


* БодиЛоджик 

Глютенсіз қамыр 
ҚҰРАМЫ
Асылған етке, мантыға, лағманға, кеспе және 
т.б.арналған қамыр:
Күріш ұны - 300 гр
Псиллиум - 50 г
Ыстық су - 180 мл
Тауық жұмыртқасы 1С - 4 дана
Тұз - 1 шай қасық

РЕЦЕПТ
1. Псиллиумды ыстық сумен араластырып, шайқағышпен мұқият араластырыңыз. Жұмыртқа қосып, қайтадан 
араластырыңыз. Еленген ұн мен тұзды құйыңыз, қамырды өте мұқият илеңіз (қажет болса, аздап су немесе ұн 
қосыңыз), тамақ пленкасымен орап, бөлме температурасында 30 минут бұқтыруға қалдырыңыз. Содан кейін тамақ 
пісіру үшін қолданыңыз. Сіз сондай -ақ қамырды ингредиенттердің санын көбейту арқылы болашақта қолдануға 
дайындай аласыз, содан кейін қамырды тұтас немесе бөліктерге бөліп мұздатып, түскі асты дайындауға бір 
бөлігін ала аласыз. Сіз сондай-ақ қалаған пішінді кеспе дайындап, кептіріп, құрғақ, қараңғы жерде ауа өткізбейтін 
контейнерде сақтай аласыз.

100 г үшін барлығы: 155,5 ккал 

Ақуыздар: 6,8 Көмірсулар: 33,1Майлар: 3,9



* БодиЛоджик 

Тұтас дәнді ұннан жасалған қамыр
ҚҰРАМЫ
Асылған етке, мантыға, лағманға, кеспе және 
т.б.арналған қамыр:
Тұтас дәнді ұн - 300 г
Тауық жұмыртқасы 1С - 3 дана
Тұз - ½ шай қасық
Жылы су (қажет болса)

РЕЦЕПТ
1. Ұнды терең контейнерге елеңіз, тұз бен жұмыртқа қосыңыз, қамырды араластырыңыз және илеңіз (қажет болса, 
тағы біраз ұн немесе керісінше су қосыңыз). Тамақ пленкасымен орап, бөлме температурасында 30 минут бұқтыруға 
қалдырыңыз. Содан кейін пісіру үшін қолданыңыз. Сіз сондай-ақ қамырды ингредиенттердің санын көбейту арқылы 
болашақта қолдануға дайындай аласыз, содан кейін қамырды тұтас немесе бөліктерге бөліп мұздатып, түскі асты 
дайындауға бір бөлігін ала аласыз. Сіз сондай-ақ қалаған пішінді кеспе дайындап, кептіріп, құрғақ, қараңғы жерде 
ауа өткізбейтін контейнерде сақтай аласыз.

100 г үшін барлығы: 241,2 ккал 

Ақуыздар: 11,6 Көмірсулар: 37Майлар: 5,2



* БодиЛоджик 

Тұтас дәнді ұннан жасалған шелпектер
ҚҰРАМЫ
5 шелпекке арналған құрамы:
Тұтас дәнді ұн - 250 г
Жылы су (~ 40 °С) - 70 мл
Тауық жұмыртқасы 1С (бөлме температурасы!) - 1 дана
Өсімдік майы - 3 ас қасық
Тұз - ½ шай қасық

