PRAZNIKI SO ČAROBNI OB DOBRI
DRUŽBI IN OKUSNI HRANI.
December je družinski mesec - mesec, ko čim več časa poskusimo
preživeti z bližnjimi. Da bo skupen čas še bolj zabaven in zanimiv,
smo v AYATANI za vas pripravili to knjižico receptov. Vsebuje
8 receptov za praznične dobrote (tudi s kombucho), ki jih je še
posebej zabavno delati v krogu družine (2 sta sicer namenjena
samo odraslim). Recepti so hitri in enostavni, zato se jih lahko loti
vsakdo, vsi pa so sestavljeni iz polnovrednih rastlinskih sestavin.
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POLNOVREDNE
DOBROTE tudi za
praznike
V AYATANI stavimo na
kakovostne in polnovredne
rastlinske sestavine. Pri kuhanju in
peki pogosto uporabljamo
kombucho in k temu želimo
spodbuditi tudi vas. Živi mehurčki
so namreč dobrodošla popestritev
številnih jedi, vse od napitkov,
smutijev, namazov in prelivov do
pomak, palačink in omlet.
Največ receptov v tej knjižici
vsebuje sezonsko kombucho
Winter Spice, ki aromatične
zimske začimbe združuje v pravi
praznični okus, ob tem pa
blagodejno vpliva na vašo prebavo
in počutje.
Še več idej, kako kombucho
uporabiti v kuhinji, poiščite med
recpti na spletni strani
www.ayatana.si.

Želimo vam magične
praznike!
Vaša AYATANA

www.ayatana.si | 3

Čokoladni kukiji z lešnikovim maslom
SESTAVINE
3 jušne žlice lešnikovega masla
1/4 skodelice javorovega sirupa
¼ skodelice kombuche Winter
Spice
¼ skodelice mandljevega mleka
(ali katerega koli drugega
rastlinskega mleka)
1 skodelica pirine moke
ščepec soli
čokoladne kapljice ali nasekljana
čokolada
POSTOPEK

Vse sestavine zmešamo v skledi, da
dobimo testo, na koncu pa dodamo še
čokoladne kapljice. Testo zavijemo v
folijo za živila in postavimo v
hladilnik za 10 minut.
Iz testa oblikujemo kroglice in jih na
pekač, obložen s peki papirjem,
polagamo z malo več razmaka.
Nato jih z mokrimi prsti na rahlo
pritisnemo, da se sploščijo.
Pečemo na 180 stopinjah 10 do 15
minut. Kukiji naj se ohladijo kar na
pladnju.
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mehki piškoti s tahinijem in pomarančo
sestavine
2 skodelici mletih mandljev
1 čajna žlička vinskega kamna
ščepec soli
½ čajne žličke vanilije v prahu
lupinica 1 pomaranče
½ skodelice medu
½ skodelice tahinija (približno 5
jedilnih žlic)
1 jušna žlica kombuche Winter
Spice
Postopek

V skledi zmešamo vse suhe sestavine. V
kozici na srednji temperaturi segrejemo
med in tahini, da dobimo gladko
homogeno maso. Vlijemo jo med suhe
sestavine in zmešamo v testo. Testo naj
približno 10 minut počiva, da se malo
ohladi in strdi.
Nato z rokami oblikujemo kroglice in
jih polagamo na pekač, obložen s peki
papirjem, z nekje 5 cm razmaka, saj
piškoti med peko narastejo.
Pečemo jih na 180 stopinjah od 8 do 10
minut.
Ohladijo naj se kar na pladnju.
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ajdove palačinke s sladkim cimetovim
prelivom
Palačinke

preliv

1 skodelica ajdove moke
1,5 skodelice kombuche Winter
Spice
V skledi z metlico dobro zmešamo obe
sestavini, da dobimo gladko maso. Z
žlico zajemamo testo in v naoljeni
ponvi spečemo majhne palačinke
premera približno 10 cm.

3 žlice mandljevega masla
¼ skodelice kombuche Winter
Spice
½ čajne žličke cimeta v prahu
1 žlica javorovega sirupa
Vse sestavine v skledici zmešamo v
gladek preliv. Palačinke okrasimo z
granatnim jabolkom, seveda pa lahko
uporabimo tudi drug preliv ali sadje.

Pečemo minuto na vsaki strani.

.
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zimske linške rožice
SESTAVINE

POSTOPEK

1 jušna žlica mletih lanenih semen
2 skodelici ajdove moke
2 jušni žlici vode
1 jušna žlica kombuche Winter
Spice
½ skodelice mletih
orehov/pekanov
1 čajna žlička vinskega kamna
1 čajna žlička sode bikarbone
ščepec soli
½ skodelice kokosovega sladkorja
½ čajne žličke cimeta, kardamoma,
ingverja, klinčkov in vanilije v
prahu
½ skodelice rastlinskega masla

