
 

 

 

 

Veselīgo 

našķu 

receptes 
  



 

Šī recepšu grāmata tapusi „Too Much Sugar” jeb „Cukura 

saldums un posts” eTwinning projekta ietvaros. 

Sadarbojoties: 

Pastendes PII “Ķipars”  
Ropažu PII “Annele” 
Rīgas PII “Viršu dārzs” 

Piedāvājam Jums receptes dažādiem pagatavojamiem 

našķiem, ko labāk izvēlēties veikalā nopērkamo našķu 

vietā. Šie našķi nesatur pievienoto cukuru, krāsvielas, 

garšas pastiprinātājus un citas kaitīgas vielas. 

 

Liels paldies bērnu vecākiem, kas piedalījās recepšu 

izdomāšanā, realizēšanā un apkopošanā! 

 

Lai Jums garšo!  

  



Ātmais banānu saldais 
Sastāvdaļas : 

2 banāni,  

2 saujas dažādu ogu - svaigu vai saldētu.                               

Pagatavošana: 

Banānus sagriež gabalos un uz 2 stundām ieliek saldētavā. Pēc tam sablenderē - 

izveidojas gaiša krēmīga un auksta masa. Liek trauciņos un uzber ogas.                                         

 No 2 banāniem sanāk vai nu 3 nelielas porcijas vai 2 "kārtīgas". 

 

 

 

  



Banānu nankūkas 
Nekas nevar būt vienkāršāks un veselīgāks par banānu pankūkām  

Sastāvdaļas: 

1-2 labi nogatavojies banāns 

2 olas 

Kanēlis, rieksti (pēc izvēles) 

Pagatavošana: 

Ņemam 1 – 2 vidēja lieluma labi nogatavojušos banānus, divas olas. Pēc individuālām 

vēlmēm klāt var pievienot kanēli, riekstus u.c. Var pievienot arī ¼ karoti cepamā pulvera. 

Banānu saspaida ar dakšiņu, visas pārējās sastāvdaļas piemaisa klāt (ar noteikumu, ka ir 

sasmalcināts tas, kas jāsasmalcina). Cep ar sviestiņu ieziestā pannā, kamēr pankūkas kļūst 

zeltaini brūnas. 

Pasniedz kopā ar grieķu jogurtu, priežu čiekura sīrupu vai medu. 

 
 

 



Banānu smūtijs 
Sastāvdaļas: 

 2 banāni 

 Sauja svaigu vai saldētu aveņu (var jeb kuras citas ogas) 

 3 dateles bez kauliņiem 

 Glāze rīsu vai kokosriekstu piena (var arī govs pienu) 

 tējkarote čia sēklu 

Pagatavošana: 

Visas sastāvdaļas sablenderē un pasniedz. Smūtijam var pievienot “baby” spinātlapas 

(smūtija krāsa būs nedaudz zaļgana), kā arī jebkuru augli – mango, meloni, nektarīnu, 

apelsīnu, bumbieri u.c. 

 



Biezniena klimnas am saldo mēmci 

 

Sastāvdaļas: 
Klimpām: 

1-2 olas 
1 paciņa biezpiens 
1 ēdk., - maximums 2 ēdk. - milti (bet ne vairāk, citādi būs negaršīgi. Efekts ir tajā, ka miltus 
jāliek tikai tik, lai nejūk ārā, bet var arī vispār nelikt. Tad klimpas ir gaisīgas un daudz 
garšīgākas.) 
Sāls (pavisam nedaudz, minimāli, bet var nelikt, jo sāls būs jau ūdenī, kurā vārīsies klimpas) 
 

Mērcei: 
krējums 
kanēlis 
medus  
 

Pagatavošana:  
 

Biezpienu sajauc ar olām, pieliek miltus, ja nepieciešams. 
Uzvāra katliņā ūdenī, nedaudz pieliek ūdenim sāli, un tad, sagatavoto biezpiena masu, ar 
karoti, pa vienai liek vārošā ūdenī un vāra. Kad klimpas uzpeld virspusē, tad tās ir gatavas- 
ceļ ārā un liek uz šķīvja. Katrai klimpai pārlej pāri saldo mērci, kurā sajaukts krējums, kanēlis 
un medus tādās attiecībās kā pašam patīk. Bet ar medu nav jāaizraujas, kanēlis dod labu 
garšu, saldumu un burvīgu smaržu. Tas arī viss!  

