
Uztura plāns 21 dienai



Cienījamais pircēj!
Apsveicam ar Delimano vakuuma smalcinātājblendera MultiFresh iegādi. Šī ierīce palīdzēs lietderīgi izmantot pārtiku un 
pasargāt visas vērtīgās uzturvielas, tādējādi gādājot par jūsu organismu! Turklāt tā palīdzēs jums mainīties 21 dienas laikā!

Delimano MultiFresh saglabā vērtīgās uzturvielas jūsu gatavotajā maltītē un līdz pat 74% vairāk vitamīnu, jo ar vakuuma 
palīdzību tiek novērsta produktu oksidēšanās.* Tādējādi nodrošinot vērtīgākas uzturvielas, kā arī garšu un aromātu jūsu 
gatavotajos smūtijos, dzērienos, zupās un mērcēs – turklāt mūsu jaunais vakuuma smalcinātājblenderis MultiFresh ir svarīga 
ierīce ēdiena uzglabāšanai nākotnē!

Delimano vakuuma smalcinātājblenderī MultiFresh ar 
vakuumēšanas/blendēšanas (VB) funkciju pagatavots 
smūtijs saglabā daudz vairāk  vitamīnu nekā dzērienā, kas 
pagatavots ar blenderi bez vakuuma. No pagatavošanas 
brīža līdz 48 stundām pēc pagatavošanas smūtijs satur:

• par 38% vairāk A vitamīna **
• par 27% vairāk C vitamīna ***
• par 114% vairāk E vitamīna ****

līdz 38% vairāk A vitamīna*

27% vairāk C vitamīna**

līdz 114% vairāk E vitamīna***

VEIKTIE TESTI

PATIESĪBĀ SMŪTIJĀ, KAS GATAVOTS VAKARĀ, IZMANTOJOT VAKUUMA SMALCINĀTĀJBLENDERI MULTIFRESH, 
NO RĪTA IR VAIRĀK A VITAMĪNA NEKĀ TIKKO GATAVOTĀ SMŪTIJĀ, KURŠ TAPIS, IZMANTOJOT PARASTO BLENDERI.

** Smūtijs, kas gatavots ar smalcinātājblenderi MultiFreshTM, gatavošanas brīdī satur līdz pat 74% vairāk E vitamīna, nekā smūtijs, kas gatavots ar blenderi bez vakuuma funkcijas (Nutribullet 600W).  /  *** Pēc 48 
stundām vakuuma smalcinātājblenderī MultiFresh gatavotā smūtijā ir par 27% vairāk C vitamīna nekā smūtijā, kas gatavots bez vakuuma parastā smalcinātājblenderī (Nutribullet 600W). / **** Pēc 48 stundām 
vakuuma smalcinātājblenderī MultiFresh gatavotā smūtijā ir par 114% vairāk E vitamīna nekā smūtijā, kas gatavots bez vakuuma parastā smalcinātājblenderī (Nutribullet 600W).

Jūs varat iepriekšējā vakarā pagatavot vitamīniem bagātu smūtiju un no rīta smūtijs joprojām būs svaigs, kā arī bagāts ar vitamīniem un 
uzturvielām.
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FRESHBOOST
Svaigs, uzturvielām bagāts un gards smūtijs ir tik satriecošs, ka ir 
pelnījis pats savu vārdu! Delimano vakuuma smalcinātājblenderī 
MultiFresh gatavoto smūtiju mēs nodēvējām par FreshBoost! 
Šis nosaukums bieži tiks minēts šajā grāmatā, jo FreshBoost ir 
būtiska 21 dienas maltīšu plāna sastāvdaļa.

PIECAS IERĪCES VIENĀ
Ja domājāt, ka FreshBoost smūtiji ir vienīgais, ko var pagatavot 
ar vakuuma smalcinātājblenderi MultiFresh, tad jūs maldāties. 
Tā nav tikai smūtiju gatavošanas ierīce. Patiesībā tā aizvieto 
vairākas virtuves ierīces. Tā ir ne tikai blenderis un vakuuma 
smalcinātājblenderis, bet arī vakuuma ierīce, tajā var gatavot 
zupas, malt, un ierīce ir aprīkota arī ar “pulsācijas” funkciju. 
Izmantojot šo funkciju, pāris reizes piespiežot “pulsācijas” 
pogu, jūs varat smalcināt ledu un pagatavot atsvaidzinošus 
aukstos dzērienus.

SVAIGAS ZUPAS, KAS BAGĀTAS AR 
VITAMĪNIEM
Nākamās 21 dienas laikā, izmantojot Delimano vakuuma 
smalcinātājblenderi MultiFresh,  jūs gatavosiet ne tikai 
FreshBoost, bet arī dārzeņu zupas. Tās tiek pagatavotas 20 
minūšu laikā, saglabājot uzturvielas, jo zupas tiek gatavotas 
tikai 70 °C. Ar šādu temperatūru pietiek, lai sastāvdaļas būtu 
labi pagatavotas (visi dārzeņi, izņemot parastos kartupeļus), 
bet netiktu pārlieku ilgi vārītas! Mēs garantējam, ka jūs 
iemīlēsiet šīs zupas!

BLENDERISVAKUUMA BLENDERIS
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P i e v ē r s ī s i m i e s 
autorei, kura ir 
izstrādājusi šo uztura 
plānu. Iepazīstieties 
ar jomas eksperti Alju 
Dimiku, uzturvielu 
speciālisti no 
Slovēnijas.

“Kopš 20 gadu 
vecuma esmu 
interesējusies par 
uzturvielām, pētot 
veselību, hormonu 
darbību un to, kā šie 
faktori ietekmē mūsu 
labsajūtu un izskatu. 
Mani ļoti interesē 
tas, kā veidojas vēža 
šūnas un kas veicina 
to vairošanos, un 
kas grauj imūnsistēmu, ļaujot patogēniem izplatīties mūsu 
organismā. Mani aizrauj mūsu hormonu struktūra, uzbūve 
un funkcijas, kā arī tas, kā mūsu labsajūta, grūtniecība un 
dzemdības ietekmē hormonu līdzsvaru. Šobrīd es pētu 

autoimūnās slimības un cēloņus, kas liek imūnsistēmai 
cīnīties pašai pret sevi. Mani interesē tas, kā vide, uzturvielas 
un domas ietekmē gēnu un hormonu funkcijas, kā arī gēnu 
izpausmes. Epiģenētika pierāda to, ka gēni nav noteicošais 
faktors, tāpēc es vēlos izpētīt arī šo jautājumu.  

Kāpēc mani tas interesē? Kāpēc neinteresējos, piemēram, 
par ziediem, dzīvniekiem vai apģērbu? Varbūt tāpēc, ka 
pusaudzes gados cietu no hormonālām problēmām un 
biju pakļauta hormonu terapijām, kas gadu gaitā izraisīja 
priekšlaicīgu menopauzi, pirmsvēža pārmaiņas olšūnās un 
dzemdes kaklā, sirdsklauves, garastāvokļa maiņas, matu 
izkrišanu, pietūkumu un paaugstinātu kortizola līmeni, kas 
noveda pie pilnīga sabrukuma. Man diagnosticēja pārslodzi 
un divas bakteriālās pneimonijas gada laikā, pleirālo efūziju 
plaušās. Es zaudēju 1/3 matu perēkļveida matu izkrišanas 
dēļ.. Par spīti visam, es spontānā un dabīgā veidā paliku 
stāvoklī, kad biju jau nosūtīta uz konsultācijām par mākslīgo 
apaugļošanu.
Liktenis vēlējās, lai 20 gadu vecumā dodos uz Ameriku un 
strādāju Lasvegasā un Losandželosā, kur, ironiskā kārtā, 
sastapu krāšņuma un bagātības ieskautu slavenu ārsti, 
kura ir viena no atzītākajām sieviešu veselības un hormonu 
ekspertēm. Daktere Kristiāna Nortrupa atvēra man acis.. 
Rezultātā, neskatoties uz to, ka biju studējusi ekonomiku 
un tūrisma vadību, es iestājos slavenajā Oregonas NCNM 
augstskolā, kurā apguvu uztura speciālista pamatkursu. 
Vēlāk apguvu uzturvielu terapeita kursu, un visbeidzot 
specializējos hormonu un uzturvielu līdzsvara jomā.  Mans 

UZTURA PLĀNS 21 DIENAI 
Par autori
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ceļš veda uz Losandželosas Hotornas Universitāti, kur 
ieguvu holistiskā uztura speciālista zināšanas, apmeklēju 
pasaulē atzītos A4M kursus un seminārus, kurus vada 
pasaules ietekmīgākie hormonālās veselības eksperti.  
Vēlāk es nonācu “Paracelsus”, visatzītākajā klīnikā pasaulē, 
kurā tiek izmantota holistiskā ārstēšana, kā arī vācu privātajā 
klīnikā “Marinus am Stein”, kurā veiksmīgi tiek ārstēti dažāda 
vēža paveidi un uzsvars tiek likts uz dabīgām ārstēšanas 
metodēm. Es pabiju arī slavenajā Gersona klīnikā un Vācijas 
3E Budviga centrā, kur tiek strādāts ar vissmagākajām vēža 
formām. Jāpiemin arī divas itāļu klīnikas, kurās tiek ārstēts, 
izmantojot ozonu un bikarbonātu, kā arī vācu klīniku Ķelnē, 
kur iepazinos ar slovēņu onkologu, kurš tur strādā vairāk 
nekā 10 gadus un ārstniecībā izmanto dabīgās kaņepes.
Es strādāju ar vadošajiem ekspertiem Slovēnijā un citās 
valstīs, un es esmu viena no Ļubļanas holistiskās klīnikas 
dibinātājām, kuras paspārnē ginekologi, onkologi un citi 
speciālisti piedāvā dažādus izmeklējumus un individuāli 
pielāgotas terapijas.” 
Alja vada veselīga uztura veikalu pašā Ļubļanas sirdī, 
un viņas Holistiskais centrs atzīmē 13. gadadienu. Viņa 
ikdienā strādā ar pacientiem, sniedz konsultācijas saistībā 
ar uzturvielām, uztura bagātinātājiem un nosūta pie 
speciālistiem, ar kuriem sadarbojas.
Tā kā savu slimību viņa ārstēja, izmantojot oficiālās 
medicīnas metodes, kas nesniedza vēlamos rezultātus, tad 
viņa lieliski apzinās, cik ļoti uzturvielas ietekmē veselību, 
labsajūtu un izskatu.
Viņa ir vadījusi vairākus kursus, seminārus, konferences 

un praktiskos darbus ārvalstu klīnikās, kurās viņa regulāri 
apgūst jaunas zināšanas un tehnikas.
Šodien viņai ir kupli mati, dabīgi ieņemts četrgadīgs dēls, un 
viņa nelieto zāles.
Viņa labprāt palīdzēs arī jums.

Neskatoties uz regulārām vizītēm Slovēnijas oficiālajās 
medicīnas iestādēs, kā arī dažādu hormonu, kortikosteroīdu 
un antibiotiku lietošanu, šīs terapijas nesniedza vēlamos 
rezultātus. Viņa piedzīvoja garastāvokļa svārstības, tieksmi 
pēc saldumiem, un problēmas šķita nebeidzamas.
Viņa devās strādāt uz Ameriku, un tur aizsākās viņas ceļš. 
Viņa saprata, ka mēs paši esam atbildīgi par savu veselību. 
Tāpēc viņa sāka izglītot sevi jautājumos par hormoniem, 
uzturvielām un uztura bagātinātājiem.
Amerikā, Oregonas štatā, viņa ieguva uzturvielu terapeita 
sertifikātu, kas nozīmē to, ka viņa liek uzsvaru uz hormonālo 
līdzsvaru un regulāri papildina savas zināšanas atzītās 
ārzemju klīnikās un institūtos.

Alja Dimika, 
Uzturvielu terapeite™ (NTP) 

Biedre organizācijās:
• Uzturvielu un diētu akadēmija
• Amerikas Uzturvielu asociācija
• Hertoga Medicīnas augstskola
• Starptautiskā dūlu biedrība
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Jūsu priekšā ir 21 dienu ilgs uzturvielu plāns, kas būs sākums 
jūsu veselības un labsajūtas revolūcijai.

KĀPĒC 21 DIENAS UZTURA PLĀNS?
Mūsu ķermenis, gastroenteroloģiskais trakts, aknas, plaušas, 
asinsvadi, āda, gļotādas, muskuļi un citi audi atjaunojas, 
detoksicējas un paši dziedē sevi ik dienas.  Katru dienu mūsu 
ķermenī notiek vairāk nekā 300 enzīmu reakciju, kas novērš 
iekšējus iekaisumus, sargā mūsu šūnas, ražo hormonus, kā arī 
veicina gremošanu un uzturvielu uzņemšanu.

Ik dienu, ik minūti mūsu ķermenim ir nepieciešamas uzturvielas, 
lai veiksmīgi pildītu šīs funkcijas. Pretējā gadījumā mūs piemeklē 
slimības, enerģijas trūkums, svara pieaugums un citas problēmas.

