējkarote	cukura
¼	 tējkarotes	maltu	ķimeņu	sēklu
jūras	sāls	pēc	garšas

1 Nektarīnus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2 Nektarīnu masu lej traukā, pievieno visas pārējās 
sastāvdaļas un labi sajauc.

3 Pievieno sāli pēc garšas.
Pasniedz ar pīles cepeti.
Apmēram	3½	glāzēm.

1 Plūmes apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa 
iegūšanas disku.

2 Plūmes ievieto kastrolī ar biezu pamatni, 
pievieno visas pārējās sastāvdaļas.

3 Apmaisot gatavo uz lēnas uguns, līdz  
cukurs izkusis.

4 Ļauj uzvārīties, tad samazina uguni un  
lēni vāra bez vāka 25 minūtes, gatavošanas  
laikā apmaisot, lai masa nepiedegtu pie  
kastroļa pamatnes.

5 Nedaudz atdzesē mērci, tad izspiež caur smalku 
sietu. Biezumus izmet.

6 Lej plūmju mērci atpakaļ kastrolī un lēni  
vāra vēl 10 minūtes vai līdz mērce ir kļuvusi 
nedaudz biezāka.

Piebilde: atdziestot mērce kļūst biezāka. 
Apmēram	3½	glāzēm.

BIEZENIS BIEZENIS
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hikau

1	 nomizots,	4	daļās	sagriezts	Āzijas	
bumbieris	ar	izņemtu	serdi	

15	ml	ruma
15	ml	bumbieru	liķiera
15	ml	ābolu	degvīna
5	ml	ingvera	vīna
10	ml	laima	sulas

1	 Bumbierus	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 Atdzesē	kokteiļglāzi.
3	 Rumu,	bumbieru	liķieri,	ābolu	degvīnu,	ingvera	

vīnu,	30	ml	Āzijas	bumbieru	biezeņa	un	laima	
sulu	lej	kokteiļu	šeikerī.

4	 Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
5	 Divreiz	izkāš	atdzesētā	kokteiļglāzē.
Garnē	ar	Āzijas	bumbiera	vēdeklīti.
1 porcijai.

happy apricot

3-4	svaigas,	nomizotas	un	no	kauliņiem	
attīrītas	aprikozes	vai	4	konservētu	
aprikožu	pusītes

30	ml	burbona
15	ml	vaniļas	un	citrusa	liķiera
5	ml	šokolādes	liķiera
biteri	(rūgtie	alkoholiskie	dzērieni)
sasmalcināts	ledus

1	 	Aprikozes	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Atdzesē	lielo	high-ball	glāzi.
3	 	Burbonu,	vaniļas	un	citrusa	liķieri	un	šokolādes	

liķieri	lej	kokteiļu	šeikerī.
4	 	Pievieno	45	ml	aprikožu	biezeņa	un	biterus.
5	 	Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
6	 	Divreiz	izkāš	atdzesētā	glāzē.
 1 porcijai.

Laima sulu 
izspiediet tieši 
pirms kokteiļa 
pagatavošanas. 

Tas padarīs citrusa 
garšu spēcīgāku.

BIEZENIS BIEZENIS
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džina mango gimlets

½	 liela	mango	bez	mizas	un	sēkliņām
45	ml	džina
15	ml	Cointreau	liķiera
10	ml	koncentrētas	laima	sulas
sasmalcināts	ledus

1	 Mango	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	biezeņa	
iegūšanas	disku.

2	 Atdzesē	lielo	old-fashioned	glāzi.
3	 Džinu,	Cointreau,	koncentrēto	laima	sulu	un	45	

ml	mango	biezeņa	lej	kokteiļu	šeikerī.
4	 Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
5	 Lej	atdzesētā	glāzē.
1 porcijai.

southern rose

neliela	šķēlīte	no	sēkliņām	un		
mizas	attīrīta	arbūza
45	ml	džina
15	ml	Grand	Marnier	liķiera
daži	pilieni	rožūdens
7	 koriandra	lapas
sasmalcināts	ledus

1	 Arbūzu	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	biezeņa	
iegūšanas	disku.

2	 Visas	sastāvdaļas	un	60	ml	arbūzu	biezeņa	
ievieto	kokteiļu	šeikerī.

3	 Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
4	 Lej	atdzesētā	glāzē.
1 porcijai.

