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Šviežia vienu mygtuko paspaudimu: ZWILLING FRESH & SAVE vakuumavimo pompų 
serija iš esmės pakeis jūsų produktų ir maisto saugojimą! Išlaikykite ingredientus  

ir mėgstamus patiekalus šviežius iki penkių kartų ilgiau! 
 

Vienu mygtuko paspaudimu ir išmanioji vakuuminė pompa per kelias sekundes
išsaugos skonius ir vitaminus. QR kodas ant kiekvienos serijos hermetiško

indelio ir maišelio susieja maistą su programėle „ZWILLING Culinary World“.
Paprasta. Išmanu. Šviežia.
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INGREDIENTAI 

  300 g figų (7–8 vaisiai)
  50 ml raudonojo vyno 

 arba portveino
  50 ml tamsaus balzaminio acto
  3 šaukštai rudojo cukraus
  2 šaukštai garstyčių sėklų
  1 šaukštelis garstyčių miltelių
  Druska, pipirai

PARUOŠIMAS

Figas nuplaukite, nuimkite stiebelius ir stambiai 
supjaustykite. Nedideliame puode užvirkite su kitais 
ingredientais ir troškinkite apie 5 min. Tada sudėkite 
į maišytuvą „ZWILLING Personal Blender“ arba sutrinkite 
rankiniu trintuvu iki norimos konsistencijos.

Jei figų ir garstyčių padažas vis dar per skystas, 
sudėkite jį atgal į puodą ir pavirkite ant vidutinės ugnies 
apie 5–10 min. nuolat maišydami, kol pasieksite 
norimą konsistenciją. 

Supilkite garstyčių padažą į „ZWILLING Fresh & Save“ S 
dydžio stiklinę dėžutę ir palikite visiškai atvėsti. 
Tada užsandarinkite vakuume ir laikykite vėsioje vietoje.

Figų ir garstyčių padažas puikiai dera su sūriu.

PATARIMAS

Jei nenorite vartoti alkoholio, 
vietoj raudonojo vyno ar 
portveino galite naudoti 
raudonųjų vynuogių sultis.  

6–8 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
25 MIN.

Gomurį stebinantis šviežių figų skanėstas. 
Vaisinis, aštrus padažas puikiai dera su visų rūšių sūriais – tiek švelniais, 

tiek aštriais, brandintais ar nebrandintais.

FIGŲ IR GARSTYČIŲ
PADAŽAS
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INGREDIENTAI 

  250 g kamembero 
  50 g sviesto
  100 g natūralios varškės
  1 rausvasis svogūnas
  4 šaukštai lagero arba 

 kvietinio alaus
  1 šaukštelis saldžiųjų paprikų  

 miltelių
  ½ šaukštelio maltų kmynų   

 (nebūtina)
  Druska, pipirai

DEKORAVIMAS 

  1 šaukštas pjaustytų laiškinių  
 česnakų

PARUOŠIMAS

Išimkite ingredientus iš šaldytuvo ir pašildykite 
iki kambario temperatūros. 

Svogūną nulupkite ir labai smulkiai supjaustykite. 
Stambiai supjaustykite kamamberą ir sutrinkite šakute. 
Gerai sumaišykite su kitais ingredientais ir įmaišykite alų, 
kol gausite vientisą masę. Pagardinkite druska ir pipirais.

Įdėkite užtepėlę į „Fresh & Save“ M dydžio stiklinę 
dėžutę, užsandarinkite vakuume ir palikite šaldytuve 
mažiausiai 1 valandą.

Sūrio užtepėlę apibarstykite laiškiniais česnakais 
ir patiekite su koržais.

PATARIMAS

Glotnesnei konsistencijai vietoj 
alaus galima naudoti mineralinį 
vandenį arba pieną.

4 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS: 
15 MIN.

LAUKIMO LAIKAS: 
APIE 1 VAL.

Šią klasikinę bavarišką užtepėlę pagaminsite greitai ir paprastai. 
Puikiai tinka laikyti „Fresh & Save“ dežutėje.