Katru dienu mēs pakļaujam savu ķermeni gaisa, ūdens, pārtikas, 
medikamentu, toksīnu, vīrusu un baktēriju ietekmei, kas pēc 
iespējas ātrāk jāizvada no ķermeņa.

Veselīgas, sabalansētas un piemērotas uzturvielas palīdz mums 
attīrīt un atjaunot ķermeņa šūnas un atbalstīt galvenos attīrīšanās 
orgānus, piemēram, aknas, nieres, zarnas, ādu un plaušas.

Dažādiem orgāniem ir atšķirīgs atjaunošanās laika periods, 
un dažādu šūnu mūža ilgums ir atšķirīgs. Piemēram, tievās 
zarnas šūnas atjaunojas reizi 4 dienās, kuņģa šūnas – 2 dienās, 
neitrofilie leikocīti un baltie asins ķermenīši – 5 dienās, taisnās 
zarnas šūnas – 4 dienās, plaušu alveolas atjaunojas reizi 8 
dienās, dzemdes kakla šūnas – 6 dienās, āda – 30 dienu laikā, 

sperma – 2 mēnešu laikā, aknu šūnas – pusgada līdz gada laikā, 
nervu sistēmas šūnas atjaunojas visa mūža garumā, gada laikā 
atjaunojas aptuveni 10 % skeleta šūnu, 0,5 - 10 % sirds šūnu gadā, 
kuņģa šūnas atjaunojas reizi 2 dienās, eritrocītu atjaunošanās 
prasa aptuveni 4 mēnešus, kauli atjaunojas 10 gadu laikā, bet 
mūsu tauku šūnas var dzīvot pat 10 gadus. 
(Avots: Hārvarda un Veizmana zinātnes institūta bioloģijas nodaļa. Kalifornijas 
Tehnoloģiskā institūta profesors Robs Filipss sniedz padomus un veicina BioNumbers 
programmu, turklāt viņš ir grāmatas “Šūnu bioloģija skaitļos” (Cell Biology by the 
Numbers līdzautors).

Alja ir daudz studējusi ārzemēs, turklāt uzraudzījusi pacientus, 
kuri izmantoja vēža un auto-imūno slimību ārstēšanas metodes, 
ko izstrādājusi slavenā naturopāte, daktere Hulda Klarka, kura 
apgalvo, ka visas hroniskās, deģeneratīvās un autoimūnās 
slimības rodas toksisku vielu, piesārņota gaisa, netīra ūdens, 
rūpnieciski apstrādātas pārtikas, vitamīnu un minerālu trūkuma, 
pārliekas oksidēšanās, kā arī parazītu un citu patogēnu infekciju 
dēļ. 
Viņas programma ietver arī visu orgānu 21 dienas attīrīšanas 
plānu, izmantojot augus, organisku un neapstrādātu pārtiku, 
kā arī atsakoties no rūpnieciski apstrādātas pārtikas, alkohola, 
nikotīna un sodas.

Alja izglītojās arī Budviga 3E centrā, kurā tiek izmantotas metodes, 
ko izstrādājis Vācijas vadošais zinātnieks, dakteris Johans 
Budvigs, kurš 7 reizes nominēts Nobela prēmijai.

Dibinātāji, Lotārs Horneiss un Klauss Pertls, ir strādājuši kopā ar 
viņu vairāk nekā 4 gadus un tagad, saskaņā ar viņas principiem, 
vada pasaulē atzītu holistiskās ārstēšanas centru, kurā cilvēki 
tiek ārstēti no dažādām slimībām, tostarp autoimūnajām 
slimībām, deģeneratīvajiem, metaboliskajiem traucējumiem un 
iekaisumiem, gremošanas problēmām, vēža, ādas problēmām, 
dermatīta, artrīta, diabēta un sirds slimībām.

UZTURA PLĀNS 21 DIENAI
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Diētas ir balstītas uz vienkāršiem, vietējiem un organiskiem 
produktiem, kas tiek patērēti 3 līdz 4 nedēļas ilgā programmā, kas 
ietver 3 galvenos elementus: attīrīšanu, veselīgas un sabalansētas 
uzturvielas un veselīgu dzīves enerģiju.

Alja ir mācījusies un strādājusi vairākos holistiskos centros 
Kalifornijas un Oregonas štatos, izmantojot 21 dienas attīrīšanās 
un uzturvielu pārmaiņu programmas, ņemot vērā faktu, ka 98 % 
ķermeņa šūnu atjaunojas viena gada laikā.

Diemžēl vairums cilvēku neuzsāk šīs pārmaiņas, kamēr tos nav 
skārusi kāda smaga problēma, tāpēc šis 21 dienas pārmaiņām 
plāns var palīdzēt jums panākt uzturvielu izmaiņas, kas var likt 
justies labāk, varbūt pat ļaus zaudēt svaru un iespējams novērsīs 
noteiktas slimības jau sākumstadijā.

Alja ik dienas sastop cilvēkus, kas sirgst ar dažādām slimībām, un 
viņa ir pamanījusi, ka 21 dienas laikā šie jaunie ēšanas paradumi 
nostiprinās un kļūst par ikdienu, kas vēlāk maina dzīvesveidu.

• Ēdienkartē nav iekļauts glutēns, iekaisumu veicinoša 
pārtika, apstrādāti un fasēti produkti, un tās pamatā ir 
dabiska, organiska un vietējas izcelsmes pārtika.

• Gaļu un zivis var izslēgt no ēdienkartes vai aizstāt ar 
pākšaugiem un dārzeņiem.

• Pienu nesaturošos produktus (kokosriekstu pienu, 
mandeļu pienu, tofu u. c.) var aizstāt ar piena 
produktiem.

• Receptēs tofu var aizstāt ar mocarellu, rauga pārslām 
vai parmas sieru. (Ēdamais raugs: šis bagātinātais 
raugs piešķir siera garšu ēdieniem, kuros nav piena 
produktu, turklāt tas rada sāta sajūtu, ko nerada tīrs 
tofu. Pavisam neliela deva radīs jūtamu atšķirību.)

• Cepot un apstrādājot pārtiku, var izmantot kokosriekstu 
eļļu vai olīveļļu.

• Šajā ēdienkartē nav iekļauti salāti, bet jūs varat tos 
pievienot pusdienām vai vakariņām, kā arī aizstāt 
ieteikto maltīti ar tiem. Pievienojiet salātiem auksti 

21 diena ir var būt ilgs laiks, lai jauna darbība kļūtu par ierad-

umu un mainītu dzīves veidu. Ja ievērosiet šo kārtību vairāk 

nekā 90 dienas, tā var kļūt par jūsu jauno dzīvesveidu, un 

tieši tāds ir mūsu mērķis. Jauni, veselīgāki ēšanas paradumi, 

labsajūta un, kas nav mazsvarīgi, labāks izskats.

BŪTISKAS NORĀDES UN PADOMI,
kas jāņem vērā, pirms uzsākat ceļu pārmaiņām 

21 dienas laikā.
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spiestu eļļu (olīvu, linsēklu, ķirbju, kaņepju) un ābolu 
etiķi vai citronu, kas ir ieteicamāka izvēle.

• Sāli pievienojiet pašās beigās. Izmantojiet dabīgo jūras 
sāli.

• Pievienojiet garšvielas, bet es neiesaku iepriekš 
gatavotus garšvielu maisījumus.

• Jūs varat mainīt savas brokastu un uzkodu maltītes 
vietām.

• Nekādā gadījumā neaizstājiet brokastis, uzkodas 
un pusdienas ar vakariņām. (Vakariņās nedrīkst ēst 
brokastu, uzkodu vai pusdienu maltītes.)

• Ja vēlaties pēcpusdienas uzkodu, varat ēst mandeles, 
lazdu riekstus, Indijas riekstus, pagatavot salātus vai 
apēst ceptus dārzeņus, ceptu balto gaļu vai zivis, kā 
arī dārzeņu zupas. Pēcpusdienās nevajadzētu ēst 
brokastu pārslas vai augļus.

• Ēdiet vismaz 2 stundas pirms miega.

• Dienā izdzeriet vismaz 2 litrus ūdens. Nedzeriet aukstu 
ūdeni.

• Visi FreshBoost smūtiji, pudiņi, mērces un biezzupas tiek 
gatavotas ar Delimano vakuuma smalcinātājblenderi 
MultiFresh.

• Gatavojot FreshBoost smūtijus ar Delimano 
vakuuma smalcinātājblenderi MultiFresh, 
izmantojietvakuumēšanas/ blendēšanas funkciju (VB). 
Ja gatavojat FreshBoost smūtiju iepriekš (piemēram, 
iepriekšējā vakarā), tad pēc blendēšanas ielejiet 
FreshBoost smūtiju glāzē vai pudelē un ievietojiet 
ledusskapī.

8



• Katrā receptē ir sastāvdaļas, kas paredzētas 1 porcijai = 1 pieaugušam cilvēkam • Viena tase = 240 ml.
• Esiet vērīgi un nepielejiet MultiFresh krūzes blendēšanai, malšanai un krūzi sildīšanai un blendēšanai pārāk pilnu,  (nepārsniedziet atzīmi MAX).

RECEPTES UN TEHNIKAS, 
kas jāzina, pirms uzsākat ceļu uz pārmaiņām 21 dienas laikā.

1. TAHINI
Tā ir pasta, kas gatavota no maltām un grauzdētām sezama 
sēklām. To var izmantot kā humusu.
Sastāvdaļas:
• 1 tase sezama sēklu
• 3 ēdamkarotes olīveļļas

Gatavošana:
• Aptuveni 5 minūtes grauzdējiet sezama sēklas, apmaisot 

tās, līdz tās pieņem zeltainu nokrāsu.
• 30 minūtes atdzesējiet.
• Ieberiet tās 200 ml krūzē ar asmeni malšanai un maliet, 

pāris reizes piespiežot pogu PULSE, līdz iegūstat biezu 
masu.

2. INDIJAS RIEKSTU KRĒMS 
Sastāvdaļas:
• 250 g Indijas riekstu
• 2 ēdamkarotes ēdamā rauga
• Sula, kas izspiesta no viena citrona
• ½ tējkarote sāls
• 1 ēdamkarote ūdens

Gatavošana:
• Aplejiet Indijas riekstus ar ūdeni un atstājiet pa nakti mirkt.
• Pēc tam noskalojiet Indijas riekstus un samaliet kopā ar 

ēdamo raugu, citrona sulu, sāli un ūdeni.

• Blendējiet MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai, izmantojot 
blendēšanas funkciju (B), līdz iegūstat viendabīgu masu. 

3. MANDEĻU PIENS
Sastāvdaļas:
• 1 tase mandeļu
• 4 tases ūdens
• Kanēlis
• Vaniļa

Gatavošana:
• Blenderējiet mandeles, ūdeni, kanēli un vaniļu MultiFresh 

700 ml krūzē blendēšanai, izmantojot blendēšanas funkciju 
(B).

• Atdzesējiet mandeļu pienu ledusskapī.   

4. HUMUSS
Sastāvdaļas:
• 250 g konservētu turku zirņu
• 30 g melnā sezama
• 1 ķiploka daiviņa
• 1 karote olīveļļas
• Ķimenes
• Jūras sāls
• 3 ēdamkarotes ūdens
• Citrona sula
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Gatavošana:
• Ievietojiet sastāvdaļas 700 ml krūzē blendēšanai, 

izvēlieties blendēšanas funkciju (B) un blendējiet turku 

zirņus, citrona sulu, melno sezamu, ķiploka daiviņu, 
olīveļļu, ķimenes, jūras sāli un ūdeni.

 

1. Mieži - attiecība - 3 : 1
1 tasi miežu mērcējiet 2 tasēs ūdens, atstājot pa nakti, un 
pirms gatavošanas rūpīgi nolejiet ūdeni un noskalojiet.
Uzvāriet lielā katlā 3 tases ūdens. Pievienojiet miežus, 
iestatiet zemu temperatūru (mazu liesmu), uzlieciet vāku un 
ļaujiet gatavoties 40-50 minūtes. 

Noņemiet no plīts un pirms pasniegšanas nogaidiet 5 
minūtes.

2. Brūnie rīsi - attiecība - 2,5 : 1
Aptuveni 2 minūtes skalojiet 1 tasi brūno rīsu aukstā ūdenī. 
Nolejiet lieko šķidrumu un ievietojiet rīsus gatavošanas 
traukā.

Pievienojiet 2,5 tases ūdens un uzvāriet. Samaziniet 
temperatūru, uzlieciet vāku un gatavojiet 40-50 minūtes. 
Pēc tam nogaidiet vēl 10 minūtes. 

3. Griķi - attiecība - 2 : 1
Uzberiet vienu tasi griķu uz sausas pannas un grauzdējiet 4-5 
minūtes. Uzvāriet 2 tases ūdens, pēc tam lēnām pievienojiet 

grauzdētos griķus, samaziniet temperatūru un gatavojiet 15 
minūtes. 

