
VÄRSKENDAVAD 
KOKTEILID KOOS

AHVATLEVAD 
MAGUSTOIDUD KOOS



Tee
Sangria

Grillitud
ananass

KOOSTISOSAD 10 PORTSJONIKS:
• 2 kg ananassi

• 200 g mett

KASTE:
• 500 ml piima

• 130 g Carte d’Or Panna Cotta

• 500 ml Rama Cremefi ne Profi  (31%)

• 1 sidrun

• Melissi maitse järgi

VALMISTAMINE:
ANANASS:
1. Lõika ananass, torka puust varrastele, määri meega ja küpseta 

grillil;

KASTE:
1. Keeda piima, lisa dessert Panna Cotta ja lisa Rama Cremefi ne 

Profi ;

2. Segage kõike hoolikalt;

3. Asetage külmikusse 3 tunniks, kuni taheneb.

4. Pärast jahutamist lisage sidrunikoor ja sidrunimahl;

5. Blenderda kogu segu.

RETSEPT 1 JOOGIKS:
• 1 kott Lipton Classic Earl Grey teed

• 100 ml vett

• 100 g jääd

• 10 ml Monin vaarikasiirupit

• 1 näputäis piparmünti

• 1 viil apelsini

• Kergelt purustatud vaarikaid

• Laimimahla

• Hooajalised puuviljad (virsikud, marjad, õunad või ploomid)

VALMISTAMINE:
1. Vala teele keeva vett ja lase 2-3 minutit tõmmata;

2. Lisa vaarikasiirup, piparmünt, apelsiniviil, pustatud vaarikad, 

paar tilka laimimahla ja erinevaid hooajalisi puuvilju. Jäta teekott 

vette;

3. Lisa 100 g jääd või purustatud jääd jahutatud teele.

ALTERNATIIV:
Monini siirupi asemel võib lisada ka tavalist siirupit või suhkrut. 

Sega see purustatud vaarikate või mustsõstraga.



Teekokteil
„Mandariini Manhattan“

RETSEPT 1 JOOGIKS:
• 1 kott Lipton Hibiscus & Passion Fruit teed

• 15 g mangot

• 25g maasikaid

• 200 ml vett

• 12 g suhkrut

• 40 ml granaatõunamahla

• Jääd

VALMISTAMINE:
KAUNISTAMISEKS: 
1. Koori mango ja lõika väikesteks tükkideks;

2. Lõika maasikad pooleks;

3. Valmista varras manoribade ja maasikatega.

JOOK:
1. Vala teele keeva vett ja lase 2-3 minutit tõmmata;

2. Eemalda teekotid, lisa suhkrut ja granaatõunamahla;

3. Jahuta teed vähemalt 2 tundi;

4. Serveeri koos varda ja jääga.

ganache ja halvaa jäätisega
Juustukook, serveeritud keedise, 

VALMISTAMINE:
KOOGIMASS:
1. Klopi munakollased Rama cremefi ne profi ’ga 

ja lisage suhkrut ning kuumutage veevannis;
2. Lisage segule toatemperatuuril võid ja lisage 

aeg ajalt segades koorejuustu;
3. Klopi kõik homogeenseks seguks;
4. Pange vormidesse ja külmutage, et need 

oleks kergesti väljavõetavad

ŠOKOLAADIKASTE:
1. Kuumuta Rama Cremefi ne Profi , lisa siirup 

ja šokolaad ning sega, kuni šokolaad on 
täielikult lahustunud;

2. Lisa või;
3. Kui segu on jahtunud, lisa aprelsiniliköör ja sega;
4. Jahuta segu.

KRÕBIN:
1. Sulata potis või ja lisa lõssipulber. Keeda 

segades, kuni segu muutub helepruuniks;
2. Kurna läbi sõela ja aseta paberrätikule tahenema.

JÄÄTIS:
1. Segage vanillijäätis halvaaga;
2. Külmuta uuesti.

ÕLIEMULSIOON:
1. Soojendage glükoos, lisage munakollane, segage;
2. Lisage aeglaselt segades oliivõli, kuni 

moodustub paks emulsion;
3. Lisa maitseaineid (soola) maitse järgi.

PUUVILJAKEEDIS:
1. Koori puuviljad, lõika kuubikuteks, aseta 

nõusse ja lisa äädikas;
2. Lisa maitseaineid, suhkrut ja rosinaid;
3. Keeda nõus küpsetuspaberiga vähese 

kuumusega, et aurustada vedelikud.

