
ATSVAIDZINOŠI

KOKTEIĻI AR

KĀRDINOŠI

DESERTI AR



Tējas
Sangria

Grilēti
ananāsi

SASTAVDAĻAS 10 PORCIJĀM:
• 2 kg ananāsu

• 0.200 kg medus

MĒRCEI:
• 0.500 l piens

• 0.130 kg Carte d’Or Panna Cotta 

• 0.500 l Rama Cremefi ne Profi  (31%)

• 1 citrons

• Pēc garšas – Melisa

PAGATAVOŠANA:
ANANĀSI: 
1. Ananāsus sagriež, uzdur uz koka iesmiņiem, apsmērē ar medu 

un cep uz grila.

MĒRCE:
1. Vāra pienu, pievieno desertu Panna Cotta un pievieno Rama 

Cremefi ne Profi ;

2. Visu kārtīgi samaisa;

3. Liek ledusskapī uz 3 h, kamēr sastingst;

4. Pēc atdzesēšanas, pievieno citrona miziņu un citrona sulu;

5. Sablenderē visu maisījumu kopā.

RECEPTE 1 DZĒRIENAM:
• 1 maisiņš Lipton Classic Earl Grey tējas

• 100 ml ūdens

• 100 g ledus

• 10 ml Monin aveņu sīrups

• 1 saujiņa piparmētru

• 1 šķēlīte apelsīna

• Viegli sasmalcinātas avenes

• Laima sula

• Sezonas augļi (persiki, ogas, āboli, vai plūmes)

PAGATAVOŠANA:
1. Aplej tējas maisiņus ar karstu ūdeni un patur 

 2-3 minūtes;

2. Pievieno aveņu sīrupu, piparmētras, apelsīna šķēlīti, 

sasmalcinātās avenes, dažus pilienus laima sulas un dažādus 

sezonas augļus. Atstāj tējas maisiņu ūdenī;

3. Pievieno 100 g ledus gabaliņu vai sasmalcinātu ledu pie 

atdzesētas tējas.

ALTERNATĪVA: 
Monin sīrupa vietā var pievienot arī parasto sīrupu vai cukuru. 

Savieno to ar sasmalcinātām avenēm vai upenēm.



Tējas kokteilis
“Mandarīnu Manhetena”

RECEPTE 1 DZĒRIENAM:
• 1 maisiņš Lipton Hibiscus&Passion Fruit tējas

• 15 g mango

• 25 g zemenes

• 200 ml ūdens

• 12 g cukurs

• 40 ml granātābolu sula

• Ledus

PAGATAVOŠANA: 
DEKORAM: 
1. Nomizo mango un sagriez sīkos gabaliņos;

2. Nomazgā, sagatavo un sagriez zemenes uz pusēm;

3. Izveido  iesmiņu ar mango sloksnēm un zemenēm.

DZĒRIENS:
1. Aplej tējas maisiņus ar karstu ūdeni un patur 2-3 minūtes;

2. Izņem maisiņus, pievieno cukuru un granātābolu sulu;

3. Atdzesējiet tēju vismaz 2 stundas;

4. Pasniedziet kopā ar iesmiņu un ledu.

ievārījumu, ganache un halvas saldējumu
Siera kūka, pasniegta ar

PAGATAVOŠANA: 
KŪKAS MASA:
1. Sakuliet olu dzeltenumus ar Rama cremefi ne 

profi  un pievienojiet cukuru un karsējiet 
ūdens peldē;

2. Maisījumam pievieno sviestu istabas 
temperatūrā un pakāpeniski pievieno sieru;

3. Visu sakuļ viendabīgā maisījumā;
4. Ielieciet veidnēs, un sasaldējiet, lai būtu viegli 

izņemt.