Pēc tam nogaidiet 5-10 minūtes. 
Rūpīgi apmaisiet ar dakšu, lai pirms pasniegšanas atdalītu 
graudus.

Prosa - attiecība - 2,5 : 1

Aptuveni 2 minūtes grauzdējiet 1 tasi prosas, līdz graudi kļūst 
aromātiski. Pievienojiet 2,5 tases ūdens un uzvāriet, pēc tam 
samaziniet temperatūru un gatavojiet 20 minūtes. 
Pēc tam nogaidiet 10 minūtes. 

5. Kvinoja - attiecība - 2 : 1

Aptuveni 2 minūtes skalojiet 1 tasi kvinojas aukstā ūdenī. 
Pievienojiet 2 tases ūdens un uzvāriet. Samaziniet 
temperatūru, uzlieciet vāku un gatavojiet 15 minūtes. 
Nemaisiet.
Noņemiet no plīts un pirms pasniegšanas nogaidiet 10 
minūtes. 

GRAUDAUGU ATTIECĪBAS RECEPTĒS, GATAVOJOT PILNGRAUDUS, TOSTARP MIEŽUS, 
BRŪNOS RĪSUS, GRIĶUS, PROSU UN KVINOJU.
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1.DIENA:    
• BROKASTIS: Prosas biezputra ar mellenēm un kanēli
• UZKODA: Kokosriekstu vai parastais jogurts
• PUSDIENAS: Kvinoja ar cukini, tomātiem, mocarellu un 

citronu sulu
• VAKARIŅAS: Ķirbju zupa

2.DIENA:    
• BROKASTIS: Olu kultenis ar spinātiem
• UZKODA: Ābols ar sauju mandeļu
• PUSDIENAS: Pilngraudu rīsi ar zirņiem, tomātiem un lasi
• VAKARIŅAS: Cepts ziedkāposts ar citronu

3.DIENA:    
• BROKASTIS: Auzu pārslu biezputra ar kanēli
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar banānu, kokosriekstu pienu 

un vaniļu
• PUSDIENAS: Grilēta zivs ar cukini un papriku
• VAKARIŅAS: Pupiņu zupa

4.DIENA:    
• BROKASTIS: Auzu pārslu biezputra ar bumbieri un kanēli
• UZKODA: Pudiņš ar avokado, kakao un kokosriekstu krēmu
• PUSDIENAS:  Ziedkāpostu kraukšķīgā pica ar mizotiem un 

kapātiem tomātiem, oregano, vegānisko vai parasto mocarellu 
un spinātiem

• VAKARIŅAS: Burkānu zupa ar ingveru

5.DIENA:    
• BROKASTIS: Prosas biezputra ar ābolu un kanēli
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, banānu un 

kokosriekstu ūdeni
• PUSDIENAS: Tītars ar cukini, tomātiem, sarkanajiem pipariem
• VAKARIŅAS: Seleriju biezzupa

6.DIENA:    
• BROKASTIS: Prosas biezputra ar mandelēm un kokosriekstu 

pienu
• UZKODA: Zemeņu FreshBoost smūtijs ar kokosriekstu pienu 

un šķipsniņu vaniļasūdeni
• PUSDIENAS: Kartupeļi ar skābētiem kāpostiem
• VAKARIŅAS: Gurķu gaspačo

7.DIENA:    
• BROKASTIS: Kokosriekstu miltu pankūkas ar melleņu krēmu 

(3 pankūkas)
• UZKODA: Avokado pudiņš ar datelēm
• PUSDIENAS: Griķi ar sarkanajām lēcām, spinātiem un ēdamo 

raugu
• VAKARIŅAS: Cepts ķirbis

8.DIENA:   
• BROKASTIS: Turku zirņu miltu tortilja ar humusu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, apelsīnu un bieti
• PUSDIENAS: Pildīti pipari ar brūnajiem rīsiem, tomātiem, tofu 

un melnajām pupiņām
• VAKARIŅAS: Burkānu un ingvera zupa

9.DIENA:       
• BROKASTIS: Zemeņu prosa ar kanēli
• UZKODA: Čia pudiņš ar kokosriekstu pienu un mandelēm
• PUSDIENAS: Griķu nūdeles ar avokado un Indijas riekstu 

mērci
• VAKARIŅAS: Krāsnī cepti saldie kartupeļi

10.DIENA:    
• BROKASTIS: Ceptas auzu pārslas ar āboliem, datelēm un 

mandeļu pienu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar banānu, vaniļu un kakao
• PUSDIENAS: Kvinojas salāti ar avokado, turku zirņiem un 

gurķiem
• VAKARIŅAS: Lēcu pīrādziņi

11.DIENA:    
• BROKASTIS: Tofu vai olu kultenis ar spinātiem
• UZKODA:  Ābolu biezenis ar kanēli un kokosriekstu krēmu
• PUSDIENAS: Prosas pīrādziņi ar gurķu krēmu
• VAKARIŅAS: Spinātu zupa

12.DIENA: 
• BROKASTIS: Riekstu, sēklu un zemesriekstu sviesta granola 

ar (kokosriekstu) jogurtu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar spinātiem, selerijām un 

bumbieriem
• PUSDIENAS: Sviesta ķirbja noķi ar pesto
• VAKARIŅAS: Lapu kāpostu čipsi ar olīveļļu un kurkumu

13.DIENA:    
• BROKASTIS: Prosas biezputra ar mandelēm un kokosriekstu 

pienu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, gurķi un ābolu
• PUSDIENAS: Kvinojas plācenīši ar kartupeļu biezeni un zirņu 

mērci
• VAKARIŅAS: Ceptas baklažānu šķēlītes

14.DIENA:    
• BROKASTIS: Тurku zirņu tortiljas ar spinātiem, tomātiem, 

olīvām un baziliku 
• UZKODA: FreshBoost  smūtijs ar ananasiem, kokosriekstu 

pienu, medu un ingveru
• PUSDIENAS: Cepta vistas krūtiņa ar saldajiem kartupeļiem
• VAKARIŅAS: Brūno pupiņu zupa

15.DIENA:    
• BROKASTIS: Pilngraudu maize ar avokado mīkstumu
• UZKODA: Saldētas ogas ar kokosriekstu vai parasto jogurtu
• PUSDIENAS: Cukini pīrādziņi ar kvinoju un avokado mērci 

ar citronu
• VAKARIŅAS: Mandeļu miltu pankūkas ar zemeņu ievārījumu

16.DIENA:    
• BROKASTIS: Kvinojas olu mafini ar papriku
• UZKODA: Blendētas  mellenes, mandeļu piens un zīda tofu
• PUSDIENAS: Cepts lasis ar griķu putru
• VAKARIŅAS: Ziedkāpostu plācenīši

17.DIENA:    
• BROKASTIS: Ķirbja krēms ar kokosriekstu jogurtu un granolu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar burkānu, lapu kāpostu, ābolu 

un citronu
• PUSDIENAS: Pildīts ķirbis ar prosu, zirņiem, tomātu mērci 

un papriku
• VAKARIŅAS: Turku zirņu miltu tortilja ar tahini mērci

18.DIENA:   
• BROKASTIS: Tofu un lapu kāpostu olu kultenis
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar saldētiem banāniem, 

zemesriekstu sviestu, kokosriekstu pienu un medu
• PUSDIENAS: Griķu putraimi ar sēnēm un zaļajām pupiņām
• VAKARIŅAS: Ceptu tomātu zupa

19.DIENA:    
• BROKASTIS: Kvinoja ar ābolu un kanēli
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar avokado, gurķi un lapu 

kāpostu
• PUSDIENAS: Kuskuss ar dārzeņiem
• VAKARIŅAS: Burkānu un ingvera zupa

20.DIENA:    
• BROKASTIS: Iepriekšējā vakarā pagatavotas auzu pārslas 

mandeļu pienā ar vaniļu, mellenēm un kļavu sīrupu
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar bieti, spinātiem un citronu 

sulu
• PUSDIENAS: Tītars ar dārzeņiem
• VAKARIŅAS: Тurku zirņu un karija zupa

21.DIENA:    
• BROKASTIS: Kvinojas kīšs ar brokoļiem, olām un vegānisko 

vai parasto sieru
• UZKODA: FreshBoost smūtijs ar lapu kāpostiem, persiku un 

kokosriekstu pienu
• PUSDIENAS: Prosas burgeri arpapriku, spinātiem un olām
• VAKARIŅAS: Sarkano lēcu un kurkumas zupa
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21 DIENAS RECEPTES

• Ķirbja krēms ar kokosriekstu jogurtu un granolu
•  FreshBoost smūtijs ar burkānu, lapu kāpostu, ābolu un citronu
• Pildīts ķirbis ar prosu, zirņiem, tomātu mērci un sarkanajiem pipariem
• Turku zirņu miltu tortilja ar tahini mērci
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BROKASTIS: Prosas biezputra ar mellenēm un kanēli 

Sastāvdaļas:
• 30 g prosas
• 0,5 l piena, kas nesatur laktozi
• Šķipsniņa kanēļa
• 150 g melleņu biezeņa

Gatavošana:
•  Ieberiet kastrolī prosu un pielejiet pienu bez laktozes, uzvāriet un gatavojiet, 

līdz lielākā daļa piena ir uzsūkusies. Tas aizņems aptuveni 15 minūtes.
•  Pievienojiet kanēli un melleņu biezeni.

PUSDIENAS: Kvinoja ar cukini, tomātiem, mocarellu uncitronu sulu

Sastāvdaļas:
• 2 cukini
• 100 g kvinojas
• 1 tomāts
• 1 mocarellas bumbiņa
• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• Sāls un pipari
• Nedaudz citrona sulas

Gatavošana:
•  Uzlieciet cukini uz pannas, gatavojiet aptuveni piecas minūtes un pēc tam 

noņemiet no plīts. 
•  Gatavojiet kvinoju vārošā ūdenī ar jūras sāli (ievērojot attiecību, kas minēta 

UZKODA: Kokosriekstu vai parastais jogurts

1.
DIENA 
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nodaļā “Graudaugu attiecības”). 
•  Sajauciet kvinoju kopā ar sakapātu tomātu, ceptiem cukini un mocarellu, 

pievienojiet olīveļļu, kā arī sāli un piparus pēc garšas.
•  Mazliet samaisiet un pielejiet nedaudz citrona sulas.

VAKARIŅAS: Ķirbju zupa

Sastāvdaļas:
• 1 ķirbis, aptuveni 500 g
• 1 sarkanais sīpols
• 1 ķiploka daiva
• 1 ēdamkarote olīveļļas
• Ūdens līdz atzīmei MAX
• Jūras sāls
• Šķipsniņa muskatriekstu
• Sakapātas ķirbja sēklas garnējumam
• Sakapāti pētersīļi garnējumam
• 1 ēdamkarote ķirbja sēklu eļļas

Gatavošana:
•  Ievietojiet visas sastāvdaļas Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un 

blendēšanai, ielejiet ūdeni, pārklājot visas sastāvdaļas (nepārsniedzot atzīmi 
MAX), sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 
procesu.

•  Kad programma ir galā, pasniedziet zupu ar sakapātām ķirbja sēklām, 
pētersīļiem, pievienojiet mazliet ķirbju sēklu eļļas un skābā krējuma.

VAI ZINĀJĀT?
Kvinoja ir sēkla, kuru Peru dēvē par “visu graudu māti”. Tajā nav glutēna, toties tajā ir daudz šķiedrvielu, 
dzelzs, proteīnu, minerālu un vitamīnu.

Kvinoja lieliski aizstāj prosu un rīsus, jo nevienā no šiem graudaugiem nav glutēna, bet kvinojā ir 
daudz vairāk antioksidantu. Kvinoja ir jāvāra aptuveni 15 minūtes.
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BROKASTIS: Olu kultenis ar spinātiem

Sastāvdaļas:
• 2 olas
• Mazliet jūras sāls
• 1 tējkarote olīveļļas vai kokosriekstu eļļas uz pannas
• 200 g spinātu lapu
• 1 tējkarote ēdamā rauga vai parmas siera

Gatavošana:
•  Mazā bļodiņā sakuliet olas un jūras sāli. 
•  Uzskarsējiet pannu ar eļļu un pievienojiet 200 g spinātu lapu, gatavojiet 

aptuveni 1 minūti.  
•  Pievienojiet olas un gatavojiet aptuveni 1 minūti. 

•  Pievienojiet nedaudz ēdamā rauga vai parmas siera. UZKODA: Ābols ar sauju mandeļu

Sakapājiet ābolu un apkaisiet ar maltām mandelēm. Labu apetīti!