KOOSTISOSAD 
10 PORTSJONIKS:
KOOGI MASSILE:
• 80 g munakollast
• 90 g suhkrut
• 20 ml Rama Cremefi ne 

Profi  1l (31%)
• 130 g võid
• 500 g Hellmanns Sandwich 

Delight koorejuustu

ŠOKOLAADIKASTMELE:
• 150 ml Rama Cremefi ne 

Profi  1l (31%)
• 50 g glükoosisiirupit
• 450 g piimašokolaadi (54%)
• 200 g võid
• 50 ml apelsinilikööri

KRÕBINAKS:
• 50 g võid
• 100 g lõssipulbrit

JÄÄTIS:
• 500 g vanillijäätist
• 100 g halvaa

ÕLIEMULSIOON:
• 200 g glükoos
• 3 munakollast
• 250 ml oliiviõli
• Soola maitse järgi

PUUVILJAKEEDIS:
• 200 g õunu
• 200 g pirne
• 300 ml õunaäädikat
• 1 kaneelikoor
• 2 aniisitähte
• 200 g suhkrut
• 70 g rosinaid



Kokteil
„Suve värskus“

RETSEPT 4 KOKTEILILE:
• 4 kotti Lipton Classic Earl Grey teed

• 600 ml vett

• 80 ml grenadiinisiirupit

• 8 maasikat

• 1 sidrun

• 4 lehte melissi

• 400 g jääd

VALMISTAMINE:
1. Vala teele keeva vett ja lase paar minutit tõmmata;

2. Pärast tee kotikeste eemaldamist lisa siirup ja sega;

3. Tükelda puuviljad;

4. Lisa klaaskarahvini kõik koostisosad (maasikad, sidruni, melissi, 

jääd) ja serveeri kaunistustega omal valikul.

šokolaadikastmega, mustsõstarde ja beseega
Vanilje magustoit

VALMISTAMINE:
VANILLIVAHT:
1. Kuumuta Carte D’or vanilli mousseed;

2. Lahusta želantiin väikeses koguses vees 

ja sega vanilli mousseega;

3. Pane segu vormidesse jättes ruumi 

šokolaadikastmele;

4. Tõsta vürmid paariks tunniks külmikusse.

ŠOKOLAADIKASTE:
1. Keeda Cremefi ne Profi  31%, lisa šokolaad ja 

või, sega, kuni see on täielikult lahustunud;

2. Vala kaste vormides olevale vaniljevahule.

MUSTSÕSTRA GEEL:
1. Blenderda mustsõstrad ja lisa Knorr Auszpik 

želatiini. Želatiin ja kuumuta keemiseni;

2. Vala nõusse ja jäta tasasele pinnale;

3. Vala nõusse ja jahuta;

4. Sega blenderis, lisa mustsõstra siirup.

PURU: 
1. Purusta kaunistamiseks küpsiseid.

BESEE:
1. Sega munavalge suhkruga;

2. Vahusta tugevaks vahuks ja pritskoti abil 

tee plaadile väikesed tilgad;

3. Küpseta ahjus 110°C juures 20 minutit, 

seejärel lülita ahi välja ja jäta veel 20 

minutiks ahju.

SERVEERIMINE:
1. Aseta ettevaatlikult vanillikreem, besee 

taldrikule;

2. Kaunista magustoit mustsõstrageeli, 

puru ja rohelisega.

KOOSTISOSAD 
10 PORTSJONIKS:
VANILLIKREEM:
• 500 g Carte D’or vanilli 

moussed 1L

• 14 g Knorr Auszpik želatiin

ŠOKOLAADIKASTMELE:
• 400 ml Rama Cremefi ne 

profi  (31%) 1L

• 400 g musta šokolaadi 78%

• 100 g võid

MUSTSÕSTRA GEEL:
• 200 g mustsõstar

• 4 g Knorr Auszpik 

želatiin

• Mustsõstrasiirup 

sõltuvalt konsistentsist

KRÕBIN:
• 60 g purustatud 

küpsised

BESEE:
• 175 g munavalget

• 250 g tuhksuhkrut

KAUNISTUSED:
• Roheline vabal valikul



Teekokteil
„Magus elurõõm“

vaarikate ja küpsistega
Tiramisu

KOOSTISOSAD 10 PORTSJONIKS:
TIRAMISU:
• 100 g dessert Tiramisu Carte d’Or 0.54

• 350 ml Rama Cremefi ne Profi  (31%)

• 150 ml piima

• 250 g vaarikaid

• 50 ml aniisilikööri

• 100 g küpsiseid Ladyfi ngers

• Kohv küpsiste leotamiseks

VALMISTAMINE:
TIRAMISU:
1. Vahusta Cremefi ne Profi  Tiramisuga. Kui mass on muutunud 

paksuks, lisa jahutatud piim ja sega soovitud konsistentsini;

2. Segamise ajal lisa aniisilikööri;

3. Lase jahtuda jahedas kohas mõned tunnid.

KAUNISTAMINE:
1. Pane purki veidi kohviga niisutatud küpsiseid;

