
Rezeptsammlung Nr. XX

Konservējiet 
ar prieku

Recepšu grāmatiņa

Kvalitāte ir labākā recepte. 



Apmēram 6 burkas pa 200 ml
Sastāvdaļas:
500 g ķiršu
(nosvērtu pēc sagatavošanas) 500 g melleņu
(nosvērtu pēc sagatavošanas) 350 g pūdercukura
1 paciņa Dr. Oetker „Gelfix Stēvija”

Pagatavošana
Nomazgā ķiršus un izņem kauliņus. Notīra mellenes un nomazgā. Augļus sasmalcina 
atkarībā no vēlamās ievārījuma konsitences. Visus augļus sajauc bļodā ar 2 ēd.k. 
cukura un paciņu Dr. Oetker „Gelfix stēvija”. Masu karsē uz nelielas uguns, nepārtraukti 
maisot, kamēr uzvārīsies. Tad pievieno atlikušo cukuru un turpina maisīt, kamēr masa 
uzvārīsies. Vāra aptuveni 3 minūtes, tad noņem no uguns. Ja nepieciešams, nosmeļ 
putas, un ievārījumu uzreiz lej iepriekš sagatavotās burkās. Burkas aizvāko, apgriež 
otrādi ar vāku uz leju un ļauj pastāvēt aptuveni 5 minūtes.

Ķiršu un melleņu 
ievārījums 
(ar mazāku kaloriju daudzumu)

Iedvesmojies konservēšanai! 

Ieteikums:
Ja ievārījums nesabiezē līdz vēlamajai konsistencei, vārot ieteicams 
pievienot Dr. Oetker citronskābi.

Ar Dr. Oetker „Gelfix stēvija” pagatavosiet visgardāko ievārījumu, džemu vai želeju. 
Šis produkts ir paredzēts cilvēkiem, kas vēlas samazināt pārtikas kaloritāti, samazinot 
uzņemtā cukura daudzumu.
Stēvija ir augs, kas zināms jau simtiem gadu un nāk no Dienvidamerikas. No Stēvijas 
auga ražotais dabīgais saldinātājs ir līdz 300 reižu saldāks par cukuru un gandrīz 
nesatur kalorijas.
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Apmēram 4 burkas pa 200 ml
Sastāvdaļas:
250 g aprikožu (notīrītu un bez kauliņiem) 300 g persiku 
(notīrītu un bez kauliņiem) 200 ml dažādu augļu sulas
1 tējk. Dr. Oetker citronskābes
1 paciņa Dr. Oetker ievārījumu cukura ar stēviju 3:1

Gardi, jo gatavots mājās!
Pirmais cukurs ievārījumiem, pirmais cukurs ievārījumiem, kas paredzēts mazkaloriju 
mājas ievārījuma vai džema pagatavošanai. Pievienojiet Dr. Oetker ievārījumu 
cukuram ar stēviju  tikai savus iecienītākos augļus!

Pagatavošana 
Lai pagatavotu džemu, katlā saliek smalki sagrieztus augļus. Ielej sulu, pievieno 
citronskābi un paciņu Dr. Oetker ievārījumu cukura ar stēviju 3:1. Visu kārtīgi samaisa. 
Nepārtraukti maisot, uzvāra un ļauj pavārīties aptuveni 5 minūtes.

Ieliek šķīvītī 1–2 tējkarotes pagatavotā karstā džema. Ja atdzisis džems nav pietiekami 
biezs, iejauc 2 tējkarotes Dr. Oetker citronskābes.

Nosmeļ putas un lej džemu sagatavotās burkās līdz augšai. Burkas aizvāko un atstāj 
uz 5 minūtēm, apgriežot ar vāku uz leju.

Aprikožu un 
persiku džems  
(ar mazāku kaloriju daudzumu)

Ieteikums:
Lai džems saglabātu krāsu, aprikozes un persikus ieteicams nomizot.
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Apmēram 7–8 burkas pa 800 ml
Sastāvdaļas:
2 kg šampinjonu
2 kg austersēņu
0,5 kg sparģeļu
0,5 kg papriku
300 ml etiķa
150 g cukura
1 paciņa Dr. Oetker saldskābā Pikant fix

Pagatavošana 
Sēnes applucina un 3 minūtes patur ūdenī, pievienojot mazliet sāls. Pēc tam lielākās 
pārgriež uz pusēm. Papriku nomazgā, iztīra un sagriež strēmelēs. Sparģeļus nomazgā, 
noņem pārkoksnējušos daļu gar sakni un sagriež standziņās. Visus dārzeņus sajauc 
un liek burkās.