PUSDIENAS: Pilngraudu rīsi ar zirņiem, tomātiem un lasi

Sastāvdaļas:

• 100 g savvaļas rīsu
• 2 sagrieztas ķiploka daivas
• ½ tase saldētu zaļo pupiņu (70 g)
• 1 sakapāts tomāts
• 2 tējkarotes kaltēta rozmarīna

• 2 tējkarotes kaltēta timiāna
• 1 tējkarote maltas kurkumas
• 1 ēdamkarote tomātu biezeņa
• 100 g laša filejas

Gatavošana:
•  Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C.
•  Gatavojiet rīsus, ievērojot norādes uz iepakojuma.
•  Uzkarsējiet eļļu lielā pannā, apcepiet ķiploku un ik pa brīdim apmaisiet.
•  Pievienojiet zaļās pupiņas, gatavojiet 10 minūtes, pēc tam pievienojiet tomātu 

 2.
DIENA 
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un gatavojiet vēl 10 minūtes. 
•  Pievienojiet rīsus un papriku, timiānu, rozmarīnu, kurkumu, 

tomātu biezeni un gatavojiet 5 minūtes.
•  Tikmēr 10 minūtes cepiet krāsnī laša fileju.
•  Pasniedziet kopā ar savvaļas rīsiem.

VAKARIŅAS: Cepts ziedkāposts ar citronu

Sastāvdaļas:
• 1 ziedkāposta galviņa, kas sadalīta atsevišķos ziediņos
• 1 ēdamkarote olīveļļas
• Jūras sāls 
• 2 ēdamkarotes citronu sulas 
• 20 g grauzdētu mandeļu

Gatavošana:
•  Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 250 °C.
•  Uzlieciet ziedkāposta ziediņus uz lielas cepeškrāsns plāts un 

pievienojiet jūras sāli un olīveļļu. 
•  Izklājiet ziediņus uz plāts tā, lai tie būtu vienā slānī. 
•  Cepiet aptuveni 40 minūtes, līdz ziediņi ir apbrūnējuši.
•  Apsmidziniet ar citronu sulu. 

VAI ZINĀJĀT?
Pētnieki noskaidroja, vai cilvēki, kuri 
ikdienā ēd ābolus, patiešām retāk 
apmeklē ārstus un var lepoties ar 
labāku vispārējo veselību. No 8399 
respondentiem 753 apēda vismaz 
vienu mazu ābolu dienā. Rezultāti 
liecināja, ka 39% no ābolu ēdājiem 
neapmeklēja ārstu pretstatā 34% 
cilvēku, kuri neēda ābolus. Tas 
nozīmē to, ka statistiskā atšķirība 
ir nebūtiska. Taču pētījumā tika 
noskaidrots, ka ābolu ēdāji retāk lieto 
recepšu zāles pretstatā cilvēkiem, 
kuri neēd ābolus, tāpēc pētnieki 
sāka jokot, ka “apēdot ābolu dienā, 
aptiekārs paliek bešā”.

VAI ZINĀJĀT?
Savvaļas rīsos ir mazāk kaloriju, bet vairāk proteīnu nekā baltajos rīsos, turklāt tajos ir visas deviņas svarīgākās 
aminoskābes, kas nepieciešamas, lai veidotu muskuļus un regulētu vielmaiņu, noskaņojumu un imūnsistēmu.

Savvaļas rīsi ir lielisks šķiedrvielu, antioksidantu, magnija, mangāna, fosfora un B vitamīnu avots, turklāt samazina 
cukura daudzumu asinīs.

Gatavošanas ieteikumi: Savvaļas rīsi ir pilnībā gatavi, kad grauds ir atvēries un ir redzams baltais dīglis. Lai iegūtu 
izcilu rezultātu, vāriet ūdenī kopā ar aromātiskiem dārzeņiem. Pasniedziet kopā ar lasi vai maltu liellopa gaļu un 
sezonāliem dārzeņiem (varat pagatavot lieliskus pildītos piparus).
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BROKASTIS: Auzu pārslu biezputra ar kanēli

Sastāvdaļas:
• 25 g auzu pārslu
• 60 ml kokosriekstu piena – attiecībā 1:2. Parastas porcijas apmērs ir ½ tase 

auzu pārslu pret 1 tasi ūdens, piena vai abu kombinācijas. 
• Kanēļa un vaniļas šķipsniņa

Gatavošana:
•  Uz pannas uzvāriet 60 ml kokosrieksu piena ar kanēli un vaniļu, pēc tam 

pievienojiet auzu pārslas. 
•  Gatavojiet 5 minūtes, uzlieciet vāku un nogaidiet aptuveni 20 minūtes, līdz 

masa ir kļuvusi bieza.

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar banānu, kokosriekstu pienu un vaniļu

Sastāvdaļas:
• 1 banāns
• 300 ml kokosriekstu piena

Gatavošana:
•  Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas.
•  Pieskrūvējiet asmeni. 
•  Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vvakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
•  Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

VAI ZINĀJĀT?
Kokosriekstu pienā, atšķirībā no govs piena, nav laktozes, tāpēc cilvēki ar laktozes 
nepanesamību to var lietot parastā piena vietā. Tā ir populāra vegānu izvēle un lieliska 
bāze FreshBoost smūtijiem, piena kokteiļiem vai piena aizvietošanai cepšanas procesā.

 3.
DIENA 
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Sakapājiet ābolu un apkaisiet ar maltām mandelēm. Labu apetīti!PUSDIENAS: Grilēta zivs ar cukini unpapriku 

Sastāvdaļas:

• 1 cukini
• 1 paprika

• Sakapāts baziliks un oregano
• Baltās zivs fileja

Gatavošana:
•  Sagrieziet plānās šķēlītēs vienu cukini un vienu papriku, pievienojiet jūras sāli, 

zaļumus un citrona sulu.
•  Cepiet olīveļļā. 
•  Gatavojiet vienu baltās zivs fileju, pāris minūtes apcepot katru sānu, un 

pasniedziet kopā ar cukini.

VAKARIŅAS: Pupiņu zupa

Sastāvdaļas:

• 250 g izmērcētu brūno pupiņu
• 500 ml ūdens (nepārsniedziet 

atzīmi MAX)
• 2 burkāni, sakapāti

• 1 selerija, sakapāta
• Puse sarkanā sīpola, sakapāta
• Svaigi un sakapāti pētersīļi

Gatavošana:
•  Ielejiet ūdeni Delimano MultiFresh 1200 ml traukā sildīšanai un blendēšanai, 

pievienojiet selerijas, sarkano sīpolu, burkānus, brūnās pupiņas, jūras sāli un 
zaļumus. 

•  Iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 
procesu. 

•  Pasniedziet siltu. VAI ZINĀJĀT?
Svaigām selerijām piemīt daudz medicīnisku īpašību, tās ir diurētiskas, palīdz pret reimatismu, 
nomierina un ir antiseptiskas. Tās veicina urīnskābes izvadīšanu, novērš zarnu meteorismu. Tās lieto 
kā līdzekli pret artrītu un kā nieru darbības veicinātāju, kā arī organisma attīrīšanai un nervu pārslodzes 
gadījumos. Selerijas ieteicams lietot mātēm, kuras baro ar krūti, jo šis augs stimulē piena plūsmu.
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BROKASTIS: Auzu pārslu biezputra ar bumbieri un kanēli

Sastāvdaļas:
• 1 bumbieris
• 30 g auzu pārslas
• 400 ml kokosriekstu piena
Gatavošana:
•  Sagrieziet bumbieri mazos gabaliņos. 
•  Pievienojiet bumbierim auzu pārslas un lieciet uz pannas ar kokosriekstu vai 

citu vegānisko pienu. 
•  Gatavojiet aptuveni 8 minūtes, pievienojiet kanēli un vaniļu.
•  Pasniedziet karstu. 

UZKODA: Pudiņš ar avokado, kakao un kokosriekstu krēmu 

Sastāvdaļas:
• 1 nomizots avokado
• 100 g kokosriekstu krēma
• 1 tējkarote kakao skaidiņu
• Šķipsniņa vaniļas
Gatavošana:
•  Ievietojiet Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai vienu avokado, 

kokosriekstu krēmu, kakao, vaniļu un iestatiet blenderēšanas (B) funkciju. 
•  Kad blenderēšana ir pabeigta, novērtējiet masas konsistenci un, ja 

nepieciešams, veiciet papildu blenderēšanu, pāris reizes nospiežot pogu 
PULSE.

VAI ZINĀJĀT?
Avokado ir bieza un bagātīga tekstūra, kas lieliski saplūst ar citām 
sastāvdaļām. Tāpēc jūs varat ērti iekļaut šo augli savā diētā. Citronu 
sula gādās par to, lai sagrieztie avokado nekļūtu brūni.

 4.
DIENA 
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Sakapājiet ābolu un apkaisiet ar maltām mandelēm. Labu apetīti!PUSDIENAS: Ziedkāpostu kraukšķīgā pica ar mizotiem un kapātiem 
tomātiem, oregano, vegānisko vai parasto mocarellu un spinātiem

Sastāvdaļas:
• 1 ziedkāposta galviņa, bez kāta
• ½ tase sasmalcinātas mocarellas
• ¼ tase rīvēta parmas siera

• ½ tējkarote kaltēta oregano 
• Sula, kas izspiesta no viena citrona
• Šķipsniņa sāls  

Gatavošana:
•  Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C. 
•  Noklājiet cepeškrāsns plāti ar cepamo papīru.
•  Sadaliet ziedkāpostu atsevišķos ziediņos un sasmalciniet produktu 

smalcinātājā. 
•  Tvaicējiet tvaicējamā traukā un rūpīgi nolejiet ūdeni. 
•  Pievienojiet ziedkāpostam mocarellu, parmas sieru, oregano, sāli, citronu sulu 

un olas. 
•  Izklājiet uz cepamās plātes un cepiet 20 minūtes, līdz ziedkāposts kļūst 

zeltains.
•  Garnējiet ar tomātu mērci, spinātiem, mocarellu un cepiet vēl 3-5 minūtes.

VAKARIŅAS: Burkānu zupa ar ingveru

Sastāvdaļas:
• 5 burkāni
• Šķipsniņa ingvera

• Šķipsniņa jūras sāls
• Sakapāti pētersīļi 

Gatavošana:
•  Ievietojiet Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un blendēšanai 

sagrieztus burkānus, ingveru, jūras sāli, zaļumus un ielejiet ūdeni līdz atzīmei 
MAX. 

•  Iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 
procesu. 

• Pasniedziet siltu. 19



BROKASTIS: Prosas biezputra ar ābolu un kanēli

Sastāvdaļas:
• 30 g prosas
• Šķipsniņa kanēļa
• 1 ābols
• 300 ml kokosriekstu piena

Gatavošana:
•  Ieberiet Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un blendēšanai prosu, 

šķipsniņu kanēļa, ābola šķēlītes un kokosriekstu pienu.
•  Iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 

procesu.
•  Pirms pasniegšanas apkaisiet ar kanēli. 
 

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, banānu un kokosriekstu ūdeni

Sastāvdaļas:
• 1 selerija
• 1 banāns
• 400 ml kokosriekstu ūdens (vai cits šķidrums)
Gatavošana:
•  Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas. 
•  Ielejiet kokosriekstu ūdeni vai citu šķidrumu līdz atzīmei MAX. 
•  Pieskrūvējiet asmeni. 
•  Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
•  Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

VAI ZINĀJĀT?
Kanēlis samazina cukura līmeni asinīs. Lietojot 1-6 gramus jeb 
0,5-1 tējkaroti kanēļa dienā, var novērst diabētu.

 5.
DIENA 
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PUSDIENAS: Tītars ar cukini, tomātiem, papriku

Sastāvdaļas:

• 150 g tītara krūtiņas
• 1 sarkanais sīpols
• Mazs ķiploks
• 1 cukini

• 1 paprika
• 1 sakapāts tomāts
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga vai 

parmas siera

Gatavošana:
•  Aptuveni 10 minūtes cepiet tītara krūtiņu pannā sakarsētā olīveļļā. 
•  Pievienojiet sarkano sīpolu, sakapātu ķiploku, cukini, papriku un cepiet aptuveni 

15 minūtes. 
•  Samaziniet temperatūru un pievienojiet sakapātu tomātu, vienu ēdamkaroti 

ēdamā rauga vai parmas siera.

VAKARIŅAS: Seleriju biezzupa

Sastāvdaļas:
• 1 selerija
• 1 sīpols
• Mazs ķiploks
• Ūdens

Gatavošana:
•  Ielieciet Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un blendēšanai selerijas, 

sīpolu, ķiploka gabaliņus un ielejiet ūdeni līdz atzīmei MAX. 
•  Iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 

procesu. 
• Pasniedziet siltu.
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BROKASTIS: Prosas biezputra ar mandelēm un kokosriekstu pienu

Sastāvdaļas:
• 30 g prosas
• 400 ml kokosriekstu piena
• 10 g sasmalcinātu mandeļu
• Šķipsniņa vaniļas

Gatavošana:
•  Ieberiet kastrolī prosu un kokosriekstu pienu, uzvāriet un gatavojiet, līdz lielākā 

daļa piena ir uzsūkusies. Tas aizņems aptuveni 15 minūtes.
•  Pievienojiet mandeļu gabaliņus un šķipsniņu vaniļas. 