2. Peale pane kreemi, siis kohviga niisutatud küpsised ja kreemi;

3. Puista üle kakaoga ja serveeri soovitud viisil.

RETSEPT 4 KOKTEILILE:
• 4 Lipton Yellow Label teekotti

• 500 ml vett

• 30 ml virsikusiirupit

• 2 virsikut või nektariini

• 1 sidrun

• 4 melissi lehte

• 300 g jääd

VALMISTAMINE:
1. Vala teele keeva vett ja lase paar minutit tõmmata;

2. Pärast tee kotikeste eemaldamist lisa siirupit ja sega;

3. Tükelda virsikuid või nektariine, sidrunilõike ja melissi;

4. Lisa klaaskarahvini kõik koostisosad ja serveeri kaunistustega 

omal valikul.



4 KOKTEILI RETSEPT:
• 4 Lipton Classic tsitrusviljade rohelise tee kotikest

• 500 ml vett

• 300 g arbuusi 12 kuubikut, igaüks 25 g

• 1 sidrun

• 50 ml arbuusisiirupit

• 4 näpuotsatäit piparmünti

•  300 g jääd

VALMISTAMINE:
1. Vala teele keeva vett (75-80*) ja lase paar minutit tõmmata;

2. Pärast teekotikeste eemaldamist lisa siirup ja sega;

3. Tükelda 12 arbuusitükki ja sidrun;

4. Klaaskarahvini lisa piparmünti, sidrunit, jääd ja kalla üle 

valmistatud teega;

5. Kaunista omal valikul ja serveeri.

Teekokteil
„Arbuusi sümfoonia“

värskete marjadega
Panna Cotta

KOOSTISOSAD 10 PORTSJONIKS:
PANNA COTTA:
• 500 ml piima

• 500 ml Rama Cremefi ne 31%

• 260 g Carte D’Or Panna Cotta

VÄRSKED MARJAD:
• 100 g vaarikaid

• 250 g maasikaid

• 150 g mustikaid

VALMISTAMINE:
PANNA COTTA:
1. Vala piim potti ja segades aja keema;

2. Lisa Lisa Carte D’Or Panna Cotta segu;

3. Sega umbes 30 sekundit, kuni Panna Cotta segu on sulanud;

4. Tõsta tulelt ja lisa Rama Cfremefi ne 31% ja sega;

5. Lase paar minutit jahtuda ja jaga 10-sse dessertklaasi;

6. Hoia külmikus vähemalt 3 tundi tahenemiseks.

TÜKELDATUD PUUVILJAD:
1. Serveeri tükeldatud marjade ja beseepuruga.



Kokteil
„Piparmündi tunnetused“

puuviljasorbetiga
Chia seemnete puding

4 KOKTEILI RETSEPT:
• 4 Lipton Classic piparmündi rohelise tee kotikest

• 500 ml vett

•  30 ml Mohito siirupit

• 1 laimi

• 4 näpuotsatäit piparmünti

• 20 g pruuni suhkrut

• 300 g jääd

VALMISTAMINE:
1. Vala teele keeva vett (75-80*) ja lase paar minutit tõmmata;

2. Lisa pruuni suhkrut;

3. Pärast teekotikeste eemaldamist lisa siirup ja sega;

4. Peenesta piparmünt ja tükelda laimi ning lisa jääd;

5. Pane kõik klaaskarahvini;

6.  Kaunista omal valikul ja serveeri.

KOOSTISOSAD 10 PORTSJONIKS:
PUDING:
• 800 ml keedetud toatemperatuuril vesi

• 130 g chia seemned

• 30 g vedel mesi

•  150 g Knorr kookospiima pulber 1 kg

LISANDID:
• 150 g Kooritud  kiivid

• 150 g Mangopüreed

• 150 g sulatatud maasikaid

• Piparmünt

VALMISTAMINE:
Puding

1. Vala kaussi keedetud, toatemperatuuril vesi, lisa chia seemneid 

ja mett, sega, lisa kookospiima pulber ja sega uuesti.

2. Lase mõned tunnid seista, aeg-ajalt segades.

LISANDID
1. Lõika kiivi väikesteks tükkideks või blenderda.

2. Purusta maasikad väikesteks tükkideks.

SERVEERIMINE
1. Pane puding klaaspokaalides.

2. Osa magustoitudest kaunistatakse mangopüree ja maasikatega, 

osa aga kiividega.

3. Kaunista magustoit värske piparmündiga.



 www.ufs.com

Lauri Ehatamm
Toitlustusnõustaja 

Tallinn

+372 53 326 111

Lauri.Ehatamm@unilever.com

Olari Protin
Toitlustusnõustaja

Tallinn

+372 55 583 644

Olari.Protin@unilever.com

Erge Kalbus
Eesti müügijuht 

Tallinn

+372 51 539 89

Erge.Kalbus@unilever.com