  



Bmīvdienu mafini am linsēklām 

Sastāvdaļas:  

 

¾  glāzes miltu,  
½ glāze auzu pārslu,  
¼ glāze medus,  
2 ēdamkarotes sasmalcinātu linsēklu,  
1 tējkarote malta kanēļa,  
1 tējkarote cepamā pulvera,  
šķipsniņa sodas,  
šķipsniņa sāls,  
½ glāze piena, 
1 olas baltums,  
4 tējkarotes rapšu vai kāda cita eļļas,  
1 liels banāns 

Pagatavošana:  

Cepeškrāsni iesilda līdz 180 grādiem. Sajauc miltus, auzu pārslas, cukuru, linsēklas, 
kanēli, cepamo pulveri, sodu un sāli.  

Atsevišķā traukā saputo olas baltumu ar pienu un samīcītu banāna mīkstumu.  

Samaisa abu trauku saturu, iegūto mīklu lej mafinu veidnītēs, liek cepeškrāsnī un cep 
aptuveni 25 minūtes. 

  



Ābolu - kanēļa činsi 
Sastāvdaļas: 

 Ābols 

 Kanēlis 

 Agaves sīrups 

Pagatavošana: 

Uzsilda krāsni līdz 100C grādiem (vai 80C grādiem, kompakto/gaisa krāsni). 

Sagriež ābolus pēc iespējas plānākās šķēlītēs (mēs izmantojam siera nazi), izkārto pannā uz 
cepamā papīra un apslaka (mēs “krāsojām” ar otiņu) ar agaves sīrupu. Pārkaisa ar kanēli un 
liek krāsnī uz divām stundām (vai ilgāk, ja šķēles sanākušas biezākas). Pēc 2 stundām izņem 
no krāsns, noņem no cepamā papīra un atstāj atdzist uz restēm. 

Piezīme: 
 

2 stundas var šķist ilgs laiks, bet to laikā nekas vairs nav jādara, tāpēc par ābolu 
šķēlītēm var “aizmirst” (galvenais uzlikt atgādinājumu vai taimeri) un darīt citus mājas 
darbiņus. Finālā jāsanāk kraukšķīgiem ābolu čipsiem. Lai izdodas!  

 

  



Kakao trifeles 
Sastāvdaļas: 

 Žāvēti augļi (plūmes, dateles, aprikozes) 

 Rieksti un sēklas (mandeles, lazdu rieksti, lobītas saulespuķu sēklas utt.) 

 Kakao 

 Kokosriekstu skaidiņas 

 Šķipsniņa sāls 

Pagatavošana: 

Blenderī sasmalcina riekstus un sēklas. Pievieno karstā ūdenī izmērcētus (var nedaudz 
pavārīt) žāvētos augļus, šķipsniņu sāls. Samaisa. Pievieno kakao (daudzums pēc garšas un 
vēlmēm. Samaisa. Gatavo masu saveido nelielās bumbiņās, apviļā kokosriekstu skaidiņās. 
Gatavs!  

 

  



Mājas saldējums 
 

Sastāvdaļas: 
 
Banāni 
kokosriekstu piens 
Papildus iespējamas jebkuras ogas vai augļi, kas pieejami, izauguši vai omes atvedušas.:) 
 

Pagatavošana: 
 

Sablenderē banānus ar kokosriekstu pienu (ar kokosriekstu piena daudzumu nevajag 
ļoti aizrauties, jo sablenderētā masa var sanākt pārāk šķidra).  

Sablenderēto sadala divās vai trijās daļās. Katrai no daļām var pieblenderēt klāt kādas 
citas ogas (mums ļoti garšo mango un zemenes).  
Lej saldējuma trauciņos trijās kārtās, lai sanāk trīskrāsains saldējums.  
Liek saldēties, kamēr sasalst. Ēd, kamēr nav izkusis. 
 