UZKODA: Zemeņu FreshBoost smūtijs ar kokosriekstu pienu un 
šķipsniņu vaniļas 

Sastāvdaļas:
• 250 g zemeņu
• 200 ml kokosriekstu piena
• Šķipsniņa vaniļas

Gatavošana:
•  Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas. 
•  Ielejiet kokosriekstu ūdeni vai citu šķidrumu līdz atzīmei MAX. 
•  Pieskrūvējiet asmeni. 
•  Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
•  Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

 6.
DIENA 
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PUSDIENAS: Kartupeļi ar skābētiem kāpostiem

Sastāvdaļas:

• 1 tase ūdens
• 1 ēdamkarote sviesta vai eļļas
• Šķipsniņa sāls

• 1 tase kartupeļu skaidiņu
• ½ tase noskalotu skābēto kāpostu
• 3 ēdamkarotes sakapātu sīpolu

Gatavošana:
•  Sajauciet ūdeni, sviestu un sāli. Karsējiet līdz vārīšanās temperatūrai. 
•  Iemaisiet kartupeļu skaidiņas pannā ar vārošu ūdeni. 
•  Noņemiet no plīts un nolieciet malā. 
•  Pannā ar eļļu apcepiet sīpolus, līdz tie kļūst zeltaini, un iemaisiet skābētos 

kāpostus ar kartupeļiem.

VAKARIŅAS: Gurķu gaspačo

Sastāvdaļas:

• 1 sīpols
• 2 gurķi
• Kinza
• Jūras sāls

• 30 g grieķu jogurta
• Olīveļļa
• 20 g kokosriekstu krēma
• Koriandrs

Gatavošana:
•  Ievietojiet Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai sīpolus, ķiplokus, 

gurķus, kinzu, jūras sāli, grieķu jogurtu, olīveļļu, kokosriekstu krēmu, koriandru 
un sasmalciniet, izmantojot blenderēšanas funkciju (B).

VAI ZINĀJĀT?
Gaspačo ir aukstā zupa, kuru gatavo no svaigiem, blendētiem dārzeņiem. Tā ir ļoti iecienīta Spānijā un Portugālē, jo īpaši 
karstās vasarās, jo tā ir atsvaidzinoša un vēsa. Mūsdienās tiek gatavotas neskaitāmas gaspačo variācijas no avokado, 
gurķiem, pētersīļiem, zemenēm, melonēm, vīnogām, gaļas, jūras veltēm un citām sastāvdaļām, aizstājot tomātus un maizi.
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BROKASTIS: Kokosriekstu miltu pankūkas ar melleņu krēmu (3 pankūkas)

Sastāvdaļas:

• 3 ēdamkarotes kokosriekstu miltu
• 4 olas

• 1 ēdamkarote kokosriekstu eļļas
• ¼ tase kokosriekstu piena

Gatavošana:
•  Ievietojiet MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai visas sastāvdaļas, izņemot 

kokosriekstu sviestu, un ieslēdziet blenderēšanas funkciju (B).
•  Karsējiet sviestu vidēja izmēra cepešpannā uz vidējas temperatūras (liesmas).
•  Lēnām uzlejiet nelielu mīklas daudzumu uz pannas, izveidojot apli. Jūs varat 

grozīt pannu liešanas brīdī, lai iegūtu lielāku pankūku. 
•  Aptuveni 2 minūtes cepiet vienu pusi, līdz pankūkā parādās burbuļi, pēc tam 

apgrieziet un 2 minūtes cepiet otru pusi.
•  Pasniedziet ar blendētiem mellenēm un kokosriekstu jogurtu (ieberiet 

ogas un ielejiet jogurtu 700 ml krūzē blendēšanai un blendējiet, izmantojot 
vakuumēšanas/ blendēšanas funkciju (VB).

UZKODA: Avokado pudiņš ar datelēm

Sastāvdaļas:
• 3 dateles
• 1 avokado
• Dažas kakao skaidiņas

Gatavošana:
•  Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas.

VAI ZINĀJĀT?
Kakao skaidiņas ir sasmalcinātu kakao pupiņu daļiņas, kurām raksturīga rūgta, šokolādei līdzīga garša. Kakao skaidiņās, atšķirībā no šokolādes 
izstrādājumiem, ir maz cukura. Tās ir arī lielisks šķiedrvielu, proteīnu un veselīgo tauku avots. Šīs uzturvielas rada sāta sajūtu.

7.
DIENA 
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•  Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 
blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 

•  Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

Sakapājiet ābolu un apkaisiet ar maltām mandelēm. Labu apetīti!PUSDIENAS: Griķi ar sarkanajām lēcām, spinātiem un ēdamo raugu

Sastāvdaļas:

• 30 g griķu
• 10 g sarkano lēcu
• 500 ml ūdens
• Sarkanais sīpols

• Mazs ķiploks
• Oregano
• Olīveļļas vai kokosriekstu eļļa
• 100 g spinātu lapu

Gatavošana:
•  Ieberiet griķus un lēcas kastrolī un uzlejiet vārošu ūdeni. Vāriet aptuveni 10 

minūtes.
•  Uz atsevišķas pannas kokosriekstu eļļā vai olīveļļā apcepiet sīpolu, sakapātu 

ķiploku un zaļumus.
•  Pievienojiet spinātu lapas, vienu sakapātu cukini un vienu ēdamkaroti tomātu 

biezeņa. 
•  Ieberiet bļodā pagatavotos griķus, dārzeņus, lēcas un samaisiet.

VAKARIŅAS: Cepts ķirbis

Sastāvdaļas:
• Viens sviesta ķirbis

Gatavošana:
•  Nomizojiet vienu sviesta ķirbi un izņemiet sēklas, sagrieziet ķirbi biezās šķēlēs 

un aptuveni 20 minūtes cepiet 200 °C temperatūrā.
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BROKASTIS: Tturku zirņu miltu tortilja ar humusu

Sastāvdaļas:
5 tortiljām
• 1 tase ūdens
• 1 tase turku zirņu miltu
• 1 ēdamkarote kurkumas

• Sāls
• Humuss no 250 gramiem turku 

zirņu (skatiet sadaļu “Receptes”)

Gatavošana:
•  Samaisiet kopā visas sastāvdaļas. 
•  Uzkarsējiet pannu ar olīveļļu vai kokosriekstu eļļu un, kad tā ir uzkarsusi, ielejiet 

pannā vienu kārtu, gluži kā cepot pankūkas, un 1-2 minūtes cepiet katru pusi, 
līdz tās ir zeltaini brūnas. 

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, apelsīnu un bieti

Sastāvdaļas:
• 1 selerija
• 1 apelsīns

• ¼ bietes
• 300 ml ūdens

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Pildīti pipari ar brūnajiem rīsiem, tomātiem, tofu un 
melnajām pupiņām

Sastāvdaļas:

• 2 sarkanas paprikas
• 1 sarkanais sīpols 

• 1 tomāts
 • 10 g vārītu brūno rīsu

• Sakapāts ķiploks
• Ķimenes

8.
DIENA 
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• Sāls
• Kurkuma

• 1 mocarellas 
bumbiņa

• 3 ēdamkarotes ēdamā 
rauga vai parmas siera

Gatavošana:
•  Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C.
•  Nogrieziet piparu kātiņus un izņemiet sēklas un serdi. 
•  Uz pannas uzkarsējiet olīveļļu un pievienojiet vienu sagrieztu sīpolu, cepiet 

aptuveni piecas minūtes. 
•  Pievienojiet sakapātu ķiploku, ķimenes, papriku, jūras sāli, kurkumu, tomātus 

un vārītos brūnos rīsus. Gatavojiet vēl aptuveni 5 minūtes.
•  Pievienojiet mocarellu vai tofu, sulu no viena citrona un piepildiet piparus.
•  Aptuveni 45 minūtes cepiet krāsnī, līdz pipari ir mīksti, pievienojiet 3 

ēdamkarotes ēdamā rauga vai parmas siera un cepiet vēl 10 minūtes.

VAKARIŅAS: Burkānu un ingvera zupa

Sastāvdaļas:
• 3 burkāni
• ½ sīpola

• Šķipsniņa ingvera
• Sāls

• 300 ml ūdens

Gatavošana:
•  Ievietojiet visas sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX, Delimano MultiFresh 

1200 ml krūzē sildīšanai un blendēšanai, iestatietsildīšanas blendēšanas 
funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu procesu. 

•  Kad programma ir noslēgusies, pasniedziet zupu.
•  Garnējiet ar sakapātiem pētersīļiem, maurlokiem un vienu tējkaroti 

kokosriekstu krēma vai parastā krējuma.

VAI ZINĀJĀT?
Burkāni ir izcils beta karotīna, šķiedrvielu, K1 vitamīna, kālija un antioksidantu avots. Tie palīdz zaudēt svaru un gādā par 
zemu holesterīna līmeni, kā arī uzlabo acu veselību. Karotīna antiksodanti mazina vēža risku.
Burkāni ir dažādās krāsās – dzelteni, balti, oranži, sarkani un violeti.
Tie ir pieejami visu gadu, un tos var izmantot sāļos ēdienos, kūkās un sulās.
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BROKASTIS: Zemeņu prosa ar kanēli

Sastāvdaļas:
•  25 g prosas
•  350 ml kokosriekstu piena
•  100 g zemeņu

•  Šķipsniņa kanēļa
•  Vaniļa
•  1 sakapāta datele

Gatavošana:
•  Sajauciet prosu, sakapātas zemenes, kanēli, vaniļu, dateles un kokosriekstu 

pienu. 
•  Uzvāriet līdz vārīšanās temperatūrai, samaziniet temperatūru (liesmu) un 

gatavojiet vēl aptuveni 20 minūtes vai arī līdz brīdim, kad viss piens ir uzsūcies.

UZKODA: Čia pudiņš ar kokosriekstu pienu un mandelēm

Sastāvdaļas:
•  2 ēdamkarotes čia sēklu
•  1 tējkarote medus

•  10 ēdamkarotes kokosriekstu piena
•  5 g sagrieztu mandeļu

Gatavošana:
• Samaisiet kopā čia sēklas, medu un kokosriekstu pienu. 
• Pievienojiet sagrieztās mandeles un vismaz 2 stundas paturiet ledusskapī.
• Čia sēklas uzsūks kokosriekstu pienu, un uzkoda būs gatava ēšanai.

Sakapājiet ābolu un apkaisiet ar maltām mandelēm. Labu apetīti!PUSDIENAS: Griķu nūdeles ar avokado un Indijas riekstu mērci

Sastāvdaļas:

• 100 g griķu nūdeļu
• ½ avokado
• ¼ ķiploka daiviņas
• ¼ tējkarotes ingvera
• ½ tējkarote tahini (skatiet sadaļu 

“Receptes”)

• Sula, kas izspiesta no 1 citrona
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga vai 

parmas siera
• Ziediņi no 1 brokoļa galviņas
• 1 burkāns

 9.
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• Sakapāts koriandrs
• ½ sīpola
• 1 ēdamkarote sezama sēklu

• Indijas riekstu mērce (skatiet 
sadaļu ‘’Receptes’’) 

Gatavošana:
•  Aptuveni 8 minūtes vāriet griķu nūdeles ūdenī ar sāli. Pēc tam nolieciet malā.
•  Tikmēr Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai sablendējiet ar 

blendēšanas funkciju (B) avokado, ķiploka daiviņas, ingveru, tahini un citronu 
sulu. Pievienojiet ēdamo raugu vai parmas sieru.

•  Uzkarsējiet kastroli ar kokosriekstu eļļu, pievienojiet brokoļu ziediņus, burkānu 
gabalus, koriandru, sīpolu un sezama sēklas. Gatavojiet 3 minūtes, līdz 
sastāvdaļas ir mīkstas. 

•  Pievienojiet nūdeles un mērci. 
•  Pasniedziet ar sakapātu koriandru.

VAKARIŅAS: Krāsnī cepti saldie kartupeļi

Sastāvdaļas:
• 2 saldie kartupeļi
• Mazliet olīveļļas
• Rozmarīns

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C. 
• Sagrieziet saldos kartupeļus gabaliņos un izklājiet vienā kārtā uz cepamās 

plātes. Pievienojiet olīveļļu, jūras sāli, ķiploku un rozmarīnu.
• Cepiet 30 minūtes.

VAI ZINĀJĀT?
Karsējot saldos kartupeļus, noārdās enzīmi, kuri pārvēršas cukurā, ko dēvē par maltozi. Ātra 
saldo kartupeļu gatavošana (piemēram, tvaicējot vai sagriežot tos sīkākos gabaliņos pirms 
cepšanas) samazina to saldumu. Lēna saldo kartupeļu gatavošana zemā temperatūrā dos 
enzīmiem vairāk laika, lai tie varētu pārvērsties cukurā, tādējādi jūs iegūsiet saldākus kartupeļus.
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BROKASTIS: Ceptas auzu pārslas ar āboliem, datelēm un mandeļu pienu

Sastāvdaļas:
•  30 g auzu pārslu
•  5 g sakapātu mandeļu
•  5 g rozīņu
•  1 datele
•  Kanēlis

•  Vaniļa
•  500 ml mandeļu piena
•  2 sakultas olas
•  1 sakapāts ābols

Gatavošana:
•  Sajauciet kopā auzu pārslas, mandeles vai lazdu riekstus, rozīnes, dateles, 

kanēli un vaniļu.
•  Pievienojiet mandeļu pienu un gatavojiet, līdz iegūstat biezu masu. 
•  Pievienojiet olas un ielieciet masu cepamtraukā. Pievienojiet sakapātos ābolus 
•  Garnējiet ar auzām un riekstiem, cepiet aptuveni 40 minūtes, līdz ēdiens kļūst zeltains. 