Sasmalcināts 
ledus ātri atšķaida 

dzērienu un 
arī pamatīgi to 

atvēsina.

BIEZENIS
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tequila clover club

1/3	 glāzes	aveņu
45	ml	tekilas
10	ml	citrona	sulas
15	ml	olu	baltuma
5	 piparmētru	lapas
10	ml	cukura	sīrupa	(skat.	59.	lpp.)

1	 Avenes	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	biezeņa	
iegūšanas	disku.

2	 Atdzesē	kokteiļglāzi.
3	 Tekilu,	citrona	sulu,	30	ml	aveņu	biezeņa,	olu	

baltumu,	piparmētru	lapas	un	cukura	sīrupu	lej	
kokteiļu	šeikerī.

4	 Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
5	 Divreiz	izkāš	atdzesētā	kokteiļglāzē.	
 1 porcijai.

autumn mojito

1	 nogatavojies,	nomizots	bumbieris	ar	
izņemtu	serdi

6		 piparmētru	lapas
40	ml	ruma
15	ml	bumbieru	liķiera
25	ml	laima	sulas
10	ml	cukura	sīrupa	(skat.	59.	lpp.)
šķipsna	kanēļa

1	 	Bumbieri	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Piparmētru	liek	augstā	(sulas)	glāzē	un	viegli	
piespiež.

3	 	Pievieno	rumu,	bumbieru	liķieri,	45	ml	
bumbieru	biezeņa,	laima	sulu	un	cukura	sīrupu.

4	 	Pievieno	sasmalcinātu	ledu	un	labi	sajauc.
5	 	Apkaisa	ar	kanēli	un	pasniedz.
 1 porcijai.

Gatavie rudens 
bumbieri ir ideāli 
mohito kokteilim.

BIEZENIS BIEZENIS
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hurmas un  
līčijas gimlets

1	 nogatavojusies,	nomizota	hurma	ar	
izņemtu	serdi	

45	ml	dzērveņu	degvīna
15	ml	līčijas	liķiera
5	ml	koncentrētas	laima	sulas
3	 piparmētru	lapas
sasmalcināts	ledus

1 Hurmu	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	biezeņa	
iegūšanas	disku.

2	 Dzērveņu	degvīnu,	līčijas	liķieri,	30	ml	hurmas	
biezeņa,	koncentrēto	laima	sulu	un	piparmētru	
lapas	liek	kokteiļu	šeikerī.

3	 Pievieno	ledu	un	enerģiski	sakrata.
4	 Lej	atdzesētā	glāzē.
 1 porcijai.

XO apple sour

1	 zaļš	ābols
30	ml	ruma
15	ml	Cointreau	liķiera
10	ml	citrona	sulas
10	ml	laima	sulas
5	ml	cukura	sīrupa	(skat.	59.	lpp.)
biteri	pēc	garšas
¼	 neliela,	sarkana	čili	pipara
sasmalcināts	ledus

1	 	Ābolu	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	sulas	
iegūšanas	disku.

2	 	Rumu,	40	ml	ābolu	sulas,	Cointreau,	citrona	sulu,	
laima	sulu,	cukura	sīrupu,	biterus	un	sakapāto	
čili	liek	kokteiļu	šeikerī.

3	 	Pievieno	ledu	un	enerģiski	krata	vismaz		
30	sekundes.

4	 	Brīvi	lej	atdzesētā	glāzē.	Virsū	uzliek	ledu.
5	 	Garnē	ar	ābola	vēdeklīti.
 1 porcijai.

Pērkot hurmu, 
izvēlieties tos augļus, 

kas ir smagāki, ar 
spīdīgu un stingru 

miziņu. Glabājiet 
istabas temperatūrā. Ja 

nav pieejama hurma, 
tās vietā var izmantot 

nogatavojušos mango.