Pagatavo maisījumu no ūdens, cukura, etiķa un vienas paciņas Dr. Oetker saldskābā 
„Pikant fix”. Maisījumu karsē, kamēr uzvārīsies. Vāra aptuveni 3–5 minūtes, 
nepārtraukti maisot. Iegūto maisījumu vēl karstu lej burkās. Burkas aizvāko un liek 
aukstumā. 

Vēlams izlietot 30 dienu laikā no burkas atvēršanas.

Marinētas sēnes  
(ar saldskābo „Pikant fix”)

Vieglai konservēšanai

Dr. Oetker konservēšanas maisījums „Pikant fix” palīdz saglabāt dār-
zeņu formu, konsistenci un vitamīnus!

Mūdienīga dārzeņu konservēšana. Ar Dr. Oetker konservēšanas maisījumiem 
„Pikant Fix” vienmēr varat sasniegt vislabāko rezultātu, vienkārši pievienojot tos 
klasiskā sastāva (ūdens, etiķa un cukura) marinādei.
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Apmēram 7–8 burkas pa 800 ml
Sastāvdaļas:
3 kg puravu
1 kg gurķu
1 kg paprikas
300 g 9 % etiķa
150 g cukura
1 paciņa Dr. Oetker asā 
konservēšanas maisījuma „Pikant fix”

Pagatavošana
Puravus nomazgā, notīra un sagriež pagaros 2–3 cm gabaliņos. Gurķus nomazgā un 
sagriež šķēlītēs. Papriku nomazgā, iztīra un sagriež strēmelēs. Visus dārzeņus sajauc 
un liek burkās.

Pagatavo maisījumu no ūdens, cukura, etiķa un vienas paciņas Dr. Oetker asā 
konservēšanas maisījuma „Pikant fix”. Maisījumu karsē, kamēr uzvārīsies. Vāra 
aptuveni 3–5 minūtes, nepārtraukti maisot. Iegūto maisījumu vēl karstu lej burkās. 
Burkas aizvāko un liek aukstumā. 

Vēlams izlietot 30 dienu laikā no burkas atvēršanas.

Marinēti dārzeņi
(ar aso „Pikant fix”)

Konservējiet ar prieku!
Ar Dr. Oetker konservēšanas maisījumiem „Pikant Fix” Vienmēr sasniegsiet vislabā-
ko  rezultātu, vienkārši pievienojot tos klasiskā sastāva (ūdens, etiķa un cukura) ma-
rinādei.

Dr. Oetker konservēšanas maisījums „Pikant fix” palīdz saglabāt 
dārzeņu formu, konsistenci un vitamīnus!
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Apmēram 3 burkas pa 350 ml
Sastāvdaļas:
250 g aveņu
1 citrona sula 
1/4 l ūdens
1 paciņa Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1” 
300 g smalkā cukura

Pagatavošana 
Avenes nomazgā un atbrīvo no kātiņiem.

Ūdenī iespiež citrona sulu un nedaudz pavāra (aptuveni 2 minūtes). Avenes saberž un 
ielej ūdeni. Sajauc Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1” ar cukuru, pagatavoto maisījumu liek 
katlā ar avenēm.

Visu kārtīgi samaisa un maisot uzvāra. Vāra aptuveni 2 minūtes. Karstu želeju pilda 
burkās līdz malām un aizvāko.

Aveņu džems

Ir vērts gatavot mājās!

Ieteikums:
Avenes, zemenes, bumbieri un persiki var nebūt pilnībā nogatavojušies, 
tad vārot augļi labāk saglabās savu formu.

Gelfix — biezinātājs uz pektīna bāzes. Pektīns ir dabīgs skābais polisaharīds, ko 
satur gandrīz visi augļi.
Lietojot Dr. Oetker „Gelfix Extra 2:1”, izvārīsiet ievārījumu tikai dažās minūtēs! Tā tiks 
saglabāti vairāk vitamīni, augļu un ogu dabīgā krāsa, kā arī brīnišķīgais aromāts.
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Tagad konservēšana ir 
tik vienkārša un patīakama!

Viss Dr. Oetker konservēšanas produktu sortiments:

Gelfix Clasic biezinātā-
js-maisījums ātrai ievārījumu 
konservēšanai

Konservēšanas piedeva 
pret pelējumu un rūgšanu

Pikant fix saldskābais 
konservēšanas maisījums

Gelfix Extra 2:1 biezinātā-
js-maisījums ātrai ievārījumu 
konservēšanai

Gelfix biezinātājs-maisījums 
ar stēviju ātrai ievārījumu 
konservēšanai

Pikant fix asais kon-
servēšanas maisījums

Citronskābe

Ievārījumu cukurs ar stēviju

Kvalitāte ir labākā recepte. 
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