SŪRIO UŽTEPĖLĖ
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INGREDIENTAI 

  650 g ruginių miltų 
  50 g kvietinių miltų

 (duonos miltų)
  ½ kubelio šviežių mielių (21 g)  

 arba 1 pakelis sausų mielių (7 g)
  2 šaukšteliai druskos
  1 šaukštelis cukraus
  450 ml drungno vandens
  1 šaukštas acto
  1 šaukštelis kmynų,

 (nebūtina)

Taip pat
  Augalinis aliejus tepimui 
  Sviestas tepimui
  Kepimo popierius
  Kvietiniai miltai minkymui

PARUOŠIMAS

Sumaišykite ingredientus į vientisą tešlą, šiltame vandenyje 
ištirpinkite šviežias mieles arba sumaišykite sausas mieles 
su miltais. Iš tešlos suformuokite rutulį, aptepkite aliejumi ir 
uždenkite rankšluosčiu. Palikite kilti šiltoje vietoje apie 
2 val., kol gerokai padidės. 

Dvi „ZWILLING Fresh & Save“ M dydžio dėžutes ištepkite 
sviestu ir išklokite kepimo popieriumi.

Dar kartą trumpai paminkykite tešlą ant lengvai miltais 
pabarstyto darbastalio, padalykite į dvi lygias dalis ir 
suformuokite nedidelius pailgus kepaliukus. 
Sudėkite kepalus į dėžutes ir vėl palikite pakilti apie 
30 min. kambario temperatūroje. 

Prieš pat besibaigiant kildymui įkaitinkite orkaitę iki 180 °C 
viršutinės ir apatinės kaitros (160 °C su ventiliatoriumi) . Ant 
orkaitės dugno padėkite orkaitei tinkantį indą su vandeniu.

Aštriu peiliu šiek tiek įpjaukite kepaliukus išilgai ir 
pabarstykite miltais. Kepkite įkaitintoje orkaitėje ant vidurinės 
lentynos apie 50–60 min. Išimkite iš dėžutės ir palikite 
visiškai atvėsti. PATARIMAS

Kad duonelės būtų traškesnės, 
prieš kepdami duoną 
pabarstykite saulėgrąžų 
sėklomis.

2 KEPALIUKAI PARUOŠIMO LAIKAS: 
20 MIN.

LAUKIMO LAIKAS: 
APIE 2,5 VAL.

Kepimas „Fresh & Save“ dėžutėje? 
Nieko negali būti lengviau! Paruoškite tešlą, luktelėkite, kol iškils, suformuokite 

kepaliukus, kepkite ir mėgaukitės šviežia duona tarsi iš kepyklos.

DUONELĖS
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INGREDIENTAI 

  1 brokolis (apie 400–500 g) 
  1 raudona saldžioji paprika
  Druska
  ½ prinokusio mango
  100 g anakardžių   

 (skrudintų ir sūdytų)
  200 g natūralaus jogurto
  1 šaukštelis skysto medaus
  Kajeno paprikos

PARUOŠIMAS

Brokolius nuvalykite ir supjaustykite mažais žiedynais. 
Puode užvirkite daug vandens ir įberkite druskos. 
Virkite brokolių žiedynus tiek, kad neprarastų traškumo. 
Perplaukite lediniu vandeniu.

Papriką nuplaukite, išimkite sėklas ir baltą vidų, 
supjaustykite mažais kubeliais. Mangą nulupkite, 
pašalinkite minkštimą nuo kauliuko ir supjaustykite 
mažais kubeliais. 

Dalį anakardžių atidėkite papuošimui, o likusius 
suberkite į trintuvo ąsotį, pvz., „ZWILLING Personal 
Blender“. Trumpai pamalkite anakardžius, tada 
supilkite jogurtą, druską ir Kajeno paprikas. Maišykite, 
kol padažas taps kreminės konsistencijos. 

Visus paruoštus ingredientus sumaišykite su padažu ir 
pagardinkite salotas pagal skonį. Sudėkite salotas į 
„ZWILLING Fresh & Save“ L dydžio dėžutę, 
užsandarinkite vakuume ir palikite šaldytuve apie 1 val.

Patiekite apibarstę likusiais anakardžiais. 
Salotos puikiai dera su kepta paukštiena.

PATARIMAS

Skrudinti ir sūdyti anakardžiai 
suteikia padažui šiek tiek aštrumo. 
Galima naudoti ir anakardžius 
be prieskonių. Tokiu atveju salotas 
pagardinkite šiek tiek stipriau.

PARUOŠIMO LAIKAS:
APIE 30 MIN.