BIEZENIS
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greipfrūtu punšs

1	 sarkanais	greipfrūts,	nomizots	un		
bez	sēkliņām

1	 baltais	greipfrūts,	nomizots	un		
bez	sēkliņām

6	 Taizemes	bazilika	lapas
45	ml	greipfrūtu	degvīna
10	ml	cukura	sīrupa	(skat.	59.	lpp.)
15	ml	laima	sulas
sasmalcināts	ledus

1	 	Greipfrūtu	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot		
Sulas	iegūšanas	disks.

2	 	Taizemes	bazilika	lapas	liek	kokteiļu	šeikerī.	
Viegli	piespiež.

3	 	Pievieno	greipfrūtu	degvīnu,	60	ml	greipfrūta	
sulas,	cukura	sīrupu,	laima	sulu	un	sasmalcinātu	
ledu	un	enerģiski	sakrata.

4	 	Lej	atdzesētā	glāzē.	Ja	nepieciešams,	uzlej	
limonādi.	Ja	vēlas,	izņem	lapiņas.

 1 porcijai.

plūmju džuleps

2	 plūmes	bez	kauliņiem
45	ml	burbona
15	ml	plūmju	vīna
10	ml	piecu	garšvielu	sīrupa
mazliet	biteru
4	 saplucinātas	piparmētru	lapas
15	ml	citrona	sulas
sasmalcināts	ledus

1	 Plūmes	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	biezeņa	
iegūšanas	disku.

2	 Burbonu,	plūmju	vīnu,	piecu	garšvielu	sīrupu,	30	
ml	plūmju	biezeņa	un	biterus	lej	lielajā	old-
fashioned	glāzē.

3	 Pievieno	nedaudz	saplucinātas	piparmētru	lapas	
un	citrona	sulu	un	līdz	pusei	piepilda	ar	
sasmalcinātu	ledu.

4	 Samaisa	un	virsū	liek	sasmalcinātu	ledu.
 1 porcijai.

piecu garšvielu sīrups
1	 Kastrolī	liek	2	tējkarotes	ķīniešu	piecu	garšvielu	

pulvera,	100	g	palmu	cukura,	100	g	baltā		
cukura	un	200	ml	ūdens.

2	 Maisot	vāra	uz	lēnas	uguns,	līdz	viss		
cukurs	izkusis.

3	 Ļauj	uzvārīties.	Atdzesē	un	lej		
saspiežamā	pudelē.

SULA BIEZENIS
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honeydew twist

neliela	šķēlīte	muskatmelones		
bez	miziņas	un	sēkliņām
2	 bazilika	lapas
45	ml	dzērveņu	degvīna
15	ml	Galliano	liķiera
sasmalcināts	ledus
limonāde	pasniegšanai

1	 Muskatmeloni	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 60	ml	muskatmelones	biezeņa	un	bazilika	lapas	
liek	kokteiļu	šeikerī	un	apmaisa.

3	 Pievieno	dzērveņu	degvīnu,	Galliano	un	ledu	un	
enerģiski	sakrata.

4	 Divreiz	izkāš	atdzesētā	glāzē.		
Pievieno	limonādi.	

 1 porcijai.

golden slipper

2	 baltie	nektarīni	bez	miziņas		
un	kauliņiem

45	ml	burbona
15	ml	persiku	liķiera
5	ml	kļavu	sīrupa
daži	pilieni	bitera
15	ml	citrona	sulas
sasmalcināts	ledus

1	 	Nektarīnus	apstrādā	sulu	spiedē,	izmantojot	
biezeņa	iegūšanas	disku.

2	 	Atdzesē	lielo	old-fashioned	glāzi.
3	 	Burbonu,	persiku	liķieri,	kļavu	sīrupu,	biterus,		

35	ml	nektarīnu	biezeņa	un	citrona	sulu	lej	
kokteiļu	šeikerī.

4	 	Pievieno	ledu	un	sakrata.
5	 	Lej	atdzesētā	glāzē.
 1 porcijai.

Šajā muskatmelones 
kokteilī izmantotais 

svaigais baziliks  
piešķir dzērienam  

eksotisku garšu. 

BIEZENIS BIEZENIS
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banānu un krējuma 
saldējums

4	 vidēji,	nomizoti	banāni
¼	 glāzes	smalkā	cukura
½		 glāzes	saldā	krējuma
1	 ēdamkarote	svaigas	citrona	sulas

1	 	Banānus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2	 	Ar karoti pārliek banānus traukā. Pievieno 
cukuru, saldo krējumu un citrona sulu.