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar banānu, vaniļu un kakao

Sastāvdaļas:
•  1 banāns
•  1 ēdamkarote kakao

•  Šķipsniņa vaniļas
•  Ūdens vai riekstu piens

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX. 
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Kvinojas salāti ar avokado, turku zirņiem un gurķiem

Sastāvdaļas:
• 50 g kvinojas • 20 g konservētu turku zirņu

 10.
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• 1 sakapāts sīpols
• 1 mocarellas bumbiņa
• Baziliks
• Oregano
• Maurloki

• 1 sagriezts gurķis
• 1 tējkarote olīveļļas
• ½ sulas, kas izspiesta no 1 citrona
• ½ sagriezta avokado

Gatavošana:
•  Uzvāriet kvinoju. Sajauciet visas sastāvdaļas un baudiet šos veselīgos un 

gardos salātus.

VAKARIŅAS: Lēcu pīrādziņi

Sastāvdaļas:
• 30 g sarkano lēcu, kas pa nakti 

izmērcētas
• ¼ purava
• ¼ ķiploka
• 1 burkāns

• 1 ēdamkarote linsēklu
• 1 ola
• 2 ēdamkarotes mandeļu 
• Pētersīļi un jūras sāls
• 3 ēdamkarotes mandeļu miltu

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C.
• Delimano MultiFresh gatavošanas traukā, ieslēdzot blenderēšanas (B) 

funkciju, apstrādājiet nosusinātās lēcas, puravu, ķiploku, burkānu, linsēklas, 
olas un mandeles. 

• Pievienojiet pētersīļus un jūras sāli.
• Ievietojiet masu bļodā, iemaisiet mandeļu miltus un izveidojiet pīrādziņus. 

Izvietojiet tos uz cepamās plātes un cepiet aptuveni 20 minūtes, līdz tie kļūst 
zeltaini.

VAI ZINĀJĀT?
Lēcas ir mazi, apaļi pākšaugi, kas pieejami dažādos izmēros un krāsās, tostarp, melni, brūni, 
dzelteni, sarkani un zaļi. Ja jums ir miega problēmas, ciešat no stresa vai pārslodzes, tad 
jūsu organismam regulāri jāuzņem magnijs, un lēcas ir lielisks magnija avots, jo vienā tasē 
pagatavotu lēcu ir 71 mg magnija.
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BROKASTIS: Tofu vai olu kultenis ar spinātiem

Sastāvdaļas:
• 1 tofu gabals vai 2 olas
• 1 tējkarote kurkumas
• 1 tējkarote ēdamā rauga
• 2 tējkarotes Indijas riekstu krēma 

(skatiet sadaļu “Receptes”)

• Sula, kas izspiesta no 1 citrona
• 1 ēdamkarote zeltaino sezama 

sēklu

Gatavošana:
• Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai, ieslēdzot blendēšanas 

funkciju (B), apstrādājiet tofu/olas, kurkumu, ēdamo raugu, Indijas riekstu 
krēmu, citronu sulu un zeltainās sezama sēklas. 

• Aptuveni 10 minūtes gatavojiet uz vidējas temperatūras olīveļļā. 
• Kad gatavošana ir pusē, pievienojiet spinātus un jūras sāli.

UZKODA: Ābolu biezenis ar kanēli un kokosriekstu krēmu

Sastāvdaļas:
• 2 āboli
• Šķipsniņa kanēļa

• Šķipsniņa vaniļas
• 1 ēdamkarote kokosriekstu krēma

Gatavošana:
• Sagrieziet ābolus mazos gabaliņos, aplejiet ar ūdeni un gatavojiet uz vidējas 

temperatūras. 
• Gatavojiet aptuveni 15 minūtes, līdz tie kļūst mīksti un noņemiet no plīts. 
• Izņemiet ābolus no ūdens, pievienojiet kanēli un vaniļu. Pasniedziet ar 

kokosriekstu krēmu.

PUSDIENAS: Prosas pīrādziņi ar gurķu krēmu

Sastāvdaļas:
• 4 tases ūdens • 1 tase prosas

 11.
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• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• 1 sakapāts sīpols
• 1 sakapāta ķiploka daiva
• 1 tase sakapāta cukini
• 1 tējkarote ēdamā rauga

• 1 tējkarote timiāna
• 5 ēdamkarotes turku zirņu miltu
• 2 olas
• 1 ēdamkarote sezama sēklu

Garnējums:
• 1 gurķis • 100 ml grieķu jogurta • Sāls
Gatavošana:
• Uzvāriet prosu līdz vārīšanās temperatūrai un gatavojiet, līdz ūdens ir uzsūcies. 

Pēc tam nolieciet malā.
• Sautējiet sīpolus olīveļļā, līdz tie kļūst zeltaini, un pievienojiet cukini ar 

ķiplokiem. Gatavojiet aptuveni 5 minūtes.   
• Samaisiet visas sastāvdaļas bļodā, pievienojiet pagatavotos dārzeņus un 

prosu, samaisiet.
• Izveidojiet pīrādziņus un aptuveni 25 minūtes cepiet 180 °C.
• Lai pagatavotu garnējumu, samaisiet kopā gurķi, sāli un grieķu jogurtu.

VAKARIŅAS: Spinātu zupa

Sastāvdaļas:
• 500 g spinātu lapu
• 3 ēdamkarotes sarkano lēcu

• Sāls
• 500 ml ūdens

Gatavošana:
• Delimano MultiFresh 1200 ml klūzē sildīšanai un blendēšanai, ieslēdzot 

sildīšanas un blendēšanas funkciju (HB), apstrādājiet spinātus, pētersīļus, 
sarkanās lēcas, jūras sāli un ūdeni. 

VAI ZINĀJĀT?
Spinātus var pievienot dažādiem ēdieniem, tos var gatavot, kā arī pasniegt svaigus. Gatavojot 
esiet dāsni apjoma ziņā. Augstais ūdens saturs nozīmē to, ka gatavošanas laikā tie saruks par 
aptuveni ceturto daļu.
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BROKASTIS: Riekstu, sēklu un zemesriekstu sviesta granola ar 
(kokosriekstu) jogurtu

Sastāvdaļas:
• 20 g auzu
• 2 ēdamkarotes sakapātu mandeļu
• 1 ēdamkarote lazdu riekstu, 

pistāciju un kokosriekstu skaidiņu 

• 1 ēdamkarote medus
• Kanēļa un vaniļas šķipsniņa
• Tase jogurta

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 120 °C.
• Sajauciet kopā visas sastāvdaļas un ievietojiet masu cepamtraukā, kurā izklāts 

cepamais papīrs.
• Gatavojiet 1 stundu, ik pēc 20 minūtēm apmaisot, līdz parādās zeltaina 

nokrāsa.
• Pasniedziet kopā ar parasto vai kokosriekstu jogurtu.

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar spinātiem, selerijām un bumbieriem

Sastāvdaļas:
• 300 g spinātu
• 1 selerija

• 1 bumbieris
• 300 ml ūdens

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

 12.
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PUSDIENAS: Sviesta ķirbja ņoki ar pesto

Sastāvdaļas:
• Biezenis, kas pagatavots no ½ ķirbja • 2 olas
• 10 g turku zirņu miltu 
• 10 g griķu miltu
• Jūras sāls

• Timiāns 
• 4 ēdamkarotes ēdamā rauga vai 

parmas siera
Gatavošana:
• Ņoki  pagatavošana. Samaisiet bļodā ķirbja biezeni, olas, turku zirņu miltus, 

griķu miltus, jūras sāli, timiānu un ēdamo raugu vai parmas sieru. Ja 
nepieciešams, pievienojiet miltus. Izrullējiet mīklu un izgrieziet ņoki  formas. 

• Novāriet ūdeni ar sāli un iemērciet ņoki tajā. Gatavojiet 1 minūti vai līdz brīdim, 
kad noķi uzpeld virspusē.

• Tad uz pannas kokosriekstu eļļā apcepiet salvijas lapas un ņoki, līdz tie kļūst 
brūni. Tam būs nepieciešamas aptuveni 2 minūtes.

• Pasniedziet, pārkaisot ar ēdamo raugu vai parmas sieru.

VAKARIŅAS: Lapu kāpostu čipsi ar olīveļļu

Sastāvdaļas:
• 500 g lapu kāpostu
• Sojas mērce Tamari 
• Sula, kas izspiesta no 1 citrona

• Sāls
• 1 ēdamkarote olīveļļas

Gatavošana:
• Samaisiet bļodā lapu kāpostus, tamari mērci, citronu sulu, jūras sāli, olīveļļu 

un izklājiet uz cepamās plātes.
• Aptuveni 20 minūtes, 150 °C temperatūrā gatavojiet, līdz lapas kļūst 

kraukšķīgas.

VAI ZINĀJĀT?
Lapu kāpostos ir ļoti daudz C vitamīna, kas ir ļoti nepieciešams organismam. Vienā tasē 
svaigu lapu kāpostu ir vairāk C vitamīna nekā apelsīnā.
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BROKASTIS: Prosas biezputra ar mandelēm un kokosriekstu pienu

Sastāvdaļas:
• 220 ml kokosriekstu piena
• 2 dateles
• 1 ēdamkarote mandeļu miltu
• Šķipsniņa vaniļas sēklu

• Mazliet kanēļa
• 2 tējkarotes Indijas riekstu krēma 

(skatiet sadaļu “Receptes”)

Gatavošana:
• Aptuveni 20 minūtes gatavojiet prosu, kokosriekstu pienu, dateles, mandeļu 

miltus, vaniļas pupiņu sēklas, kanēli un Indijas riekstu krēmu.

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar selerijām, gurķi un ābolu

Sastāvdaļas:
• 1 selerija
• 1 gurķis

• 1 ābols
• 200 ml ūdens

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX. 
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vvakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Kvinojas plācenīši ar kartupeļu biezeni un zirņu mērci

VAI ZINĀJĀT?
Neskatoties uz to, ka gurķi uzskata par dārzeni, tas patiesībā ir auglis, jo izaug no zieda un tajā ir sēklas. 
Lai izmantotu visas uzturvielas, gurķus jāēd ar mizu. Mizās ir šķiedrvielas, kā arī noteikti vitamīni un 
minerālvielas.

 13.
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Sastāvdaļas:
• 1 sagriezts sīpols
• ¼ sakapāta ķiploka
• 50 g kvinojas
• 1 sakapāta sarkanā paprika 
• 1 sakapāts cukini 

• 1 ēdamkarote ēdamā rauga vai 
parmas siera 

• 1 ola 
• 1 ēdamkarote mandeļu miltu 
• 1 ēdamkarote kokosriekstu eļļas 

Gatavošana:
• Aptuveni 3 minūtes kokosriekstu eļļā cepiet sagriezto sīpolu un sakapāto 

ķiploku. 
• Pievienojiet kvinoju, sakapātu papriku un cukini, kā arī ēdamo raugu vai 

parmas sieru. Gatavojiet aptuveni 20 minūtes.
• Ja nepieciešams, pievienojiet sakultas olas un mandeļu miltus.
• No masas veidojiet pīrādziņus. 
• Uz pannas uzkarsējiet 1 ēdamkaroti eļļas un uz vidējas temperatūras apcepiet 

4 pīrādziņus no abām pusēm, līdz tie kļūst zeltaini brūni.
• Pasniedziet ar vārītiem un blendētiem zirņiem un kokosriekstu pienu vai 

krēmu.

VAKARIŅAS: Ceptas baklažānu šķēlītes

Sastāvdaļas:

• 1 sagriezts baklažāns
• 1 ēdamkarote olīveļļas

• Rozmarīns
• Sāls

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C un noklājiet cepeškrāsns plāti ar cepamo 

papīru.
• Pārgrieziet baklažānu uz pusēm un novietojiet uz plāts ar mizu uz leju. 
• Apsmidziniet ar olīveļļu, uzkaisiet sāli un jūsu iecienītos zaļumus.
• Cepiet 30 minūtes, līdz baklažāni kļūst zeltaini un apsmidziniet ar citronu sulu. 
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BROKASTIS: Turku zirņu tortiljas ar spinātiem, tomātiem, olīvām un baziliku

Sastāvdaļas:
• 30 g konservētu turku zirņu
• 1 ēdamkarote tahini (skatiet sadaļu 

“Receptes”)
• 2 ēdamkarotes ēdamā rauga
• 3 ēdamkarotes turku zirņu miltu
• 2 olas
• ¼ sakapāta ķiploka

• Sula, kas izspiesta no 1 citrona
• Kinza 
• Jūras sāls 
• 1 ēdamkarote olīveļļas
• 3 ēdamkarotes tomātu mērces
• Rozmarīns
• Sāls

Gatavošana:
• Izmantojot Delimano MultiFresh blendēšanas funkciju (B), blendējiet 

konservētos turku zirņus, tahini, ēdamo raugu, turku zirņu miltus, olas, ķiploku, 
citrona sulu, kinzu un jūras sāli. 