Greitai paruošiamos brokolių ir mangų salotos, 
kurias galima saugoti „Fresh & Save“ dėžutėje.

BROKOLIŲ IR MANGŲ 
SALOTOS 

4 PORCIJOS LAUKIMO LAIKAS:
APIE 1 VAL.
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4 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
45 MIN.

LAUKIMO LAIKAS:
APIE 30 MIN.

TAILANDIETIŠKOS 
JAUTIENOS SALOTOS 

„Fresh & Save“ maišeliuose jautieną galima sumarinuoti labai greitai.
Prireiks mažiau marinato ir laiko.

INGREDIENTAI 

Marinatas
  1 skiltelė česnako  
  3 šaukštai rapsų aliejaus
  3 šaukštai žaliųjų citrinų sulčių
  2 šaukšteliai žuvies

 padažo
  3 šaukštai sojų padažo
  2 šaukšteliai rudojo

 cukraus
  2 kumpio kepsniai

 (maždaug po 250 g)

Salotos
  2 agurkai
  200 g vyšninių pomidorų
  1 aitrioji paprika
  2 laiškiniai svogūnai
  2 mėtų stiebeliai
  ½ kuokštelio kalendrų
  2 šaukštai skrudintų

 anakardžių (nebūtina)

Taip pat
  Augalinis aliejus kepimui

PARUOŠIMAS

Nulupkite ir susmulkinkite česnaką padažui. 
Sumaišykite skysčius su česnaku ir cukrumi. Geriausia maišyti 
trintuvu, pvz., „ZWILLING Personal Blender“, arba rankiniu trintuvu.

Abi kepsnelių puses aptepkite marinatu. 
Užlenkite „ZWILLING Fresh & Save“ M dydžio maišelio kraštą, 
kad užpildant sandariklis nesusiteptų. Sudėkite kepsnius, supilkite 
marinatą, sandariai užsandarinkite vakuume ir marinuokite 
šaldytuve apie 30 min. Likusį marinatą atidėkite į šalį ir 
naudokite apšlakstyti salotoms.

Salotų ingredientus nuplaukite ir nusausinkite. Agurkus supjaustykite 
išilgai ketvirčiais, išimkite vidų ir minkštimą supjaustykite įstrižai, 
maždaug 5 mm storio griežinėliais. Vyšninius pomidorus 
perpjaukite per pusę. Aitriąją papriką perpjaukite išilgai, išimkite 
sėklas ir vidų ir smulkiai supjaustykite. Svogūnus nuvalykite ir 
supjaustykite plonais griežinėliais. Nuskinkite lapus nuo žolelių 
stiebų. Mėtų lapelius supjaustykite smulkiomis juostelėmis, 
o kalendrą susmulkinkite. Paruoštus salotų ingredientus, išskyrus 
žoleles, sumaišykite su likusiu marinatu ir atidėkite į šalį. 

Išimkite marinuotus kepsnius iš maišelio ir apkepkite įkaitintoje 
keptuvėje su trupučiu aliejaus ant stiprios ugnies iš abiejų pusių 
apie 1–2 min. iki norimo kepimo lygio. Išimkite kepsnius iš keptuvės 
ir palikite uždengtus apie 5 min.

Kepsnius aštriu peiliu supjaustykite plonomis juostelėmis. 
Jei norite patiekti iš karto, išdėliokite ant salotų ir pabarstykite 
šviežiomis žolelėmis ir anakardžiais. Arba įdėkite į 
„ZWILLING Fresh & Save“ L dydžio dėžutę, uždarykite 
vakuume ir mėgaukitės vėliau.

PATARIMAS

Jei nemėgstate 
kalendros, galite ją 
pakeisti plokščialapėmis 
petražolėmis.
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INGREDIENTAI 

Padažas
  2 šaukštai alyvuogių aliejaus
  2 šaukštai raudonojo 

 vyno acto
  1 šaukštas skysto medaus
  1 šaukštelis Dižono garstyčių
  1 žiupsnelis kvapiųjų pipirų
  Druska, pipirai

Salotos
  ¼ galvos raudonojo kopūsto
  1 raudonasis svogūnas
  1 kriaušė
  1 žalias burokėlis
  3 šaukštai džiovintų   

 spanguolių
  1 sauja plokščialapių   

 petražolių
  3 šaukštai saulėgrąžų, 

 (pagal skonį)

PARUOŠIMAS

Padažui sumaišykite visus ingredientus ir gerai pagardinkite 
kvapiaisiais pipirais, druska ir pipirais.