Piezīme: 
 
Saldējuma trauciņus var nopirkt IKEA, bet liekas, ka arī Tiger veikalos. 

  



Auzu nāmslu un žāvēto augļu  

musli batoniņi 

Sastāvdaļas: 

 100 g žāvētas plūmes 

 100 g kaltētas dzērvenes vai ķirši 

 100 g rozīnes 

 100 g žāvētas dateles 

 100 g lazdu vai citi rieksti 

 100 g auzu pārslas 

 2 ēdamkarotes medus 

 1 ēdamkarote eļļas 
 

Pagatavošana: 

Žāvētos augļus noskalo, liek nelielā katliņā, pārlej ar verdošu ūdeni. Katliņam uzliek 

vāku un ļauj augļiem uzbriest apmēram 20 minūtes. Pēc tam augļus izņem no ūdens un 

sablendē.  

Riekstus sasmalcina. 

Auzu pārslas ber uz cepampapīra un apgrauzdē cepeškrāsnī 160 grādos. 

Grauzdētās auzu pārslas, riekstus un sablendētos augļus sajauc ar medu. 

Cepešpannā ieklāj cepampapīru, ko pārsmērē ar eļļu. Masu klāj līdzenā kārtā uz plāts, 

pārklāj ar vēl vienu cepampapīra kārtu un liek cepeškrāsnī. Cep 160 grādos 30 minūtes. 

Atdzesē un sagriež nelielos gabaliņos. No norādītajiem daudzumiem sanāk 8 musli batoniņi.  

 



Avokado kūka 
Sastāvdaļas: 
 

Pamatne 
150g valriekstu 
100g mandeļu milti 
50g kokosriekstu skaidiņu 
150g žāvētas plūmes 
100g žāvētas aprikozes (tumšās) 
50g kokosriekstu eļļa 
 
Pildījums 
600g avokado, mizots, bez kaula 
250g kokosriekstu eļļa 
150g agaves sīrupa 
120g citronu sulas 

 
Pagatavošana: 
 

Kokosriekstu eļļu liek karstā ūdens peldē, lai izkūst. 
 
Valriekstus, mandeļu miltus un kokosriekstu skaidiņas liek kuterī (virtuves kombainā) un kuļ 
3 min. Pievieno žāvētos augļus un kokosriekstu eļļu un kuļ vēl 3 min. 
Iegūto masu liek kūkas vai tartes formā (apmēram 26cm diametrā) un rūpīgi izlīdzina, ar 
roku piepresē, lai veidotos līdzena, gluda kūkas pamatne. 
 
Pildījumam visas sastāvdaļas liek kuterī un kuļ 3min., līdz izveidojas viendabīga masa. 
Gatavo masu lej formā, izlīdzina un liek ledusskapī, lai sastingst. No šī daudzuma sanāk kūka 
12 personām.  

 



Banānu nīmāgs 
 

Sastāvdaļas: 
 
3 gatavi (bet svarīgi, lai tie ir ļoti gatavi) banāni 
1 glāze milti 
1 tējkarote cepamā pulvera 
1/4 glāze eļļas vai kausēta sviesta  
1 tējkarote vaniļas esences 
1 ola 
Šķipsniņa sāls 
 

Pagatavošanas gaita: 
 

Ieslēdz cepeškrāsni uz 1800 C. Kūku (pīrāgu) pannu izklāj ar cepampapīru vai ieeļļo.  
Sajauc kopā miltus, cepampūlveri, sāli. Citā bļodā saspaida banānus, līdz veidojas putra, 
tiem piejauc olu un vaniļas esenci. Sajaukto masu pievieno sauso sastāvdaļu maisījumam un 
sajauc tās kopā. Masu liek cepamformā. Cep apmēram 20 minūtes. 10 minūtes ļauj pīrāgam 
atdzist formā, tad to izņem un atdzesē. 
 