3	 	Ar elektrisko mikseri sakuļ līdz biezai un 
krēmveidīgai konsistencei.

4	 	Ar karoti masu liek ledus kubiņu traukā, ieliek 
kociņus un sasaldē, līdz kubiņi ir cieti. 
Pirms pasniegšanas saldētos banānu kārumus 
var iemērkt izkausētā šokolādē un pārklāt ar 
krāsainiem graudiņiem.

	 No	8	līdz	10	gab.

tropiskais saldējums

250	g	attīrītu	zemeņu
¼	 nomizotas,	no	sēkliņām	attīrītas	un	

sakapātas	melones	
½	 neliela	nomizota,	sakapāta	ananasa	ar	

izņemtu	serdi
4	 pasifloru	mīkstums

1  Zemenes apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2  Lej ledus kubiņu traukā.
3  Meloni apstrādā, izmantojot biezeņa  

iegūšanas disku.
4   Lej ledus kubiņu traukā pāri zemeņu masai.
5  Ananasu un pasifloru apstrādā, izmantojot 

biezeņa iegūšanas disku.
6  Lej ledus kubiņu traukā pāri meloņu masai. 

Ieliek katrā kubiņā kociņu un sasaldē, līdz tie ir 
cieti (vismaz 6 stundas).

	 No	8	līdz	12	gab.	atkarībā	no	kubiņu	izmēra.

Šie vēsie kārumi ir 
ideāli piemēroti bērna 

dzimšanas dienas 
viesībām. Taču tie garšos 

arī pieaugušajiem!

BIEZENIS
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mango saldējums

4	 lieli	mango	bez	miziņām	un	sēkliņām
½	 glāzes	cukura
½	 glāzes	saldā	krējuma
2	 ēdamkarotes	svaigas	citrona	sulas

1	 Mango augļus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2	 Mango biezenim pievieno cukuru, saldo krējumu 
un citrona sulu un labi sajauc.

3	 Lej saldējuma pagatavošanas mašīnā un veic 
darbības saskaņā ar tās instrukciju, vai lej 
saldētavai piemērotā konteinerā. Nosedz ar vāku.

4	 Tur saldētavā, līdz masa sāk sasalt gar malām.
5 Izņem no saldētavas un saputo masu ar dakšiņu, 

lai sadrumstalotu ledus kristālus. Nosedz ar vāku 
un ieliek atpakaļ saldētavā, līdz masa sasalusi. 

	 No	4	līdz	6	porcijām.

aveņu un olu krēma 
saldējums

300	g	svaigu	vai	saldētu,	atkausētu	aveņu
600	ml	svaiga	saldā	krējuma
½	 glāzes/125	ml	piena
5	 olu	dzeltenumi
¾	 glāzes	cukura
ēdamkarote	svaigas	citronu	sulas	

1	 Avenes apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa 
iegūšanas disku. Ieliek traukā.

2	 Sakuļ saldo krējumu, pienu, olu dzeltenumus  
un cukuru.

3	 Masu kastrolī silda uz ļoti lēnas uguns, līdz, 
pārbaudot ar koka karoti, tā pārklāj karotes 
aizmuguri un, novelkot karotei pāri ar pirkstu, to 
pārklājusī masas plēvīte abās pusēs netek.

4	 Atdzesē. Pievieno avenes un citrona sulu.
5	 Lej saldējuma pagatavošanas mašīnā un kuļ 

apmēram 20 minūtes.
6	 Ievieto masu nelielā maizes veidnē, kas izklāta ar 

papīru cepšanai. Sasaldē. Pirms pasniegšanas uz 
mirkli iegremdē pamatni karstā ūdenī. Izņem no 
veidnes un novieto uz paplātes, sagriež šķēlēs. 

	 Apmēram	1	litram.

Īpašiem gadījumiem 
kokteiļglāzē 

(martīni glāzē) ielie-
ciet kausiņu mango 
saldējuma, piepildi-
et ar svaigām ogām 

un pasniedziet to 
tikai pieaugušajiem, 

pielejot mazliet 
Cointreau liķiera.