Jei reikia, nuo raudonojo kopūsto pašalinkite išorinius 
lapelius ir nupjaukite kotelį. Kopūstą supjaustykite plonomis 
juostelėmis. Svogūną nulupkite, perpjaukite per pusę ir 
supjaustykite plonomis juostelėmis. Nulupkite kriaušes 
ir burokėlius. Kriaušę supjaustykite plonais griežinėliais. 
Burokėlius supjaustykite plonomis juostelėmis.

Sumaišykite visus paruoštus ingredientus ir spanguoles su 
padažu ir trumpai paminkykite. Užlenkite „ZWILLING Fresh 
& Save“ M dydžio maišelio angą, kad užpildant sandariklis 
nesusiteptų. Supilkite salotas į maišelį, tolygiai paskirstykite 
ir įdėkite marinato. Uždarykite maišelį vakuuminiu būdu ir 
palikite marinuotis šaldytuve mažiausiai 2 val. 
Nuplaukite ir smulkiai supjaustykite petražoles.

Pasibaigus marinavimo laikui, išimkite salotas iš maišelio, 
jei norite, įmaišykite petražoles ir saulėgrąžas. 
Dar kartą pagardinkite druskair pipirais.

Raudonųjų kopūstų ir spanguolių salotas patiekite 
su kepta mėsa. PATARIMAS

Pjaustydami burokėlius mūvėkite 
pirštines. Pakitusios spalvos 
daiktus, pvz., pjaustymo lenelę, 
galima nuvalyti citrinų sultimis.

 4–6 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS: 
20 MIN.

LAUKIMO LAIKAS: 
APIE 2 VAL.

Lengva pagaminti! Sumaišykite salotų ingredientus su padažu, sudėkite į 
„Fresh & Save“ vakuuminius maišelius ir pamarinuokite šaldytuve.

RAUDONŲJŲ KOPŪSTŲ
IR SPANGUOLIŲ SALOTOS
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INGREDIENTAI 

  10 vidutinio dydžio  
 nekrakmolingų bulvių
 (apie 750 g)
  2 rozmarino šakelės
  1 saujelė laiškinių česnakų
  1 skiltelė česnako
  250 ml grietinėlės
  200 ml pieno
  Druska, pipirai
  Muskatas
  100 g tarkuoto 

 čederio  sūrio

Taip pat 
  Sviestas tepimui

PARUOŠIMAS

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C viršutinės ir apatinės kaitros (160 °C 
su ventiliatoriumi) . „Fresh & Save“ užkepėlių indą ištepkite sviestu. 

Bulves gerai nuplaukite ir aštriu peiliu supjaustykite tolygiai 
plonais griežinėliais, bet neperpjaukite iki galo, kad apačioje 
liktų sujungtos (žr. patarimą). Sudėkite bulves į kepimo indą 
supjaustyta puse į viršų. Rozmariną nuplaukite, nusausinkite, 
supjaustykite mažomis šakelėmis ir išdėliokite aplink bulves. 

Laiškinius česnakus nuplaukite, nusausinkite ir supjaustykite  
mažais gabalėliais. Nulupkite ir smulkiai supjaustykite laiškinius 
česnakus. Sumaišykite grietinėlę ir pieną, įmaišykite česnaką  
ir laiškinius česnakus. Pagardinkite druska, pipirais ir šviežiai 
tarkuotu muskatu. Grietinėlės mišinį užpilkite ant bulvių.

Įdėkite užkepėlių indą į įkaitintos orkaitės vidurį ir kepkite apie 
50–60 min., gražiai paruduos kol bulvės. Likus maždaug 15 min. 
iki kepimo pabaigos, užkepėlę pabarstykite čederio sūriu.

INFORMACIJA

Bulvių užkepėlę lengva pasigaminti iš anksto. Paruoškite visą 
patiekalą „Fresh & Save“ užkepėlių inde, užsandarinkite 
vakuume ir laikykite šaldytuve, pvz., iki kitos dienos. 
Norėdami paruošti  nuimkite vakuuminį dangtį ir kepkite orkaitėje, 
kaip aprašyta recepte.

PATARIMAS

Perverkite bulves 
mediniu išmeliu, kad 
neperpjautumėte jų visiškai.