 

  



Smūtijs  
 

Sastāvdaļas: 
 

 banāni; 

 ogas (zemenes, avenes, mellenes – ziemā no saldētavas) vai kāds kivi, mango; 

 piens, piena spēks vai kefīrs; 

 kaņepju proteīns 0,5-1 ēdamkarote uz apmēram 200ml šķidruma (Olbaltumvielu, 
šķiedrvielu, Omega 3, 6, 9 avots); 

 ja neliek ogas var pievienot smiltsērkšķu sulu; 

 medus, ja gribas saldāku 
 

Pagatavošana: 
 

Šoreiz smūtijs top no banāna, kivi, kaņepju proteīna un blenderētām saldētām 
zemenēm un piena. 
Visu saliek blenderī, pārlej ar pienu, piena spēku vai kefīru. Sablenderē. Pasniedz salietu 
glāzēs un dzer ar salmiņu! 
 
 
 

 
 

 

  



Ziemassvētku ninamkūku tmifeles 
Sastāvdaļas: 

 4-6 mīkstas, izmērcētas žāvētās dateles vai 6-8 mīkstas, žāvētas plūmes 
 8-9 ēd. k. MILZU bio rudzu pārslas bez cukura 
 2 ēd. k. zemesriekstu sviesta (bez pievienota cukura) 
 1-2 ēd. k. šķidras kokosriekstu eļļas 
 šķipsniņa piparkūku garšvielu maisījuma 
 kokosriekstu skaidiņas, sadrupināti rieksti vai kaltētu ogu gabaliņi dekorēšanai 

Pagatavošana: 

Ja izmanto dateles, kas ir mīkstas un lipīgas uzreiz (piemēram, RIMI Juicy dates), var 
iztikt bez mērcēšanas. Cietākas žāvētās dateles vai plūmes obligāti iepriekš jāizmērcē ūdenī, 
lai tās kļūtu mīkstas, ķepīgas un vieglāk sablendētos pastā. 

Visas sastāvdaļas liek blenderī vai nelielā virtuves kombainā un sablendē/samaļ vairāk vai 
mazāk viendabīgā masā. Ja nepieciešams, ik pa brīdim aptur ierīci un ar lāpstiņu notīra 
trauka malas, sabīdot trifeļu masu uz asmenīšu pusi. Ja nepieciešams, pievieno pa kādai 
tējkarotei ūdens. 

Masu izliek bļodiņā un ar tīrām, mitrām rokām saspiež un saviļā nelielās bumbiņās. 

Gatavās bumbiņas uzreiz izviļā izvēlētajās piedevās. Liek ledusskapī sacietēt un atdzist. Ja 
pirms pasniegšanas ir maz laika vai trifeles jānogādā ciemos, tās var ielikt saldētavā, lai 
sacietē pamatīgāk. 

 

http://www.happywhispers.lv/lv/piparkuku-trifeles/


Ziemas smūtijs 
 

Sastāvdaļas: 
         400ml piens 
         100g biezpiens 
         100g saldētas zemenes 
         2 ēd.k. mango biezenis 
         Medus 

Pagatavošana: 
 

Biezpienu, zemenes un pienu sablendēt, līdz masa kļūst viendabīga. Pievieno mango 
biezeni un pēcgaršas medu, vēlreiz sablendēt.  

 
Ir dzērieni, kuri nelabvēlīgi ietekmē mazā gardēža veselību. Taču šajā gadījumā viss ir 

gluži otrādi. Biezpiens, piens, medus – tas viss augošam organismam vajadzīgs. Turklāt, 
bērni šo smūtiju dzer ar prieku! 

 

 

  



Suliņu saldējums 
 

Sastāvdaļas: 
 
1 banāns 
100 g zemeņu 
200 ml apelsīnu sula (bez pievienotā cukura) 
 

Pagatavošana: 
Gatavošana prasīs ne vairāk par 5 minūtēm, bet līdz gatavam kārumam ir 

nepieciešama pacietība. Tādēļ vislabāk ir kārumu gatavot vakarā, lai jau no rīta var to 
nogaršot. 

