Konservuokite
su
malonumu

Kokybė - geriausias receptas.

Rezeptsammlung
Nr. XX
Receptų knygelė

Įkvepia konservuoti!

Su Dr. Oetker „Gelfix Stevija“ pagaminsite gardžiausią uogienę, džemą ar drebučius.
Šis produktas skirtas žmonėms, kurie siekia sumažinti maisto kaloringumą,
mažindami suvartojamo cukraus kiekį.
Stevija – daugelį šimtmečių žinomas, iš Pietų Amerikos kilęs augalas. Iš Stevijos
augalo lapų gaminamas saldiklis yra 300 kartų saldesnis už cukrų, o produktas su
šiuo saldikliu turi gerokai mažiau kalorijų.

Vyšnių ir mėlynių
uogienė (su mažesniu kalorijų kiekiu)
Maždaug 6 stiklainiai po 200 ml
Sudedamosios dalys:
500 g vyšnių
(pasvertų po paruošimo)
500 g mėlynių
(pasvertų po paruošimo)
350 g cukraus pudros
1 pakelis Dr. Oetker „Gelfix Stevija“
Paruošimo būdas.
Vyšnios nuplaunamos, išimami kauliukai. Mėlynės nuvalomos ir nuplaunamos. Po
pusę viso kiekvienų vaisių kiekio susmulkinama. Visi vaisiai sumaišomi dubenyje su 2
šaukštais cukraus ir pakeliu Dr. Oetker „Gelfix stevija“. Masė kaitinama ant didelės
ugnies, nuolat maišant kol užvirs. Tada sudedamas likęs cukrus ir vėl maišoma, kol
masė užvirs. Verdama apie 3 minutes, tada nuimama nuo ugnies. Prireikus,
nugriebiamos putos ir uogienė iš karto supilama į iš anksto paruoštus stiklainius.
Stiklainiai uždengiami dangteliais, parverčiami dugnu į viršų ir paliekami pastovėti apie
5 minutes.

Patarimas:
Jeigu uogienė netirštėja, rekomenduojame verdant įdėti Dr. Oetker
citrinų rūgšties.
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Skanu, nes pagaminta namuose!

Tai pirmasis cukrus uogienėms, džemams sukurtas ruošti naminę uogienę ar džemą
su mažesniu kalorijų kiekiu. Gaminį sudaro pilnas produktų rinkinys, kuriam tereikia
pridėti vaisių.

Abrikosų ir persikų
džemas (su mažesniu kalorijų kiekiu)
Maždaug 4 stiklainiai po 200ml
Sudedamosios dalys:
250 g abrikosų (nuvalytų ir be kauliukų)
300 g persikų (nuvalytų ir be kauliukų)
200 ml įvairių vaisių sulčių
1 arbatinio šaukštelio Dr.Oetker citrinų rūgšties
1 pakelio Dr. Oetker cukraus uogienėms su stevija 3:1

Paruošimo būdas.
Džemui paruošti sudėkite į puodą smulkiai supjaustytus vaisius. Supilkite sultis, įdėkite
citrinų rūgšties ir pakelį Dr. Oetker cukraus uogienėms su Stevija 3:1. Viską gerai
išmaišykite. Nuolat maišydami užvirkite ir leiskite pavirti apie 5 minutes.
Įdėkite į lėkštutę 1-2 arbatinius šaukštelius paruošto karšto džemo. Jeigu atvėsęs
džemas nepakankamai tirštas, įmaišykite 2 arbatinius šaukštelius Dr. Oetker citrinų
rūgšties.
Nugriebkite susidariusias putas ir supilkite džemą į paruoštus stiklainius iki pat viršaus.
Stiklainius uždenkite dangteliu ir pavertę dugnu į viršų palikite stovėti apie 5 minutes.

Patarimas:
Kad džemas išlaikytų spalvą, rekomenduojame abrikosus ir persikus
nulupti.
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Konservuokite lengvai
Tai šiuolaikinis daržovių konservavimas. Su Dr. Oetker prieskonių mišiniais
konservavimui „Pikant Fix“ visada galite pasiekti geriausią rezultatą, dėdami juos
tiesiog į klasikinės sudėties marinatą (iš vandens, acto ir cukraus).