4 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
APIE 90 MIN.

Bulvių užkepėlę lengva pasigaminti „Fresh & Save“ užkepėlių inde.
Jei liko likučių, juos galima užsandarinti vakuume ir laikyti inde.

BULVIŲ UŽKEPĖLĖ
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4 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
50 MIN.

ŠPINATAIS IR RIKOTA 
ĮDARYTI MAKARONAI

Šį patiekalą labai patogu paruošti iš anksto. Viską sudėkite į „Fresh & Save“ užkepėlių indą, 
užsandarinkite vakuume ir laikykite šaldytuve, kol būsite pasiruošę kepti orkaitėje.

INGREDIENTAI 

  1 svogūnas
  1 skiltelė česnako
  500 g šviežių špinatų lapų
  2 šaukštai alyvuogių aliejaus
  500 g rikotos
  Druska, pipirai
  Muskatas
  800 ml per sitelį

 susmulkintų pomidorų   
 (pomidorų padažo)
  Itališkas žolelių mišinys
  3 šaukštai sviesto
  3 šaukštai kvietinių miltų
  600 ml pieno
  20 „cannelloni“ makaronų
  100 g tarkuoto sūrio

Taip pat
  Alyvuogių aliejus tepimui

PARUOŠIMAS

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C viršutinės ir apatinės kaitros 
(160 °C su ventiliatoriumi). Nulupkite ir smulkiai 
supjaustykite svogūną ir česnaką. Špinatus nuplaukite, 
gerai nusausinkite ir supjaustykite.

Keptuvėje įkaitinkite aliejų. Pakepinkite svogūną 
ir česnaką. Suberkite špinatus ir patroškinkite, kol išgaruos 
skystis. Pagardinkite druska, pipirais ir šviežiai tarkuotu 
muskatu. Išimkite iš keptuvės ir palikite atvėsti. 

Bešamelio padažui puode ištirpinkite sviestą. Supilkite miltus 
ir nuolat maišydami supilkite pieną. Užvirinkite ir virkite ant 
vidutinės ugnies, kol padažas taps kreminiu. 
Pagardinkite druska, pipirais ir šviežiai tarkuotu muskatu bei 
laikykite šiltai ant nedidelės kaitros.

Špinatus sumaišykite su rikota. Dar kartą pagardinkite 
druska, pipirais ir šviežiai tarkuotu muskatu. 
Užpildykite makaronus naudodami maišelį.

Sutepkite „ZWILLING Fresh & Save“ užkepėlių indo dugną 
alyvuogių aliejumi ir šiek tiek padenkite pomidorų padažu. 
Pagardinkite druska, pipirais ir itališkomis žolelėmis. 
Ant viršaus uždėkite 10 makaronų. Apliekite bešamelio 
padažu. Ant viršaus užtepkite dar šiek tiek pomidorų 
padažo su prieskoniais, tada sudėkite likusius makaronus, 
pomidorų ir bešamelio padažus. 

Pabarstykite tarkuotu sūriu. Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 
30 min., kol makaronai suminkštės. 

Patiekite su pomidorų salotomis.

PATARIMAS

Vietoj šviežių špinatų galite naudoti ir 
šaldytus špinatų lapus. Jų reikės apie 
300 g. Pirmiausia atitirpinkite ir gerai 
nuspauskite.

Makaronus lengva paruošti ir galima 
laikyti vakuume, kol bus paruošti kepti 
orkaitėje. Jei makaronų liko, leiskite 
patiekalui visiškai atvėsti, sandariai 
uždarykite vakuume ir laikykite 
šaldytuve.
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INGREDIENTAI 

  1,5 kg jautienos antrekoto   
 mėsos 
  2 šaukštai vidutiniškai aštrių   

 garstyčių
  2–3 šaukštai kepsnių   

 prieskonių mišinio
  3–4 šaukštai kečupo arba   

 kepsnių padažo    
 (pagal skonį)
  2 šaukštai obuolių acto
  Druska, pipirai

PARUOŠIMAS

Mėsą nuplaukite ir nusausinkite. Sumaišykite garstyčias su 
kepsnių padažu ir šepetėliu patepkite arba įtrinkite visą mėsą. 