Visas sastāvdaļas liek blenderī un samaļ viendabīgā masā. Pagatavoto masu sadala 
porciju trauciņos. Ja nav speciālo saldējuma pagatavošanas trauciņu, tad var izmantot 
vienreizējās papīra glāzītes, kurās masu pilda tikai līdz pusei, bet kociņi gan būs 
nepieciešami, aiz kuriem varēs kārumu turēt un ēst. Tad saldētavā iekšā, vismaz uz 4 
stundām. 
Ogas var būt gan svaigas, gan saldētas. 
No šī daudzuma sanāk 6 saldējuma pagatavošanas trauciņu porcijas. 

 

 
  



Snēka konfektes 
Sastāvdaļas: 

(Visas sastāvdaļas ir aptuvenas – var mainīt daudzumus..)  

50g rozīnes 

50g žāvētas plūmes 

50g dateles 

50g žāvētas dzērvenes 

apcepti zemesrieksti ap 2 ēd.k 

apgrauzdētas auzu pārslas ap 2 ēd.k 

šķidrs medus pēc vajadzības ap 3 tējk. 

kokosriekstu skaidiņas ap 2 ēd.k 

Pagatavošana: 

Plūmes, rozīnes, dateles un dzērvenes liekam traukā un sablenderējam. 

Pievienojam apceptus, sasmalcinātus riekstus, kokosa skaidiņas un apgrauzdētas auzu 

pārslas, un beigās medu, izmaisām. Masai jāsanāk biezai, lai var veidot bumbiņas. 

Veidojam bumbiņas un ja ir vēlēšanās bumbiņas apviļājam kokosriekstu skaidiņās, sezama 

sēkliņās, sasmalcinātos riekstos un apgrauzdētās auzu pārslās. 

Lai labi garšo!  

  



Anmikožu nankūkas 
 

Recepte divām pankūkām  
 

Sastāvdaļas: 
 
1/2 glāze miltu 
1 glāze piena 
3 olas 
1,5 ēdamkarotes medus 
Pāris ēdamkarotes sviesta 
50 g svaigu aprikožu 
2 ēdamkarotes sasmalcinātu lazdu riekstu 
½ tējkarote cepamā pulvera 
200g biezpiena 
Kokosriekstu eļļa (var izmantot arī augu eļļu) 
 
 

Pagatavošana: 
 

Aprikozes nomazgājiet, izņemiet kauliņus, sadaliet daiviņās, apcepiet eļļā, kamēr tās 
kļūst mīkstas. Olu dzeltenumus putojiet kopā ar medu, līdz masa sabiezēs. Pieberiet kopā ar 
cepamo pulveri izsijātus miltus, pielejiet pienu un labi izmaisiet. Pielieciet aprikozes, vēlreiz 
izmaisiet. Uzmanīgi putojot, iecilājiet stingrās putās saputotus olu baltumus.  
Pannā izkausējiet 1 ēdamkaroti sviesta, tad lejiet pusi mīklas un cepiet 4 minūtes uz lēnas 
uguns. Kad mīkla „pacelsies” , bet apakša iegūs glītu zeltainu nokrāsu, ar lāpstiņu uzmanīgi 
izņemiet plāceni un ielieciet šķīvī. Tāpat izcepiet otru plāceni. 
Pirms pasniegšanas uzlieciet sasmalcinātu biezpienu un uzberiet sakapātus riekstus, 
pankūku var pārlocīt. Lai labi garšo!  

  



Plānās nankūkas 
Sastāvdaļas: 

125 g pilngraudu kviešu miltu 

2 lielas olas 

250 g auksta piena 

40 g kausēta sviesta 

Sāls 

 

Pagatavošana: 

 

Uzliek kausēties sviestu, tikmēr bļodā sajauc visas mīklas sastāvdaļas ar putojamo 

slotiņu. Pievieno izkausēto sviestu un kārtīgi samaisa. Mīklai vislabāk nostāvēties ledusskapī 

(vismaz pusstundu). Mīklai jābūt šķidrai, ja nepieciešams, var pieliet pienu.  

Cepot pankūkas no pilngraudu miltiem, sākumā jāpiešaujas, jo tās nav tik elastīgas, kā 

cepiet no parastajiem. Toties garša ir daudz izteiktāka un šīs pankūkas lieliski derēs gan ar 

saldo pildījumu, gan ar sāļo. 