V skodelici zmešamo lanena semena,
vodo in kombucho. Pustimo 5 minut,
da semena postanejo sluzasta. V skledi
zmešamo vse suhe sestavine, nato pa
dodamo prejšnjo mešanico in
rastlinsko maslo in vse skupaj
zgnetemo v testo. Zavijemo ga v folijo
za živila in damo v hladilnik za 20
minut. Testo razvaljamo na približno
½ cm debelo. S pomočjo modelčkov iz
testa izrežemo zvezdice. Polagamo jih
na pekač, obložen s peki papirjem, in
pečemo 10 minut na 180 stopinjah.
Ohlajene premažemo s poljubno
marmelado.
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ZAČINJENI INGVERJEVI PIŠKOTI
SESTAVINE
3 skodelice pirine moke
1 čajna žlička vinskega kamna
2 čajni žlički mletega ingverja
2 čajni žlički mletega cimeta
¼ čajne žličke mletih klinčkov
¼ čajne žličke muškatnega oreščka
¼ čajne žličke vanilije v prahu
ščepec soli
1 skodelica melase (ali javorovega
sirupa)
½ skodelice rastlinskega masla

Glazura
1 skodelica mletega sladkorja
2 jušni žlici rastlinskega mleka
(ovseno, mandljevo, sojino)

POSTOPEK
V skledi zmešamo vse suhe sestavine.
Dodamo sirup in maslo ter vse skupaj
dobro zmešamo v testo. Če je testo
premokro, dodamo še malo moke.
Razvaljamo ga na 1 cm debelo.
Iz testa s pomočjo modelčkov izrežemo
piškote in jih polagamo na pekač,
obložen s peki papirjem.
Pečemo jih na 180 stopinjah 10 minut.
Piškote ohladimo in po želji okrasimo z
glazuro.

Glazuri lahko spremenimo barvo s
ščepcem oz. kapljico dodatkov. Za
zeleno uporabimo matcho v prahu ali
špinačni sok, za rdečo sok rdeče
paprike, za roza pesin sok, za rumeno pa
kurkumo.
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PRosene zvezdice
SESTAVINE
¼ skodelice mletih lanenih semen
¼ skodelice vode
2 skodelici prosene moke
½ skodelice javorovega sirupa
5 jušnih žlic mandljevega masla1
čajna žlička vinskega kamna
ščepec soli
1 čajna žlička pomarančne lupinice
1 čajna žlička kardamoma

POSTOPEK
V skodelici zmešamo lanena semena in
vodo. Pustimo 5 minut, da semena
postanejo sluzasta.
V skledi zmešamo vse sestavine razen
mandljevega masla. Dodamo
namočena semena ter maslo in vse
skupaj zgnetemo v testo.

Testo zavijemo v folijo za živila, damo
damo v hladilnik za 20 minut, nato pa
ga razvaljamo na približno ½ cm
debelo. S pomočjo modelčkov iz testa
izrežemo zvezdice. Polagamo jih na
pekač, obložen s peki papirjem, in
pečemo 10 minut na 180 stopinjah.
Ohladimo jih na pekaču oziroma
rešetki.
Ko so hladni, jih lahko po želji
okrasimo s stepeno smetano, čokolado
ali drugo glazuro. Lahko pa jih
pustimo kar brez vsega in jih
pomakamo v kombucho Winter Spice,
saj se oba okusa zelo lepo
dopolnjujeta.
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smuti skleda za kavoljube
SESTAVINE

POSTOPEK

1 zamrznjena banana
2 jušni žlici masla iz indijskih
oreškov*
1 čajna žlička kakava v prahu1
1 čajna žlička mace v prahu
½ čajne žličke cimeta v prahu
1 skodelica kombuche Cold
Brew**
*Maslo iz indijskih oreščkov lahko
zamenjate s katerim koli maslom iz
oreščkov oziroma semen.

Vse sestavine zmešamo v blenderju do
gladkega. Prelijemo v skodelico in
okrasimo s poljubnimi dodatki. Mi
smo se odločili za zdrobljena kakavova
zrna, kokosove kosmiče, posute s
kardamomom v prahu, ter pražena
bučna semena.

**Ker vsebuje kombucho s kavo, smuti
ni primeren za otroke.
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winter aperol spritz*
SESTAVINE
0,05 Aperola
0,15 kombuche Winter Spice
nalomljena cimetova palčka
rezine sveže pomaranče
led

Če želimo doseči videz kot na sliki,
Aperol v kozarec natočimo nazadnje
in zelo počasi. Pred uživanjem pa
vseeno dobro premešamo.
*Zaradi vsebnosti alkohola v Aperolu
napitek ni primeren za otroke.

POSTOPEK

O pripravi tega zimskega koktejla ne
bomo izgubljali besed. Sestavine
drugo za drugo damo v kozarec,
premešamo in postrežemo.
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ZAKLJUČEK IN DARILCE
Ko boste pripravili okusne dobrote iz te knjižice, nam
sporočite, kako so uspele! Vabimo vas, da slike delite na
družbenih omrežjih in nas na njih označite.
ayatana.eu

Pri naslednjem nakupu živih fermentiranih pijač na
www.ayatana.si uporabite spodnjo kodo in nakupujte
15 % ceneje. Klik na kodo vas odpelje v našo trgovino.

winter15
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