Mėsą sudėkite į tinkamą vakuuminį, pvz., „ZWILLING Fresh 
& Save“ M dydžio, maišelįir, užlenkite maišelio angą, kad 
pildant nesusiteptų sandarinimo juostelė. Supilkite marinatą, 
uždarykite maišelį ir vakuuminį sandariklį. 

Virkite mėsą įkaitintoje vandens vonelėje iki 70 °C 24 val. 

Išimkite mėsą ir supilkite mėsos sultis į puodą. Įpilkite kečupo 
arba kepsnių padažo ir obuolių acto ir užvirinkite. Virkite ant 
vidutinės kaitros, kad padažas šiek tiek sutirštėtų.

Mėsą susmulkinkite dviem šakutėmis ir pašildykite padaže. 
Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. 

Patiekite plėšytą jautieną su kopūstų salotomis arba kaip 
mėsainį.     

PATARIMAS

Jautiena turi būti ne per liesa. 
Mėsą galima kepti ir rūkykloje 
arba kepimo rankovėje, 
orkaitėje 80 °C viršutinėje ir 
apatinėje kaitroje apie 24 val.

8–10 PORCIJŲ PARUOŠIMO LAIKAS:
25 MIN.

GAMINIMO LAIKAS:
24 VAL.

Išbandykite išskirtinio, dažniausiai ant kepsninės ruošiamo patiekalo  
„Sous-vide“ versiją, virtą „Fresh & Save“ vakuuminiame maišelyje.

Nepaprastas švelnumas!

PLĖŠYTA JUTIENA
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INGREDIENTAI 

  1 lašišos pusė su oda
 (apie 1 kg), paruošta virti,
 be ašakų
  1 sauja krapų
  20 baltųjų pipirų
  125 g rupios jūros druskos
  125 g cukraus
  6 kadagių uogos
  1 šaukštelis kalendrų sėklų
  1 neapdorotos citrinos žievelė 

PARUOŠIMAS

Nuplaukite lašišą ir gerai nusausinkite. Nuplaukite 
krapus, nusausinkite ir nuplėškite kotelius. Sudėkite  
į trintuvo ąsotį, pvz., „ZWILLING Personal Blender“, 
kartu su pipirais, druska, cukrumi, kadagių uogomis, 
kalendrų sėklomis ir citrinos žievele bei susmulkinkite.

Lašišos filė gausiai aptepkite prieskoniais.  
Užlenkite „ZWILLING Fresh & Save“ L dydžio  
maišelio angą, kad užpildant sandariklis nesusiteptų. 
Įdėkite lašišos pusę, įpilkite marinato ir uždarykite 
maišelį. Užsandarinkite lašišą vakuume ir marinuokite  
šaldytuve apie 24 val. 

Pasibaigus laikui, išimkite lašišą iš maišelio, šaukštu 
nubraukite marinatą ir gerai nuplaukite lašišą po šaltu 
tekančiu vandeniu. Patiekdami labai aštriu peiliu 
supjaustykite lašišą plonais griežinėliais.

Patiekite su bulvių traškučiais ir varškės sūriu su 
žolelėmis arba salotomis, batonu.

PATARIMAS

Likusią lašišą vakuuminiu būdu 
supakuokite į maišelį arba 
supjaustykite griežinėliais ir 
laikykite tinkamoje 
„ZWILLING Fresh & Save“ 
vakuuminėje dėžutėje.

10 PORCIJŲ PARUOŠIMO LAIKAS:
10 MIN. 

LAUKIMO LAIKAS:
APIE 24 VAL.

„Fresh & Save“ vakuuminiai maišeliai tinka ne tik marinuoti, bet ir sūdytai lašišai gaminti. 
Namuose pagaminta lašiša tampa švelni ir tiesiog tirpsta burnoje.

SŪDYTA LAŠIŠA
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6–8 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
2 VAL. (ĮSKAITANT KEPIMO LAIKĄ)

KEPTAS KOKOSINIS RYŽIŲ 
PUDINGAS SU KRIAUŠĖMIS

Ruošdami ryžių pudingą „Fresh & Save“ 
troškinimo inde, išvengsite varginančio maišymo. 

Desertą pagardinkite saldžiomis kriaušėmis ir lazdynų riešutais.