Pildījumi: 

Saldajā variācijā - medus ar krējumu vai bezpiedevu jogurtu, var pievienot , banānu ripiņas, 

svaigas ogas un augļus, kanēli.  

Sāļais variants – svaigais siers ar lasi un diedzētām sēklām, sarīvēts siers ar tomātiem, sāli, 

pipariem.  

 

 



Kakao 
Sastāvdaļas: 

1 porcijai: 

150 ml piens 

½ tējk. labas kvalitātes kakao pulveris bez cukura 

1 tējk. Medus 

 

Pagatavošana: 

 

Uzkarsē pienu. Apmēram ¼ daļu glāzes piepilda ar silto pienu un tajā izmaisa kakao 

un medu. Pārējo pienu uzputo - var izmantot piena putojamo aparātu, ja tāda nav, var 

izmantot arī parasto putojamo slotiņu, tādā gadījumā putas nebūs tik pufīgas, tomēr 

dzēriens taps maigāks un gardāks. Svarīgi pienu putot karstu. Uzputoto pienu pārlej pāri 

medus, piena un kakao maisījumam. Dekorē pēc izvēles ar kakao, kanēli vai banānu ripiņām. 

 

  



 

Banānu smūtijs 
Sastāvdaļas: 

Banāni 

Vārītas auzu pārslas 

Ābolu sula 

Kanēlis 

 

Pagatavošana: 

Visas sastāvdaļas samaisa blenderī un salej glāzēs. Ja ābolu sula ir skāba, saldumam 

var  pievienot medu. 

Šim kokteilim var ļoti labi izmantot no brokastīm pāri palikušo putru (derēs jebkādas pārslas 

– auzu, daudzgraudu, griķu, rīsu), ja tā ir vārīta ūdenī. Pienā vārītu putru nevajadzētu otrreiz 

izmantot, jo pastāv risks, ka pienā savairojušās nelabvēlīgas baktērijas.  

 
  



Saldējums bez cukuma 
Sastāvdaļas: 

4 nogatavojušies banāni 

1 avokado 

300 ml jogurta bez piedevām jeb grieķu jogurta 

1 ēdamkarote medus 

 

Pagatavošana: 

            Banānus sagriežam ripiņās, ietin plēvē un uz 3 stundām ieliek saldētavā. Avokado 

mīkstumu, saldētos banānus, jogurtu un medu liek blenderī un kuļ līdz absolūti viendabīgai 

masai. Masu liek silikona formiņās, iesprauž pa vidu kociņu un saldētavā vēl uz 2-3 stundām. 

  



Saldie avokado kvadmātiņi 
 

Sastāvdaļas: 
Apakšējai kārtai: 
- apmēram 10 dateles 
- ½ krūze* mandeļu  
- 4 ēdamkarotes kakao pulvera 
- 2 ēdamkarotes kokosriekstu eļļas 
Augšējai kārtai: 
- 2-3 vidēji lieli avokado 
- 4 ēdamkarotes Agaves sīrupa/nektāra 
-1 ēdamkarote kokosriekstu eļļas 

 
Šī kāruma pagatavošanai vajadzēs blenderi un ~20x20cm cepeškrāsns pannu. 

 
Pagatavošana: 
 

Visas apakšējās kārtas sastāvdaļas saliek blenderī un blenderē, kamēr dateles ir 
izšķīdušas vienmērīgā masā un rieksti ir mazos gabaliņos. Ielej visu sablenderēto 20x20 cm 
pannā un izlīdzina, sapresē pannas apakšā. Kamēr tiek gatavota augšējā kārta, ieliek pannu 
ar pamatiņu saldētavā. Avokado saliek bļodā un ar dakšiņu saspaida. Izskalo blenderi un 
saliek visas augšējās kārtas sastāvdaļas blenderī un blenderē, kamēr izveidojusies 
vienmērīga masa. Izņem pannu no saldētavas un uzlej virsū augšējo kārtiņu. Izlīdzina ar nazi 
vai lāpstiņu. Ieliek saldētavā uz 4-6 stundām. Pirms sagriešanas kvadrātiņos un pasniegšanas 
10 minūtes atlaidina. Ja kas paliek pāri – jāliek atpakaļ saldētavā, citādi virskārta paliek 
mīksta. Sanāk 16 kvadrātiņi. 