BIEZENIS
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cukura sīrups
3	 glāzes	baltā	cukura
2	 glāzes	ūdens

1  Cukuru un ūdeni liek kastrolī ar biezu pamatni 
un maisot karsē uz ļoti lēnas uguns, līdz  
cukurs izkusis.

2  Palielina uguni un vāra masu 10 minūtes.
3  Noņem no plīts un ļauj pilnībā atdzist. Glabā 

hermētiskā traukā vēsā vietā.
	 Apmēram	3	glāzes.

plūmju un  
mandeļu pudiņš

750	g	svaigu	plūmju	ar	izņemtiem	
kauliņiem

1/3	 glāzes	smalkā	cukura
1/4	 glāzes/60	ml	ūdens
125g	mīksta	sviesta	
Papildu	2/3	glāzes/175	g	smalkā	cukura
2	x	60	g	olas
1	 glāze/150	g	miltu
1	 tējkarote	cepamā	pulvera	
100	g	maltu	mandeļu
¼		 glāzes	piena
40	g	mandeļu	pārslu

1  Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180ºC.
2  Ietauko cepeškrāsnij paredzētu trauku ar  

3 litru tilpumu.
3  Plūmes apstrādā, izmantojot biezeņa  

iegūšanas disku.
4  Biezenim pievieno smalko cukuru un ūdeni,  

labi sajauc un lej traukā.
5  Sakuļ sviestu kopā ar atlikušo cukuru.
6  Pa vienai pievieno olas, tad uzmanīgi iecilā 

miltus, mandeles un pienu. Ar karoti pārlej 
plūmju masai. Pārkaisa ar mandeļu pārslām.

7  Cep apmēram 45 minūtes.	6-8	porcijām.

ananasa un  
pasifloras saldējums

1	 vidēji	liels,	nomizots	un	4	daļās	
sagriezts	ananass	ar	izņemtu	serdi

8	 pasifloru	mīkstums
½	 glāzes	cukura	sīrupa	(recepte	pa	kreisi)

1  Ananasu un pasifloras mīkstumu apstrādā sulu 
spiedē, izmantojot biezeņa iegūšanas disku.

2  Ananasa masā iejauc cukura sīrupu.
3  Lej saldējuma pagatavošanas mašīnā un veic 

darbības saskaņā ar tās instrukciju vai lej 
saldētavai piemērotā konteinerā. Nosedz ar vāku. 
Tur saldētavā, līdz masa sāk sasalt gar malām.

4  Izņem no saldētavas un saputo masu ar dakšiņu, 
lai sadrumstalotu ledus kristālus.

5  Nosedz ar vāku un ieliek atpakaļ saldētavā, līdz 
masa sasalusi. 

	 6	porcijām.

BIEZENIS BIEZENIS





deserti

61www.stollar.eu

ābolu un dzērveņu 
kēksi

Kad no ābola izspiesta sula, ir jauki, ja ir  
iespējams izmantot arī biezumus. Izmēģiniet  
šos veselīgos kēksus, lai pievienotu savam  
uzturam šķiedrvielas.

1¼	glāzes/200	g	miltu	ar	irdinātāju,	kam	
pievienota	1	tējkarote	(ar	kaudzīti)	
cepamā	pulvera

2	 tējkarotes	cepamā	pulvera
1	 tējkarote	kanēļa	
1	 tējkarote	rīvēta	muskatrieksta
½	 glāzes	piena
1/3	 glāzes	augu	eļļas
2	x	60	g	olas
1/3	 glāzes	medus
250	g	ābolu	biezumu	no	sulu	spiedes	

biezumu	trauka
150	g	žāvētu	sakapātu	dzērveņu		

vai	rozīņu

zemeņu jogurta  
uzputenis

3	x	10	g	paciņas	želatīna	pulvera
½	 glāzes	gandrīz	verdoša	ūdens
1	kg	sarkanu	ābolu
1/3	 glāzes	smalkā	cukura
500	g	attīrītu	zemeņu
200	ml	jogurta	ar	zemeņu	garšu
½	 glāzes	saldā	krējuma

1  Želatīnu iekaisa karstā ūdenī un maisa, līdz tas 
izšķīst. Noliek malā.

2  Ābolus apstrādā, izmantojot sulas iegūšanas 
disku, un ļauj nostāvēties 5 minūtes.