INGREDIENTAI 

Kokosinis ryžių pudingas
  1 vanilės ankštis
  800 ml kokosų pieno
  30 g cukraus
  1 žiupsnelis druskos
  200 g pudingo ryžių 

Keptos kriaušės
  2 kriaušės
  20 g smulkintų lazdynų riešutų
  2 šaukštai klevų sirupo

Taip pat
  Sviestas tepimui

PARUOŠIMAS

Įkaitinkite orkaitę iki 160 °C su ventiliatoriumi (viršutinės 
ir apatinės kaitros naudoti nerekomenduojama). Ištepkite 
„ZWILLING Fresh & Save“ užkepėlių indą sviestu.

Vanilės ankštį perpjaukite išilgai pusiau ir išskobkite 
sėklas. Vanilės sėklas sumaišykite su kokosų pienu, 
cukrumi ir druska. Kepimo formoje tolygiai paskirstykite 
ryžių pudingą ir užpilkite kokosų pienu. Indą uždenkite 
kepimo popieriumi ir kepkite orkaitėje apie 1 val. 

Tuo metu nulupkite kriaušes, supjaustykite ir išimkite vidų. 
Kriaušes sumaišykite su klevų sirupu, vanile, cinamonu ir 
smulkintais riešutais. Pasibaigus laikui, išmaišykite ryžių 
pudingą ir ant viršaus uždėkite kriaušes. Toliau kepkite be 
aliuminio folijos apie 15–20 min., kol kriaušės suminkštės. 

PATARIMAS

Vietoj kriaušių galima 
naudoti obuolius.
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TRUPININIS SLYVŲ PYRAGAS
Neturite tinkamo kepimo indo? 

„Fresh & Save“ užkepėlių indas puikiai tinka kepiniams. 
Tegul šis skanus trupininis slyvų pyragas jus įtikina!

INGREDIENTAI   

Tešla
  125 g kvietinių miltų
  1 šaukštelis kepimo miltelių
  125 g cukraus
  1 pakelis burbono vanilinio   

 cukraus (8 g)
  ½ neapdorotos citrinos žievelės
  125 g minkšto sviesto
  2 kiaušiniai

Trupiniai
  120 g kvietinių miltų
  80 g cukraus
  80 g sviesto
  1 žiupsnelis cinamono

Užpilas
  600 g slyvų 

 (tinka džiovintos ir rūkytos)

Taip pat
  sviestas tepimui
  kvietiniai miltai kočiojimui

PARUOŠIMAS

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C viršutinės ir apatinės 
kaitros (160 °C su ventiliatoriumi) . 
Ištepkite „ZWILLING Fresh & Save“ užkepėlių indą 
sviestu ir pabarstykite miltais.

Iš pirmiau nurodytų ingredientų pagaminkite tešlą. 
Tešlą tolygiai paskirstykite inde.

Kvietinius miltus, cukrų, sviestą ir cinamoną sutrinkite į 
trupinius ir atvėsinkite. Slyvas nuplaukite, perpjaukite 
per pusę, išimkite kauliukus ir išdėliokite ant tešlos. 
Pabarstykite trupiniais.

Kepkite orkaitėje ant vidurinės lentynos apie 
50–55 min., kol trupiniai taps auksinės spalvos.  
Išimkite ir palikite visiškai atvėsti ant grotelių.

Patiekite su plakta grietinėle.

PATARIMAS

„ZWILLING Fresh & Save“ užkepėlių indas 
gali būti naudojamas pyragui iš anksto paruošti, 
užsandarinti vakuume ir laikyti vėsiai iki kepimo. 
Arba jei dar liko gabalėlių, juos galima užsandarinti 
inde ir laikyti šaldytuve.

MAŽDAUG
8 PYRAGO GABALIUKAI

PARUOŠIMO LAIKAS:
APIE 90 MIN.
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 2 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS: 
APIE 10 MIN.

UOGŲ, AVIŽŲ IR BANANŲ 
GLOTNUTIS

Jei ryte neturite daug laiko, šį kokteilį galite paruošti vos per kelias minutes. 
Dėl vakuuminio sandariklio jį galima akimirksniu užsandarinti naudojant „Fresh & Save“ 

vakuuminę pompą ir saugiai laikyti tol, kol būsite pasiruošę juo mėgautis.

INGREDIENTAI 

  150 g šaldytų uogų mišinio
  1 mažas bananas
  1 šaukštas smulkintų avižų dribsnių
  250 ml avižų gėrimo
  Agavų sirupo (pagal skonį)

PARUOŠIMAS

Leiskite uogoms trumpai atitirpti. Nulupkite bananą.