Marinuoti grybai
(su saldžiarūgščiu „Pikant fix“)
Maždaug 7-8 stiklainiams po 800 ml
Sudedamosios dalys:
2 kg pievagrybių
2 kg kreivabudžių
0,5 kg šparagų
0,5 kg paprikų
300 ml acto
150 g cukraus
1 pakelis Dr. Oetker saldžiarūgščio
prieskonių mišinio „Pikant fix“

Paruošimo būdas:
Grybai apiplikomi ir 3 minutes palaikomi vandenyje su trupučiu druskos. Po to,
didesnieji perpjaunami per pusę. Paprikos nuplaunamos, išvalomos ir supjaustomos
juostelėmis. Šparagai nuplaunami ir pašalinama sumedėjusi dalis ties šaknimi,
supjaustoma lazdelėmis. Visos daržovės sumaišomos ir sudedamos į stiklainius.
Paruošiamas mišinys iš vandens, cukraus, acto ir vieno pakelio Dr. Oetker
saldžiarūgščio prieskonių mišinio „Pikant fix“. Mišinys kaitinamas kol užvirs. Verdama
apie 3-5 minutes, nuolat maišant. Gautas mišinys dar karštas supilamas į stiklainius.
Stiklainiai uždaromi dangteliu ir pastatomi šaltai.
Pageidautina suvartoti per 30 dienų nuo stiklainio atidarymo.

Dr. Oetker prieskonių mišiniai konservavimui „Pikant fix“ padeda
išsaugoti daržovių formą, konsistenciją ir vitaminus!
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Konservuokite su malonumu!
Su Dr. Oetker prieskonių mišiniais konservavimui „Pikant fix“ visada galite pasiekti
geriausią rezultatą, dėdami juos tiesiog į klasikinės sudėties marinatą (iš vandens,
acto ir cukraus).

Marinuotos
daržovės
(su aštriu „Pikant fix“)

Maždaug 7-8 stiklainiams po 800 ml
Sudedamosios dalys:
3 kg porų
1 kg agurkų
1 kg paprikų
300 g 9% acto
150 g cukraus
1 pakelis Dr. Oetker aštraus
prieskonių mišinio „Pikant fix“

Paruošimo būdas:
Porai nuplaunami, nuvalomi, supjaustomi pailgais 2-3 cm gabaliukais. Agurkai
nuplaunami ir supjaustomi griežinėliais. Paprikos nuplaunamos, nuvalomos ir
supjaustomos juostelėmis. Visos daržovės sumaišomos ir sudedamos į stiklainius.
Paruošiamas mišinys iš vandens, cukraus, acto ir vieno pakelio Dr. Oetker aštraus
prieskonių mišinio „Pikant fix“. Mišinys kaitinamas kol užvirs. Verdama apie 3-5
minutes, nuolat maišant. Gautas mišinys dar karštas supilamas į stiklainius. Stiklainiai
uždaromi dangteliu ir pastatomi šaltai.
Pageidautina suvartoti per 30 dienų nuo stiklainio atidarymo.

Dr. Oetker prieskonių mišiniai konservavimui „Pikant fix“ padeda
išsaugoti daržovių formą, konsistenciją ir vitaminus!
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Verta gaminti namie!
Gelfix – tai tirštiklis, pagamintas naudojant pektiną.
Pektinas yra rūgštinis polisacharidas, kurio yra beveik visuose vaisiuose.
Naudojant Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1“ uogienę išvirsite vos per porą minučių! Taip
bus išsaugomi vitaminai, natūrali vaisių ir uogų spalva, puikus aromatas.

Aviečių džemas
Maždaug 3 stiklainiai po 350 ml
Sudedamosios dalys:
250 g aviečių
1 citrinos sultys
1/4 l vandens
1 pakelis Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1“
300 g smulkaus cukraus

Paruošimo būdas:
Avietes nuplauname ir pašaliname kotelius.
Į vandenį įspaudžiame citrinos sultis ir trumpai paverdame (apie 2 minutes). Avietes
sutriname ir supilame vandenį. Sumaišome Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1“ su cukrumi,
paruoštą mišinį dedame į puodą su avietėmis.
Viską gerai išmaišome ir maišydami užverdame. Verdame apie 2 minutes. Karšta želė
pildome stiklainius iki pat kraštų ir uždarome.

Patarimas:
Avietės, braškės, kriaušės, persikai gali būti ir ne visiškai prinokę, taip
verdant vaisiai geriau išlaikys savo formą.
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Dabar konservuoti taip
paprasta ir malonu!
Visas Dr. Oetker konservavimo produktų asortimentas:

„Gelfix Stevija” tirštinimo
mišinys greitam uogienių
paruošimui

Cukrus uogienėms 3:1 su
saldikliu, išgautu iš stevijos
augalo

„Gelfix Klasik” tirštinimo
mišinys greitam uogienių
paruošimui

„Gelfix Extra 2:1” tirštinimo
mišinys greitam uogienių
paruošimui

„Pikant fix” prieskonių
mišinys saldžiarūgščio skonio
daržovių konservavimui

„Pikant fix” prieskonių
mišinys aštraus skonio
daržovių konservavimui

Konservavimo priedas nuo
pelėsio ir rūgimo.

Citrinų rūgštis
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