ŠOKOLĀDES MĒRCE:
1. Vāra Rama Cremefi ne profi  kopā ar sīrupu 

un pievieno šokolādi un maisa līdz tā pilnībā 
izšķīdusi;

2. Pievieno sviestu;
3. Kad sviests atdzisis, pievieno apelsīnu liķieri;
4. Visu samaisa un atdzesē.

KRAUKŠĶIS:
1. Izkausē sviestu un pievieno vājpiena pulveri, 

maisot vāra līdz paliek gaiši brūns;
2. Izkāš caur sietu un izber uz papīra dvieļa.

SALDĒJUMS:
1. Sajauciet vaniļas saldējumu ar halvu;
2. Vēlreiz sasaldējiet.

EĻĻAS EMULSIJA:
1. Sildiet glikozi, pievienojiet dzeltenumu, 

samaisiet;
2. Lēnām pievieno olīveļļu, radot biezu emulsiju;
3. Pievieno garšvielas (sāli) pēc garšas.

AUGĻU IEVĀRĪJUMS: 
1. Nomizo augļus, sagriež kubiņos, ieliek traukā 

un pievieno etiķi;
2. Pievieno garšvielas, cukuru un rozīnes;
3. Vāra traukā ar cepamo papīru uz zema 

karstuma, lai iztvaicētu sulas.

SASTAVDAĻAS 
10 PORCIJĀM:
KŪKAS MASAI:
• 80 g olas dzeltenums
• 90 g cukurs
• 20 ml Rama Cremefi ne 

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

Sandwich Delight siers

ŠOKOLĀDES MĒRCEI: 
• 150 ml Rama Cremefi ne 

Profi  1l (31%)
• 50 g glikozes sīrups
• 450 g piena šokolāde (54%)
• 200 g sviests
• 50 ml Apelsīnu liķieris

KRAUKŠĶIS:
• 50 g sviests
• 100 g vājpiena pulveris

SALDĒJUMS:
• 500 g vaniļas saldējums
• 100 g halva

EĻĻAS EMULSIJA:
• 200 g glikoze
• 3 olas dzeltenumi
• 250 ml olīveļļa
• Sāls pēc garšas

AUGĻU IEVĀRĪJUMS:
• 200 g āboli
• 200 g bumbieri
• 300 ml ābolu etiķis
• 1 kanēļa miziņa
• 2 anīsa zvaigznes
• 200 g cukurs
• 70 g rozīnes



Kokteilis 
“ Vasaras svaigums”

RECEPTE 4 KOKTEIĻIEM:
• 4 maisiņi Lipton Classic Earl Grey tēja

• 600 ml ūdens

• 80 ml grenadīna sīrups

• 8 zemenes

• 1 citrons

• 4 lapiņas melisa

• 400 g ledus

PAGATAVOŠANA:
1. Aplejiet tēju ar verdošu ūdeni un dažas minūtes ļaujiet ievilkties;

2. Pēc paciņu izņemšanas pievienojiet sīrupu un samaisiet;

3. Sagrieziet augļus;

4. Stikla karafē pievieno visas sastāvdaļas (zemenes, citronu, 

melisu, ledu) un pasniedz ar dekorācijām pēc izvēles.

ar šokolādes mērci, upenēm un bezē
Vaniļas deserts

PAGATAVOŠANA:
VANIĻAS MUSS:
1. Uzkarsē Carte d’Or musu; 

2. Nelielā ūdens daudzumā izšķīdina Knorr 

Auszik želatīnu;

3. Atstāj visu formā, atstājot vietu šokolādes 

mērcei;

4. Uz pāris stundām atstāj ledusskapī, lai 

būtu pareizā konsistence.

ŠOKOLĀDES MĒRCE:
1. Vāra Cremefi ne Profi  31%, pievieno 

šokolādi un sviestu, samaisa, līdz tā 

pilnībā izšķīst;

2. Atdzesētu masu lej uz vaniļas mussa.

UPEŅU GĒLS:
1. Sablenderē upenes un pievienot Knorr 

Auszpik želantīnu. Visu uzvāra;

2. Ielej traukā un atdzesē;

3. Sablenderē, pievienojot upeņu sīrupu. 

DRUPAČAS: 
1. Sasmalcināt dekorācijai cepumus.