3  Traukā lej 600 ml caurspīdīgas sulas, pirms tam 
noņemot putas. Pievieno cukuru un samaisa.

4  Izmantojot biezeņa iegūšanas disku, apstrādā 2/3 
zemeņu. Pievieno sulai.

5  Maisot pievieno jogurtu, saldo krējumu  
un želatīnu.

6  Ar karoti pārliek 8 nelielās vienas porcijas veidnēs, 
nosedz un liek ledusskapī uz 8 stundām. Izņem no 
veidnes un pasniegšanai dekorē ar kubiņos 
sagrieztām atlikušajām zemenēm.

	 8	porcijām.

1  Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180ºC.
2  Ietauko 12 kēksu veidni.
3  Traukā izsijā miltus kopā ar cepamo pulveri, 

kanēli un muskatriekstu.
4  Atsevišķā traukā ar elektrisko mikseri sakuļ 

pienu, eļļu, olas un medu, līdz rodas  
viendabīga masa.

5  Labi apmaisot, olu masai pievieno ābolu 
biezumus un dzērvenes vai rozīnes.

6  Masu pievieno žāvētajām sastāvdaļām,  
nedaudz maisot, līdz tās sajauktas. Nedrīkst 
sakult pārmērīgi.

7  Ar karoti pārliek masu kēksu veidnē.
8  Cep 30 minūtes vai līdz kēksi ir zeltaini brūni.
9  Izņem no cepeškrāsns, atdzesē veidnē 5 minūtes, 

tad atdzesēšanai izliek uz restes. Piebilde: ja 
biezumu gabaliņi ir lieli, pirms lietošanas tie 
smalki jāsakapā. 

	 12	porcijām.

SULA BIEZENIS SULA
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kēksi ar ogu mērci

185	g	svaigu,	attīrītu	aveņu,	kazeņu		
vai	zemeņu

¼	 glāzes	smalkā	cukura
250	g	mīksta	sviesta
Papildu	2/3	glāzes	smalkā	cukura
4	X	60	g	olas
3	 glāzes	miltu	ar	irdinātāju
2	 tējkarotes	cepamā	pulvera
1	 glāze/250	ml	piena
150	g	baltās	šokolādes	gabaliņu	vai	rupji	

sakapātas	baltās	šokolādes

1  Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200ºC. 2 x 12 kēksu 
formiņās ieklāj kēksu trauciņus no papīra.

2  Ogas apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa 
iegūšanas disku.

3  Ogu masu lej nelielā traukā, maisot pievieno 
smalko cukuru. Noliek malā.

biezā kivi un  
laima mērce

3		 lieli,	nomizoti,	uz	pusēm	pārgriezti		
kivi	augļi

1	 ēdamkarote	svaigas	laima	sulas
2	 ēdamkarotes	pūdercukura
½	 tējkarotes	smalki	sarīvētas		

laima	mizas

1  Kivi augļus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2  Lej traukā, pievieno visas pārējās sastāvdaļas un 
labi sajauc. 
Pasniedz, pārlejot musli pārslām vai kopā ar 
jogurtu vai saldējumu.

	 1	glāzei/250	ml.

4  Sajauc sviestu un papildu smalko cukuru, līdz 
masa kļūst viegla un gaisīga.

5  Pa vienai pievieno olas, labi sakuļot pēc katras 
pievienotās olas.

6  Miltus izsijā kopā ar cepamo pulveri, pievieno 
sviesta un cukura masai kopā ar pienu un baltās 
šokolādes gabaliņiem, apmaisot, līdz sastāvdaļas 
sajauktas. Nedrīkst sakult pārmērīgi.

7  Ar karoti liek pusi no kēksu masas katrā  
kēksa veidnē.

8  Katrā kēksā izveidojot nelielu iedobi, ieliek vidū 
tējkaroti ogu masas, tad virsū ar karoti liek 
atlikušo kēksu masu.

9  Cep no 15 līdz 20 minūtēm vai līdz kēksi kļūst 
zeltaini brūni. Izņem no cepeškrāsns, atdzesē 
veidnē 5 minūtes, tad atdzesēšanai  
izliek uz restes.