 
*recepte ir amerikāņu, kur tase/krūze (250 ml) ir vispārpieņemta mērvienība 

 
 
Recepte un bildes ņemtas no šī bloga: 
https://www.brit.co/raw-avocado-zombie-
bars/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=purewow_socialpin&cr
lt.pid=camp.5HpAR3i5Qmy1 

 

https://www.brit.co/raw-avocado-zombie-bars/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=purewow_socialpin&crlt.pid=camp.5HpAR3i5Qmy1
https://www.brit.co/raw-avocado-zombie-bars/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=purewow_socialpin&crlt.pid=camp.5HpAR3i5Qmy1
https://www.brit.co/raw-avocado-zombie-bars/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=purewow_socialpin&crlt.pid=camp.5HpAR3i5Qmy1


Godži ogu enemģijas gabaliņi 
Sastāvdaļas: 

Godži gabaliņiem: 

- 1 krūze mandeļu 
- 1 ½ krūze dateļu bez kauliņiem 
- 1 tējkarote vaniļas pulvera (man tādu vēl nav izdevies atrast, es izmantoju vaniļas 

esenci) 
- 1 tējkarote jūras vai Himalaju sāls 
- 1 citrona miziņa smalki sagriezta 
- 1 citrona sula 
- 1 krūze kokosriekstu skaidiņu (drusku atstāj garnēšanai) 
- ¼ krūze godži ogu 
Šokolādes mērcei: 

- ¼ krūzes izkausētas kokosriekstu eļļas 
- ¾ tases kakao pastas (Kakao pasta ir kakao pulvera un kakao sviesta maisījums – to 

var pagatavot pats vai nopirkt gatavu) 
- 1 ēdamkarote agaves sīrupa 
- šķipsna vaniļas pulvera 
- šķipsna sāls 

 

Pagatavošana: 

Ar blenderi vai virtuves kombainu samaļ mandeles gabaliņos. Pievieno visu pārējo 
(kas paredzēts godži gabaliņiem) izņemot godži ogas. Labi sablenderē. Izņem no blendera un 
iemaisa godži ogas. Ar rokām (vai kādā četrstūra pannā) izveido četrstūra formu. 
Liek ledusskapī, kamēr tiek gatavota šokolādes mērce. 
Uz nelielas uguns vai ūdens peldē sakausē kopā visu, kas paredzēts šokolādes mērcei. 
Pārlej šokolādes mērci sagatavotajam četrstūrim, izrotā ar kokosriekstu skaidiņām un godži 
ogām, ieliek ledusskapī sastingt. Sagriež mazos kvadrātveida gabaliņos. Uzglabā ledusskapī. 

 

Recepte un bilde no šī bloga: http://www.onegreenplanet.org/vegan-food/goji-energy-

bites/ 

http://www.onegreenplanet.org/vegan-food/goji-energy-bites/
http://www.onegreenplanet.org/vegan-food/goji-energy-bites/


Šokolādes - cukini mafini 
Sastāvdaļas: 

- 1 krūze smalki rīvētu cukini/kabaču (ja bieza miza, tad nomizojam) 
- 1 krūze miltu (mēs bieži izmantojam griķu miltus, kuros nav glutēna) 
- ½ krūzes (125ml) kokosriekstu cukura 
- 1/3 (80ml) krūzes kakao pulvera 
- 1 tējkarote dzeramās sodas 
- ¼ tējkarotes sāls 
- 1 liela ola 
- ½ krūzes mandeļu piena 
- 2 tējkarotes etiķa 
- ¼ krūzes (60ml) kokosriekstu eļļas 
- dažas piles vaniļas ekstrakta 
- ½ krūze verdošs ūdens 

 
Pagatavošana: 