Sudėkite ingredientus į trintuvo ąsotį, pvz., 
„ZWILLING Personal Blender“, tokia tvarka: uogos, 
avižos, bananas, avižų gėrimas ir agavų sirupas. 
Uždarykite ąsotį ir uždėkite ant trintuvo. Sutrinkite 
glotnutį iki norimos konsistencijos.

Mėgaukitės glotnučiu iš karto. Jei norite mėgautis 
vėliau, uždėkite „To Go Lid“ dangtelį. Norėdami laikyti, 
uždėkite vakuuminį dangtelį ir vakuuminį sandariklį 
naudodami „ZWILLING Fresh & Save“ vakuuminę 
pompą.

PATARIMAS

Glotnutį taip pat galima ruošti 
rankiniu trintuvu. 
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GREIPFRUTŲ IR JOGURTO 
GLOTNUTIS 

Glotnutyje yra daug baltymų ir vitaminų. 
Vietoj greipfruto galima naudoti apelsiną, kad skonis būtų švelnesnis.

INGREDIENTAI  

  1 rožinis greipfrutas
  100 g ananaso minkštimo
  100 g šviežių arba šaldytų   

 braškių
  200 g graikiško jogurto

 (10 % riebumo)
  Agavų sirupas (pagal skonį) 

PARUOŠIMAS 

Greipfrutą nulupkite, pašalindami visą baltą odelę, 
ir stambiai supjaustykite skiltelėmis. Taip pat 
supjaustykite ananaso minkštimą. Braškes nuplaukite 
ir nuvalykite, dideles perpjaukite per pusę. 
Leiskite šaldytoms braškėms trumpai atitirpti.

Sudėkite ingredientus į trintuvo ąsotį, pvz., 
„ZWILLING Personal Blender“, tokia tvarka: 
greipfrutas, braškės, ananasai, jogurtas ir agavų sirupas.

Uždarykite ąsotį ir uždėkite ant trintuvo. 
Sutrinkite glotnutį iki norimos konsistencijos. 

Mėgaukitės glotnučiu iš karto. Jei norite mėgautis 
vėliau, uždėkite „To Go Lid“ dangtelį. 
Norėdami laikyti, uždėkite vakuuminį dangtelį 
ir vakuuminį sandariklį naudodami 
„ZWILLING Fresh & Save“ vakuuminę pompą. 

PATARIMAS 

Glotnutį taip pat galima ruošti 
rankiniu trintuvu.

 2 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS: 
APIE 10 MIN. 
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VYNUOGIŲ IR AVOKADŲ 
GLOTNUTIS

Šis žalias glotnutis labai paprastai ir greitai sumaišomas 
trintuvu „ZWILLING Personal Blender“.

2 PORCIJOS PARUOŠIMO LAIKAS:
10 MIN.

INGREDIENTAI 

  100 g salotinių sultenių
  200 g žalių vynuogių be kauliukų
  1 mažas prinokęs avokadas
  200 ml obuolių sulčių
  1 šaukštelis graikinių riešutų arba  

 kokosų aliejaus
  ½ žaliosios citrinos sulčių

 

PARUOŠIMAS 

Salotines sultenes ir vynuoges nuplaukite ir nusausinkite. 
Apskabykite vynuoges. Avokadą perpjaukite per pusę, 
išimkite kauliuką, dalimis išskobkite minkštimą ir dėkite 
tiesiai į trintuvo ąsotį, pvz., „ZWILLING Personal Blender“. 

Sudėkite ingredientus į trintuvo ąsotį tokia tvarka: 
avokadas, vynuogės, salotinės sultenės, obuolių ir 
žaliosios citrinos sultys, graikinių riešutų aliejus. 
Uždarykite ąsotį ir uždėkite ant trintuvo. 
Sutrinkite glotnutį iki norimos konsistencijos. 

Mėgaukitės glotnučiu iš karto. Jei norite mėgautis vėliau, 
uždėkite „To Go Lid“ dangtelį. Norėdami laikyti, uždėkite 
vakuuminį dangtelį ir vakuuminį sandariklį naudodami 
„ZWILLING Fresh & Save“ vakuuminę pompą.

PATARIMAS

Glotnutį taip pat galima ruošti 
rankiniu trintuvu.  