BEZĒ:
1. Puto olu baltumus un pievieno pūdercukuru;

2. Kārtīgi saputo, līdz izveidojas cieta masa, 

caur konditorejas maisu izspiež lāsītes;

3. Cep krāsnī 110C 20 min, pēc tam izslēdz 

krāsni un atstāj vēl uz 20 min.

PASNIEGŠANA:
1. Uzmanīgi novietot vaniļas krēmu, bezē uz 

šķīvja;

2. Dekorē desertu ar upeņu gēlu, drupačām 

un zaļumiem.

SASTAVDAĻAS
10 PORCIJĀM: 
VANIĻAS KRĒMS:
• 500 g Carte d’Or vaniļas 

muss 1 L x 6 

• 14 g Knorr Auszpik želatīns

ŠOKOLĀDES MĒRCEI:
• 400 ml Rama Cremefi ne 

profi  (31%) 1 L 

• 400 g melnā šokolāde 

78%

• 100 g sviests

UPEŅU GĒLS:
• 200 g Upenes

• 4 g Knorr Auszpik 

želatīns

• Upeņu sīrups atkarībā 

no konsistences

KRAUKŠĶIS:
• 60 g drupināti cepumi

BEZĒ:
• 175 g olas baltums

• 250 g pūdercukurs 

DEKORS:
• Zaļumi pēc izvēles



Tējas kokteilis
“Saldais dzīvesprieks”

ar avenēm un cepumiem
Tiramisu

SASTAVDAĻAS 10 PORCIJĀM:
TIRAMISU:
• 100 g Deserts Tiramisu Carte d’Or 0,54

• 350 ml Rama Cremefi ne Profi  (31%)

• 150 ml piens

• 250 g avenes

• 50 ml anīsa liķieris

• 100 g Dāmu pirkstiņi cepumi

• Kafi ja cepumu mērcēšanai

PAGATAVOŠANA:
TIRAMISU:
1. Puto Cremefi ne Profi  ar Tiramisu. Kad masa ir bieza, pievieno 

atdzesētu pienu un maisa līdz vēlamajai konsistencei;

2. Maisīšanas laikā pievieno anīsa liķieri;

3. Atstāj atdzesēties vēsā vietā uz pāris stundām.

DEKORĒŠANA:
1. Burciņā liek cepumus nedaudz apslacītus ar kafi ju;

2. Pa virsu liek krēmu tad cepumus apslacītus ar kafi ju un krēmu;

3. Pārkaisa ar kakao un pasniedz sev vēlamā veidā.

RECEPTE 4 KOKTEIĻIEM: 
• 4 Lipton Yellow Label tējas maisiņi

• 500 ml ūdens

• 30 ml persiku sīrups

• 2 persiki vai nektarīni

• 1 citrons

• 4 melisas lapiņas

• 300 g ledus

PAGATAVOŠANA:
1. Aplejiet tēju ar verdošu ūdeni un dažas minūtes ļaujiet ievilkties;

2. Pēc paciņu izņemšanas, pievienojiet sīrupu un samaisiet;

3. Sagriež persikus vai nektarīnus, citrona šķēlītes un melisu;

4. Stikla karafē pievieno visas sastāvdaļas un pasniedz ar 

dekorācijām pēc izvēles.