• Apcepiet tortiljas kokosriekstu eļļā, ietiniet tajās apceptos spinātus, tomātu 
mērci, olīvas un baziliku.

.
UZKODA: FreshBoost smūtijs ar ananasiem, kokosriekstu pienu, medu un ingveru

Sastāvdaļas:
• ½ ananasa
• 300 ml kokosriekstu piena

• 1 tējkarote medus
• Šķipsniņa ingvera

VAI ZINĀJĀT?
Ananasā ir ne tikai daudz C vitamīna, bet arī daudz mangāna, kas stiprina kaulus un audus. 
Vienā tasē svaigas ananasu sulas ir vairāk nekā 70% nepieciešamās mangāna dienas devas. Bērniem, pieaugušajiem un 
senioriem vajadzētu apēst vairākus ananasa gabalus dienā, lai stiprinātu organismu.
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Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Cepta vistas krūtiņa ar saldajiem kartupeļiem 

Sastāvdaļas:
• 150 g vistas krūtiņas
• 1 sakapāts saldais kartupelis

• Sāls
• Rozmarīns

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C un cepiet vistas krūtiņu un saldos 

kartupeļus, līdz tie ir gatavi. Garnējiet ar olīveļļu un rozmarīnu.

VAKARIŅAS: Brūno pupiņu zupa

Sastāvdaļas:
• 250 g izmērcētu brūno pupiņu
• 1 sīpols
• 1 burkāns
• ½ purava

• 1 tomāts
• 1 ķiploka daiviņa
• 800 ml ūdens 
• Jūras sāls

Gatavošana:
• Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un blendēšanai, izmantojot 

sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB), apstrādājiet izmērcētās pupiņas, 
sīpolus, burkānu, puravu, ķiploku, ūdeni un jūras sāli. Nepārsniedziet atzīmi 
MAX.
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BROKASTIS: Pilngraudu maize ar avokado mīkstumu 

Sastāvdaļas:
• ½ avokado mīkstuma
• 400 ml silta ūdens 
• 300 g pilngraudu kviešu miltu 
• 1 ēdamkarote sāls

• 50 g auzu pārslu
• 50 g kokosriekstu eļļas
• 1 paciņa sausā rauga

Gatavošana:
PIEZĪME: maizi gatavojiet iepriekšējā vakarā!
• Sajauciet siltu ūdeni ar pilngraudu kviešu miltiem un nogaidiet dažas minūtes, 

pievienojiet sāli, auzu pārslas,  kokosriekstu eļļu, sauso raugu un samīciet.
• Novietojiet uz darba virsmas un nogaidiet 5 minūtes. Ja nepieciešams, 

pievienojiet miltus, lai mīkla nepieliptu.
• Ielieciet masu bļodā, kas ieziesta ar eļļu, pārsedziet ar pārtikas plēvi un 

novietojiet siltā vietā, lai tā 2 stundu laikā uzrūgtu divreiz lielāka.
• Novietojiet uz cepamās plāts, kas noklāta ar cepamo papīru, un ļaujiet tai rūgt 

vēl 30 minūtes.
• Cepiet aptuveni 30 minūtes, līdz garoza ir zeltaini brūna. 
• Vienā ēdienreizē ēdiet divas maizes šķēles ar avokado mīkstumu.
.

UZKODA: Saldētas ogas ar kokosriekstu vai parasto jogurtu

Sastāvdaļas:
• 200 g saldētu aveņu • Kokosriekstu jogurts

Gatavošana:
• Sablendējiet ogas un jogurtu, izmantojot Delimano MultiFresh vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB).

VAI ZINĀJĀT?
Cukini nav tauku, un tajā ir daudz ūdens un šķiedrvielu. Cukini ir arī dažādi vitamīni, minerālvielas un vērtīgas augu sastāvdaļas. 
Ceptos cukini ir daudz A vitamīna, bet svaigos – nedaudz mazāk. 
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PUSDIENAS: Cukini pīrādziņi ar kvinoju un avokado mērci ar citronu

Sastāvdaļas:
• 50 g vārītas kvinojas 
• 2 rīvēti cukini 
• 1 mocarellas bumbiņa
• ¼ ķiploka daiviņas
• Sakapāti pētersīļi

• 1 sakapāts tomāts
• 1 ola
• 3 ēdamkarote mandeļu miltu
• 1 avokado, sula, kas izspiesta no 1 

citrona, un ēdamais raugs

Gatavošana:
• Izspiediet novārīto kvinoju un sajauciet kopā ar rīvēto cukini – izspiediet 

šķidrumu no cukini. 
• Sajauciet kopā mocarellu, ķiploku, pētersīļus, sakapāto tomātu, olu un 

mandeļu miltus. Rūpīgi samaisiet. 
• Veidojiet mazus pīrādziņus. 
• Cepiet pīrādziņus karstā kokosriekstu eļļā, līdz tie kļūst zeltaini.
• Garnējiet ar masu, kas veidota no avokado mīkstuma, citrona sulas un ēdamā 

rauga vai parmas siera.

VAKARIŅAS: Mandeļu miltu pankūkas ar zemeņu ievārījumu

Sastāvdaļas:

• 50 g mandeļu miltu
• 3 olas

• Vaniļa
• Šķipsniņa kanēļa
• 2 tējkarotes medus

Gatavošana:
• Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai, izmantojot blendēšanas 

funkciju (B), apstrādājiet mandeļu miltus, olas, vaniļu, kanēli, medu un jūras 
sāli.

• Cepiet pankūkas uz vidējas temperatūras un pasniedziet ar mājās gatavotu 
zemeņu ievārījumu. 
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BROKASTIS: Kvinojas olu mafini ar papriku

Sastāvdaļas:

• 2-3 olas
• Jūras sāls
• 40 g vārītas kvinojas

• 1 sakapāta paprika
• 1 mocarellas bumbiņa
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga  

Gatavošana:
• Uzkarsējiet krāsni līdz 170 °C.
• Sakuliet olas, jūras sāli, kvinoju, papriku, sasmalcinātu mocarellu, ēdamo 

raugu un ielejiet masu mafinu pannā. 
• Cepiet aptuveni 25 minūtes.

.
UZKODA: Blendētas mellenes, mandeļu piens un zīda tofu

Sastāvdaļas:
• 250 g saldētu melleņu
• 200 ml mandeļu piena

• 30 g zīda tofu

Gatavošana:
• Apstrādājiet visas sastāvdaļas Delimano MultiFresh 700 ml krūzē blendēšanai, 

izmantojot blendēšanas funkciju (B).

VAI ZINĀJĀT?
Zīda tofu ir neizspiests tofu. Tajā ir vairāk ūdens nekā citos tofu paveidos, un to 
gatavo, iebiezinot sojas pienu, bet neizveidojot kunkuļus. Tas ir pieejams ar dažādu 
konsistenci, ko nosaka sojas proteīnu daudzums masā. 
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PUSDIENAS: Cepts lasis ar griķu putru

Sastāvdaļas:
• Sīpols vai puravs
•  1 tase grauzdētu griķu putraimu 

(uz etiķetes var būt rakstīts 
“kasha”)

• Jūras sāls + svaigi malti melnie 
pipari

• 2 laša filejas

Gatavošana:
• Uzvāriet 500 ml ūdens ar sāli.
• Apcepiet vienu sakapātu sīpolu vai puravu un pēc 5 minūtēm pievienojiet griķu 

putraimus. 
• Gatavojiet aptuveni 2 minūtes, pievienojiet jūras sāli un vārīto ūdeni, uzlieciet 

vāku un gatavojiet aptuveni 20 minūtes, līdz viss ūdens ir uzsūcies. 
• Lai pagatavotu lasi, uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200° C, un novietojiet lasi 

ar ādu uz leju uz cepamās plāts, pievienojiet timiānu un cepiet aptuveni 15 
minūtes.

VAKARIŅAS: Ziedkāpostu plācenīši 

Sastāvdaļas:
• 1 ziedkāposta ziediņi
• Sula, kas izspiesta no 1 citrona
• ½ ķiploka
• Baziliks

• Oregano
• Sāls
• 4 ēdamkarotes ēdamā rauga
• 1 ola

Gatavošana:
• Delimano MultiFresh 700 ml traukā blendēšanai, izmantojot blendēšanas 

funkciju (B), apstrādājiet ķiploku, citronu sulu, baziliku, oregano, jūras sāli, 
ēdamo raugu vai parmas sieru un vienu olu.

• Samaisiet 500 g ziedkāposta ziediņu ar mērci un cepiet aptuveni 10 minūtes, 
līdz plācenīši ir kraukšķīgi un zeltaini.
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BROKASTIS: Ķirbja krēms ar kokosriekstu jogurtu un granolu

Sastāvdaļas:
• 1 ķirbis
• 250 ml kokosriekstu jogurta

• Mājās gatavota granola
  

Gatavošana:
• Apcepiet ķirbja šķēles un sablendējiet biezenī. 
• Pievienojiet kokosriekstu jogurtu un mājās gatavotu granolu (skatiet 12. dienas 

brokastu recepti).
.

UZKODA: FreshBoost smūtijs ar burkānu, lapu kāpostu, ābolu un citronu

Sastāvdaļas:
• 200 g lapu kāpostu
• 2 burkāni
• 1 ābols

• Sula, kas izspiesta no 1 citrona
• 200 ml ūdens

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Pildīts ķirbis ar prosu, zirņiem, tomātu mērci un papriku

VAI ZINĀJĀT?
Hokkaido ķirbja sēklas ir uzturvielām bagātas un tās var izmantot, lai gatavotu salātus un mērces. Turklāt 
sēklām piemīt medicīniska rakstura īpašības, un tās ir viegli sagremojamas. No sēklām tiek spiesta 
vērtīga eļļa, kas palīdz pret artrītu, matu izkrišanu un zobu sāpēm. 
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Sastāvdaļas:
• 100 g prosas
• 50 g konservētu zirņu
• 1 sarkanā paprika
• 50 g sēņu

• Sāls
• 4 ēdamkarotes ēdamā rauga
• 3 ēdamkarotes tomātu mērces

Gatavošana:
• Novāriet ūdenī prosu un zirņus. 
• Apcepiet sagrieztu sarkano papriku un sēnes kokosriekstu eļļā un pēc 10 

minūtēm pievienojiet prosu un zirņus. 
• Gatavojiet aptuveni 5 minūtes, pievienojiet jūras sāli, ēdamo raugu vai parmas 

sieru un tomātu mērci. 
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C.
• Nomazgājiet ķirbi, pārgrieziet uz pusēm, izņemiet sēklas un ievietojiet 

cepamtraukā. 
• Piepildiet ķirbi ar prosas masu.
• Cepiet 20-25 minūtes.
• Tas lieliski garšo kopā ar zaļajiem salātiem. 

VAKARIŅAS: Turku zirņu miltu tortilja ar tahini mērci 

Sastāvdaļas:

• 1 tase ūdens
• 1 tase turku zirņu miltu
• Jūras sāls 

• 2 ēdamkarotes ēdamā rauga vai 
parmas siera

• Mazliet tahini (skatiet sadaļu 
“Receptes”)

Gatavošana:
• Sajauciet ūdeni, turku zirņu miltus, jūras sāli un ēdamo raugu vai parmas 

sieru.
• Uzkarsējiet pannā kokosriekstu eļļu, uzlejiet uz pannas masu, apcepiet katru 

pusi 1-2 minūtes. 
• Kad tortiljas ir gatavas, pasniedziet tās ar tahini mērci.
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BROKASTIS: Tofu un lapu kāpostu olu kultenis

Sastāvdaļas:
• 1 tofu gabals
• Šķipsniņa kurkumas
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga

• 2 ēdamkarotes mājās gatavota 
Indijas riekstu krēma (skatiet 
sadaļu “Receptes”)

• Šķipsniņa jūras sāls   
Gatavošana:
• Sadrupiniet tofu, pievienojiet kurkumu, ēdamo raugu vai parmas sieru, Indijas 

riekstu krēmu, šķipsniņu jūras sāls un samaisiet. 
• Aptuveni 10 minūtes lēnām karsējiet uz eļļas, ik pa brīdim apmaisot.
• Beigās uzkaisiet melnos piparus.