Uzsilda krāsni līdz 180 grādiem. Saliek mafinu pannā papīra mafinu turētājus vai arī 
izmanto silikona mafinu formiņas. Sarīvē cukini uz smalkās rīves. Lielā bļodā samaisa miltus, 
kokosriekstu cukuru, kakao pulveri, sodu un sāli. Vidēji lielā bļodā samaisa olu ar mandeļu 
pienu, etiķi, kokosriekstu eļļu un vaniļas esenci. Samaisa abu bļodu sastāvu kopā. 
Pievieno sarīvētos cukini un samaisa. Pievieno verdošu ūdeni un samaisa. Mīklai jābūt 
šķidrai. Katru mafina formiņu piepilda apmēram ¾ . Cep aptuveni 20 – 25 minūtes. Iedur 
mafinā kociņu, lai pārbaudītu vai nekas pie tā nepielīp. Ja kociņš tīrs, tad mafini gatavi.  
Mafini glabāsies slēgtā traukā istabas temperatūrā līdz 5 dienām. Saldētavā tos var glabāt 
līdz 4 mēnešiem. 
 
Recepte un bilde no šī bloga: http://www.averiecooks.com/2016/05/triple-chocolate-
zucchini-muffins.html 
 

Oriģinālajā receptē tiek izmantots parastais cukurs un šokolādes gabaliņi. Šokolādes 
gabaliņus Latvijā ar uguni jāmeklē, tā, ka tos parasti neizmantojam un tāpat mafini ir ļoti 
garšīgi. Mēs parastā cukura vietā izmantojam kokosriekstu cukuru, ko var iegādāties 
Gemoss veikalos. Droši vien var mēģināt cukuru aizstāt arī ar agaves sīrupu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.averiecooks.com/2016/05/triple-chocolate-zucchini-muffins.html
http://www.averiecooks.com/2016/05/triple-chocolate-zucchini-muffins.html
http://www.danarozlapa.com/kokosriekstu-cukurs


Žāvētu augļu tmifeles 
Sastāvdaļas: 

 150g aprikozes 

 150g vīģes 

 100g dateles 

 100g rozīnes 

 ½  citrona sula 

 100ml kokosriekstu eļļa 

 Kokosriekstu skaidiņas 

 

Pagatavošana: 

Žāvētus augļus, citrona sulu un kokosriekstu eļļu (citi eļļas vietā pielej nedaudz ūdeni) 

ievieto bļodā un sablenderē. Kad masa viendabīga, veido bumbiņas, kvadrātiņus vai kādu 

citu sev tīkamu formu. Pēc tam apviļā kokosriekstu skaidiņās. Tad liek saldētavā uz pāris 

minūtēm, pēc tam gatavas ēšanai. Uzglabā ledusskapī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NEĪSTAIS ŠOKOLĀDES KRĒMS 
Sastāvdaļas: 

2 Avokado (gatavi) 

1-2 Banāni (nogatavināti)  

~ 6 tējkarotes kakao pulveris (bez cukura) 

Medus vai agaves sīrups (pēc vajadzības) 

Pagatavošana: 

Avokado nomizo, izņem kauliņus. Banānus nomizo un liek blenderī kopā ar avokado, 

pievieno kakao un šķidro medu (pēc garšas, ja grib saldāku, tad vairāk). Visu sablenderē 

viendabīgā masā. Gatavo krēmu smērē uz maizītes vai galetes un cienājas  

 

 

 

 

  



AVOKADO – KAKAO PUDIŅŠ 
Sastāvdaļas: 
2 avokado 
1 gatavs banāns 

4 ēd.k. kakao pulveris (bez cukura)  

1 ēd.k. šķidrs medus 

2 tējkarotes kokosriekstu eļļa 

Pagatavošana: 

Avokado, banānu, kakao pulveri, medu un kokosriekstu eļļu liek blenderī. Blenderē 

līdz viendabīgai masa. Liek gatavo pudiņu trauciņos. Ļauj tam atpūsties 30 min ledusskapī. 

Izņem no ledusskapja, garnē ar sagrieztu banānu un pasniedz. 

 

 

 