	 24	kēksiem.
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biezā zemeņu  
mērce

250	g	attīrītu	zemeņu
2	 ēdamkarotes	pūdercukura

1  Zemenes apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku.

2  Pievieno pūdercukuru, labi sajauc. 
Ar karoti pārlej meringiem, kas pildīti ar svaigu 
putukrējumu, un pasniedz.

	 2/3	glāzes.

persiku un mango 
tiramisu

3	 lieli	persiki	bez	miziņas	un	kauliņiem	
(apmēram	1¼	glāzes	persiku	biezeņa)

4	 lieli	nomizoti,	no	sēkliņām	attīrīti	
mango	(apmēram	1½	glāzes		
mango	biezeņa)

3	 pasifloru	mīkstums
250	g	krējuma	siera	ar	samazinātu		

tauku	saturu
300	ml	saldā	krējuma
1/3	 glāzes	pūdercukura
1	 tējkarote	vaniļas	esences
300	g	Saviordi	cepumu
1/3	 glāzes	Cointreau	vai		

Grand	Marnier	liķiera

1 Persikus apstrādā sulu spiedē, izmantojot 
biezeņa iegūšanas disku, un lej traukā.

2 Mango apstrādā sulu spiedē, izmantojot biezeņa 
iegūšanas disku. Ar karoti pārliek atsevišķā 
traukā un maisot pievieno pasifloru mīkstumu.

Kad jāpacienā 
liela kompānija, 
izmēģiniet saldo un 
smaržīgo tiramisu. 
To var pagatavot jau 
iepriekš, lai nekas 
netraucētu izklaidei.

3 Ar elektrisko mikseri sakuļ krējuma sieru, saldo 
krējumu, pūdercukuru un vaniļas esenci līdz 
biezai krēmveida masai.

4 Pusi no mango un pasifloras biezeņa  
izklāj uz vidēja izmēra 8 cm dziļa trauka 
pamatnes. Biezenim pāri liek vienu trešdaļu no 
Saviordi cepumiem.

5 Cepumiem uztriepj vienu trešdaļu no  
Cointreau liķiera. Tad tiem pārklāj pusi no saldā 
krējuma masas.

6 Krējuma masai pārklāj visu persiku biezeņa 
daudzumu. Kā nākamo slāni pāri persiku 
biezenim liek trešdaļu cepumu, tad uztriepj 
trešdaļu no Cointreau liķiera.

7 Cepumiem pārliek atlikušo saldā krējuma masu.
8 Saldā krējuma masai pārliek atlikušos Saviordi 

cepumus, aptriepj ar atlikušo Cointreau.
9 Cepumiem pārliek atlikušo mango un pasifloras 

masu. Nosedz ar pārtikas plēvi un liek ledusskapī 
vismaz uz 6 stundām vai uz nakti.

	 10	-12	porcijām.

BIEZENIS BIEZENIS



a, Ā
ananasi.................... 19,.21,.25,.59
apelsīni......................................19
aprikozes....................................41
arbūzs........................................43
avenes...................... 21,.29,.45,.57
āboli......................... 23,.29,.47,.61

B
banāni........................... .21,.27,.55
bietes.........................................35
bumbieri....................... .25,.41,.45

C, Č
cukura.sīrups..............................59
čili....................................... .33,.47

D
dzērvenes...................................61

f
fenhelis......................................33

g
greipfrūts...................................49

h
hurma........................................47

i
ingvers.......................................23

J
jogurts.......................................61

k
kēksi.................................... .61,.63
kivi....................................... .29,.63

l
laims..........................................63
līčijas..........................................47

m
mandeles...................................59
mango..................... 35,.43,.57,.65
maurloki.....................................35
melones...............................21,.29
mērce.................................. .63,.65
muskatmelone...............19,.29,.51

n
nektarīni.............................. .37,.51

o
ogas.................................... .25,.63

p
pancetta.....................................33
papajas......................................19
pasifloras.............................19,.59
persiki........................... .23,.27,.65
piecu.garšvielu.pulveris..............35

piecu.garšvielu.sīrups.................49
piparmētras......................... .23,.45
plūmes..................... 25,.37,.49,.59
pudiņš........................................59
pupiņas......................................33

s
saldējums.......................55,.57,.59

t
tiramisu......................................65
tomāti........................................33

U
uzputenis...................................61

Z
zemenes........................ .23,.61,.65

alfabētiskais satura rādītājs
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