RECEPTE 4 KOKTEIĻIEM: 
• 4 Lipton Classic citrusa zaļās tējas maisiņi

• 500 ml ūdens

• 300 g arbūza. 12 kubiņi, katrs 25 g

• 1 citrons

• 50 ml arbūza sīrups

• 2 piparmētru saujas

• 300 g ledus

PAGATAVOŠANA:
1. Aplejiet tēju ar verdošu ūdeni (75-80*) un dažas minūtes ļaujiet 

ievilkties;

2. Pēc paciņu izņemšanas, pievienojiet sīrupu un samaisiet;

3. Sagriež 12 arbūzu gabaliņus un citronu;

4. Stikla karafē pievieno piparmētras, citronu, ledu un aplej ar 

gatavo tēju;

5. Pasniedz un dekorē pēc izvēles.

Tējas kokteilis
“Arbūza simfonija”

ar svaigām ogām
Panna Cotta

SASTAVDAĻAS 10 PORCIJĀM:
PANNA COTTA:
• 500 ml piens

• 500 ml Rama Cremefi ne 31%

• 260 g Carte d’Or Panna Cotta

SVAIGAS OGAS:
• 100 g Avenes

• 250 g zemenes

• 150 g mellenes

PAGATAVOŠANA:
PANNA COTTA:
1. Ielej pienu katlā un maisot uzvāra;

2. Pievieno Carte d’Or Panna Cotta maisījumu;

3. Maisa apmēram 30 sekundes līdz Panna Cotta maisījums 

izkusis;

4. Noņem no siltuma un pievieno Rama Cfremefi ne 31%. 

 Visu sajauc kopā;

5. Atļauj pāris minutes atdzist un sadala uz 10 deserta glāzēm;

6. Notur ledusskapī vismaz 3 stundas, lai sacietē.

SASMALCINĀTIE AUGĻI:
1. Pasniedz ar grieztām ogām un bezē drupačām.



Kokteilis 
“Piparmētru sajūtas”

ar augļu sorbetu
Čia sēklu pudiņš

RECEPTE 4 KOKTEIĻIEM: 
• 4 Lipton Classic piparmētru zaļās tējas maisiņi

• 500 ml ūdens

• 30 ml Mohito sīrups

• 1 laims

• 4 piparmētru kaudzītes

• 20 g brūnais cukurs

• 300 g ledus

PAGATAVOŠANA:
1. Aplejiet tēju ar verdošu ūdeni (75-80*) un dažas minūtes ļaujiet 

ievilkties;

2. Pievieno brūno cukuru;

3. Pēc paciņu izņemšanas, pievienojiet sīrupu un samaisiet;

4. Sagriež piparmētras, laimu un pievieno ledu;

5. Visu ievieto stikla karafē;

6.  Pasniedz un dekorē pēc izvēles.

SASTAVDAĻAS 10 PORCIJĀM:
PUDIŅAM:
• 800 ml Vārīts, istabas temperatūras ūdens 

• 130 g Čia sēklas

• 30 g Šķidrs medus

• 150 g Knorr Kokosriekstu piena pulveris 1 kg

PIEDEVAS:
• 150 g Mizoti kivi

• 150 g Mango biezenis

• 150 g Atlaidinātas zemenes

• Piparmētra

PAGATAVOŠANA: 
PUDIŅŠ
1. Bļodā ielej vārītu, istabas temperatūras ūdeni, pievieno čia 

sēklas un medu, samaisa, ieber kokosriekstu piena pulveri un 

vēlreiz samaisa;

2. Ļauj dažas stundas ievilkties, reizi pa reizei apmaisot.

PIEDEVAS
1. Kivi sagriež sīkos gabaliņos vai sablenderē;

2. Zemenes viegli sasmalcina.

PASNIEGŠANA
1. Pudiņu liek stikla glāzēs;

2. Daļu pudiņa augšpusē kārto ar mango biezeni un zemenēm, bet 

daļu ar kivi;

3. Desertu dekorē ar svaigām piparmētrām.



 www.ufs.com

Emils Jonins
Kulinārijas konsultants 

Rīga

+371 29 288 925

Emils.Jonins@unilever.com

Mārtiņš Plotnieks
Pārdošanas vadītājs

Latvijā / Baltijas šefpavārs, Rīga

+371 26 444 136

Martins.Plotnieks@unilever.com

Santa Adata
Kulinārijas konsultante 

Rīga

+371 29 714 199

Santa.Adata@unilever.com