. UZKODA: FreshBoost smūtijs ar saldētiem banāniem, zemesriekstu 
sviestu, kokosriekstu pienu un medu

Sastāvdaļas:
• 1 banāns
• 200 ml zemesriekstu sviesta

• 200 ml kokosriekstu piena
• 1 tējkarote medus

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

VAI ZINĀJĀT?
Griķos pārsvarā ir ogļhidrāti. Tajos ir daudz šķiedrvielu un cietes, kas uzlabo zarnu veselību. Turklāt griķos 
ir nelielas devas augstvērtīgu proteīnu.
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PUSDIENAS: Griķu putraimi ar sēnēm un zaļajām pupiņām

Sastāvdaļas:

• 100 g griķu putraimu
• ½ sakapāta purava
• 70 g šampinjonu 
• 2 ēdamkarotes ēdamā rauga

• 2 ēdamkarotes tomātu sulas
• Sakapāti pētersīļi un dilles
• Jūras sāls

Gatavošana:
• Uz pannas uzkarsējiet kokosriekstu eļļu. 
• Pievienojiet puravus un sakapātus šampinjonus, cepiet aptuveni 5 minūtes. 
• Pievienojiet griķu putraimus un ūdeni. 
• Pēc 10 minūtēm pievienojiet ēdamo raugu vai parmas sieru, tomātu mērci, 

dilles un pētersīļus. Gatavojiet aptuveni 5 minūtes, līdz griķi ir mīksti.

VAKARIŅAS: Ceptu tomātu zupa 

Sastāvdaļas:

• 300 g ķiršu tomātu
• 1 ķiploka daiva
• 1 ēdamkarote olīveļļas

• Bazilika lapas
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga
• 1 sarkanais sīpols

Gatavošana:
• Apstrādājiet visas sastāvdaļas Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai 

un blendēšanai, izmantojot sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB).
• Kad programma ir noslēgusies, pasniedziet zupu.
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BROKASTIS: Kvinoja ar ābolu un kanēli

Sastāvdaļas:
• 30 g kvinojas
• Sāls
• Vaniļas un kanēļa šķipsniņa
• 2 ēdamkarotes kļavu sīrupa

• 2 ēdamkarotes kokosriekstu piena
• 1 ābols
• 2 ēdamkarotes kokosriekstu 

jogurta  
Gatavošana:
• Uzvāriet pannā ūdeni līdz vārīšanās temperatūrai un pievienojiet kvinoju un 

jūras sāli. 
• Gatavojiet aptuveni 15 minūtes, līdz viss šķidrums ir uzsūcies.
• Pievienojiet vaniļu, kanēli, 1 karoti kļavu sīrupa un kokosriekstu piena. Samaisiet, 

uzlieciet vāku un gatavojiet aptuveni 10 minūtes.
• Kastrolī ar kokosriekstu eļļu apcepiet sagrieztu ābolu un vienu karoti kļavu 

sīrupa, līdz ābols kļūst mīksts. 
• Samaisiet kvinoju ar ābolu un pārlejiet ar kokosriekstu jogurtu.

.
UZKODA: FreshBoost smūtijs ar avokado, gurķi un lapu kāpostu

Sastāvdaļas:
• 1 avokado
• 1 gurķis

• 100 g lapu kāpostu

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatietvakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.
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PUSDIENAS: Kuskuss ar dārzeņiem

Sastāvdaļas:
• 80 g vārīta kuskusa
• 1 sakapāts sīpols
• 1 ķiploka daiva
• Šķipsniņa sasmalcināta ingvera
• Šķipsniņa ķimeņu un koriandra
• 2 sagriezti burkāni

• 200 g sakapāta hokkaido ķirbja
• 50 g tomātu
• 1 tase ūdens
• Jūras sāls
• 100 g konservētu turku zirņu

Gatavošana:
• Uz pannas uzkarsējiet kokosriekstu eļļu un pievienojiet sīpolu, ķiploku, ingveru, 

ķimenes un koriandru. Pievienojiet burkānus, hokkaido ķirbi, tomātus, tasi 
ūdens, jūras sāli un turku zirņus. 

• Gatavojiet 40 minūtes un pasniedziet kopā ar kuskusu.

VAKARIŅAS: Burkānu un ingvera zupa 

Sastāvdaļas:
• 4 burkāni
• 1 sarkanais sīpols 

• Šķipsniņa ingvera
• Jūras sāls

Gatavošana:
• Ievietojiet visas sastāvdaļas Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un 

blendēšanai, ielejiet ūdeni, noklājot visas sastāvdaļas (nepārsniedzot atzīmi 
MAX), iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai 
uzsāktu procesu. 

• Kad programma ir noslēgusies, pasniedziet zupu.

VAI ZINĀJĀT?
Kuskuss ir lielisks rīsu vai kvinojas aizvietotājs, un tas ir ļoti daudzpusīgs, jo to var izmantot salātos, zupās, 
piedevās un otrajos ēdienos. Kuskuss ir ne tikai uzturvielām bagāts, bet arī vienkārši pagatavojams, jo 
nepieciešams tikai apliet ar karstu ūdeni un pamaisīt ar dakšiņu.
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BROKASTIS: Iepriekšējā vakarā pagatavotas auzu pārslas mandeļu pienā 
ar vaniļu, mellenēm un kļavu sīrupu 

Sastāvdaļas:

• 30 g auzu pārslas
• 100 g melleņu
• 300 ml mandeļu piena

• Šķipsniņa vaniļas
• 200 ml zemesriekstu sviesta
• 1 tējkarote kļavu sīrupa

Gatavošana:
• Bļodā sajauciet mandeļu pienu, vaniļu, mellenes, auzas,auzu pārslas,
• Pa nakti novietojiet ledusskapī un no rīta baudiet brokastīs.

.
UZKODA: FreshBoost smūtijs ar bieti, spinātiem un citronu sulu

Sastāvdaļas:
• 1/2 bietes
• 200 g spinātu

• Sula, kas izspiesta no 1 citrona

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX.
• Ielejiet ūdeni vai citu šķidrumu līdz atzīmei MAX. 
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

VAI ZINĀJĀT?
Bietēs patiešām ir vairāk cukura nekā citos dārzeņos – divās mazās bietēs ir aptuveni 8 grami. Taču tie 
nelīdzinās 8 gramiem cukura, kas ir cepumā, jo bietēs ir daudz šķiedrvielu, kas kavē cukura uzsūkšanos 
asinsritē.
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PUSDIENAS: Tītars ar dārzeņiem

Sastāvdaļas:
• 150 g tītara krūtiņas
• Sakapāts sarkanais sīpols
• Sakapāta sarkanā paprika
• Sakapāts zaļais pipars

• Ķiploka daiva
• 1 ēdamkarote tomātu biezeņa
• 1 sakapāts cukini
• Sāls 

Gatavošana:
• Uz pannas apcepiet tītara krūtiņu, līdz tā vairs nav sārta. 
• Pievienojiet sarkano sīpolu, sakapātu sarkano papriku, zaļo piparu, sakapātu 

ķiploku, jūras sāli un sautējiet aptuveni 7 minūtes.
• Pievienojiet tomātu biezeni, uzlieciet vāku un gatavojiet aptuveni 10 minūtes. 

Pēc tam pievienojiet cukini un gatavojiet vēl 10 minūtes, līdz cukini ir mīksti.

VAKARIŅAS: Turku zirņu un karija zupa 

Sastāvdaļas:
• 250 g konservētu turku zirņu 
• Šķipsniņa karija pulvera

• 250 ml ūdens
• 250 ml kokosriekstu piena

Gatavošana:
• Ievietojiet turku zirņus, jūras sāli, kariju un ielejiet ūdeni un kokosriekstu pienu 

(attiecībā 1:1) Delimano MultiFresh 1200 ml sildīšanas un blendēšanas krūzē, 
ielejiet ūdeni, noklājot visas sastāvdaļas (nepārsniedzot atzīmi MAX), iestatiet 
sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai uzsāktu 
procesu. 

• Kad programma ir noslēgusies, pasniedziet zupu.
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BROKASTIS: Kvinojas kīšs ar brokoļiem, olām un vegānisko vai parasto sieru

Mīklas sastāvdaļas:
• 100 g uzvārītas 

kvinojas
• 1 tējkarote sinepju
• Šķipsniņa kurkumas

• Sāls
• 1 sakulta ola

Gatavošana:
• Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180 °C.
• Sajauciet kvinoju, sinepes, kurkumu, jūras sāli un sakulto olu. Iemīciet kvinojas 

mīklu nelielā cepamtraukā un cepiet 15 minūtes.
• Pēc tam izņemiet no cepeškrāsns.
Pildījuma  sastāvdaļas:
• 150 g brokoļa ziediņu
• 1 ķiploka daiva

• Jūras sāls
• 1 ēdamkarote ēdamā rauga

Gatavošana:
• Ielieciet brokoļa ziediņus pannā ar vārošu ūdeni un vāriet aptuveni 5 minūtes. 
• Nolejiet ūdeni un cepiet brokoļa ziediņus olīveļļā. 
• Pievienojiet sakapātu ķiploku, jūras sāli un ēdamo raugu.  
• Cepiet 5 minūtes.
• Pārlejiet pār sagatavoto mīklas pamatni. 
Garnējuma sastāvdaļas:
• 1 sakulta ola
• Šķipsniņa jūras sāls

• 200 ml kokosriekstu piena
• 100 g parastā vai vegāniskā siera

Gatavošana:
• Sakuliet olu, šķipsniņu jūras sāls, kokosriekstu pienu un vegānisko vai 

parasto sieru un pārlejiet olu masu pār brokoļiem. 40 minūtes cepiet 180 °C 
temperatūrā. 

VAI ZINĀJĀT?
Kīšs ir franču sāļais pīrāgs ar mīklas garozu, kas pildīts ar olu krēmu un siera, gaļas, jūras velšu vai 
dārzeņu gabaliņiem. Vispopulārākais ir Lorēnas kīšs, kurā ir šķiņķis vai bekons, kā arī siers. Kīšu var 
pasniegt karstu vai aukstu. Tas ir iecienīts visā pasaulē.
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UZKODA: FreshBoost smūtijs ar lapu kāpostiem, persiku un kokosriekstu pienu

Sastāvdaļas:
• 200 g lapu kāpostu
• 1 sakapāts persiks

• 200 ml kokosriekstu piena

Gatavošana:
• Pieskrūvējiet 700 ml blendēšanas krūzei paredzēto vārstu un ievietojiet visas 

sastāvdaļas, nepārsniedzot atzīmi MAX. 
• Ielejiet ūdeni vai citu šķidrumu līdz atzīmei MAX. 
• Pieskrūvējiet asmeni. 
• Novietojiet krūzi blendēšanai uz Delimano MultiFresh, iestatiet vakuumēšanas/ 

blendēšanas funkciju (VB) un piespiediet pogu, lai sāktu procesu. 
• Baudiet FreshBoost smūtiju uzreiz vai pataupiet vēlākam brīdim.

PUSDIENAS: Prosas burgeri arpapriku, spinātiem un olām

Sastāvdaļas:
• 200 g prosas
• 1 sarkanais sīpols
• 1 sakapāts burkāns
• 1 sakapāts cukini
• ½ selerijas

• 50 g spinātu lapu
• 100 g iepriekš uzvārītu turku zirņu
• 1 sakulta ola
• Šķipsniņa kūpinātas paprikas
 

Gatavošana:
• Aptuveni 20 minūtes vāriet prosu ūdenī.
• Sagrieziet sarkano sīpolu, cukini, seleriju un spinātu lapas mazos gabaliņos. 

Aptuveni 5 minūtes vāriet ūdenī.
• Ieberiet bļodā un sajauciet dārzeņus ar prosu un turku zirņiem. Pievienojiet olu 

un rūpīgi sajauciet.
• Pievienojiet jūras sāli, kūpinātu papriku un izveidojiet 4 pīrādziņus.
• Uz pannas uzkarsējiet kokosriekstu eļļu vai olīveļļu un apcepiet abas puses, līdz 

tās kļūst zeltainas.
• Baudiet atsevišķi vai kopā ar avokado mīkstumu.
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VAKARIŅAS: Sarkano lēcu un kurkumas zupa 

Sastāvdaļas:

• 200 g sarkano lēcu, kas pa nakti 
izmērcētas

• ½ sakapāta sarkanā sīpola
• Šķipsniņa ingvera saknes, 

kurkuma, jūras sāls 

• 200 ml ūdens
• 200 ml kokosriekstu piena 

Gatavošana:
• Ievietojiet sarkanās lēcas, sīpolu, ingvera sakni, kurkumu, jūras sāli, ūdeni 

un kokosriekstu pienu Delimano MultiFresh 1200 ml krūzē sildīšanai un 
blendēšanai, ielejiet ūdeni, noklājot visas sastāvdaļas (nepārsniedzot atzīmi 
MAX), iestatiet sildīšanas/ blendēšanas funkciju (HB) un piespiediet pogu, lai 
uzsāktu procesu. 
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Lai izbaudītu visas Delimano vakuuma smalcinātājblendera MultiFresh,
IEGĀDĀJIETIES ARĪ PAPILDU PIEDERUMUS!

VIRTUVES 
KOMBAINA 
PIEDERUMU 
KOMPLEKTS 
MULTIFRESH

VAKUUMA MAISI 
MULTIFRESH 
(30gab)

VAKUUMA TRAUKI 
PRODUKTU UZGLABĀŠANAI 
MULTIFRESH 
(3gab)

VAKUUMA 
AIZBĀZNIS PUDELĒM 
MULTIFRESH

55