РЕЦЕПТ
1. Үлкен ыдысқа су құйыңыз, жұмыртқа, тұз және 2 ас қасық сары май қосыңыз, біркелкі болғанша араластырыңыз. 
Алынған ұнды бөліктерге қосыңыз, алдымен қасықпен, сосын қолыңызбен илеңіз. Үстелге мұқият илеңіз, қажет 
болса аздап ұн қосыңыз (бірақ оны асырып алмаңыз - глютен тарайтындай етіп жақсылап илеуге тырысыңыз - артық 
ұн қамырды тым қатты етеді). Дайын қамыр серпімді болуы керек және қолға, үстелдің бетіне жабыспауы керек. 
Қамырды дөңгелектеп, оны тамақ пленкасымен орап, бөлме температурасында 30 минут бұқтырып қойыңыз.
2. Үстелдің беті мен оқтауға аздап ұн себіңіз. Дайын болған қамырды 5 бөлікке бөліңіз. Әр бөлікті жұқа дискке 
айналдырып, жайыңыз. Шелпекті шанышқымен басқылап, қуырған кезде артық ұнды қағып, алып тастаңыз.
3. Көлемі ыңғайлы табаны алдын ала қыздырыңыз, 1 ас қасық өсімдік майын қосыңыз. Бір шелпекті табаға салып, 
қара дақтар пайда болғанша шамамен 2-3 минут қуырыңыз. Шелпекті екінші жағына аударыңыз, екінші жағын да 
қуырып алыңыз. Шелпектер қуырылып жатқанда, қағаз сүлгі төселген ыдысты дайындаңыз. Дайын шелпекті қағаз 
сүлгіге қойып, артық майды барлық жағынан мұқият қағазға сіңдіріп алыңыз. Қалған шелпектерді қуырғанда осыны 
қайталаңыз. Дайын жылы шелпектерді дастарханға ұсыныңыз немесе шелпектерді жұмсақ әрі икемді етіп, пакетке 
салыңыз (немесе тамақ пленкасымен ораңыз). Егер сіз қытырлақ шелпек пісіргіңіз келсе, оларды ашық сақтаңыз..

Судың сәл жылы болғаны маңызды, бірақ ыстық емес, жұмыртқа бөлме температурасында болуы керек!

Шелпектерді бөлме температурасында 2 күнге дейін немесе тоңазытқышта (сөмкеде) 5 күнге дейін сақтаңыз. Сіз 
шелпектерді дайын күйінде де, қамырды бөліктерге бөлу арқылы да қатырып қоюға болады (осылайша сіз тіпті бір 
бөлікті дайындауды алдын ала жоспарлап, жаңа піскен шелпекті дайындау қарсаңында қамырды мұздатқыштан 
тоңазытқышқа жібере аласыз).

Барлығы 1 дана үшін: 241,3 ккал 

Ақуыздар: 7,3 Көмірсулар: 29,8Майлар: 10,2



* БодиЛоджик 

Көк шөп қосылған ірімшік дипі
ҚҰРАМЫ
Майсыздандырылған паста тәріздес ірімшік - 200 г
Көк шөп (аскөк, насыбайгүл) - 1 шоқ
Кептірілген сарымсақ (міндетті емес) - ½ шай қасық.
Тұз, бұрыш - татымына қарай

РЕЦЕПТ
1. Сүзбеге тұз, бұрыш және ұнтақталған сарымсақ қосып, батырмалы қол блендерімен тегіс масса пайда болғанша 
шайқаңыз. Туралған көк шөптерді қосыңыз, араластырыңыз, тоңазытқышта сақтаңыз (герметикалық контейнер).
2. Тостқа, нанға жағып жеуге, канапе мен тіскебасар ретінде, көкөніс таяқшаларын батырып немесе дип ретінде және 
т.б. пайдалануға болады.

100 г үшін барлығы: 87 ккал 

Ақуыздар: 18 Көмірсулар: 33Майлар: 0,2



* БодиЛоджик 

Қантсыз дәмді гранола
ҚҰРАМЫ
Геркулес - 400 г
Сұлы кебегі - 100 г
Туралған бадам - 50 г
Туралған жаңғақ - 50 г
Зығыр тұқымы - 100 г
Банан - 250 гр
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай
Ұнтақталған даршын - ½ шай қасық
Ұнтақталған зімбір - ½ шай қасық
Теңіз тұзы - ¼ шай қасық
Ұнтақталған апельсин қабығы - 1 шай қасық
Мұздатылған кептірілген жидектер - 50 г

РЕЦЕПТ
1. Үлкен ыдысқа сұлы, жаңғақ, зығыр дәні мен тұз салып, мұқият араластырыңыз.
2. Басқа ыдысқа бананды салып, батырмалы қол блендерімен шайқаңыз, дәмдеуіштер,мен тәттілендіргіш қосыңыз. 
Жақсылап араластырыңыз және сұйық қоспаны құрғақ жерге құйыңыз. Алынған қоспаны дымқыл ұсақталған масса 
пайда болғанша қолыңызбен араластырыңыз.
3. Пешті 160 °C дейін қыздырыңыз. Қоспаны пісіруге арналған екі табаққа біркелкі етіп жайыңыз, бірақ тегістеңіз. 
Пісіруге арналған табақтарды пешке қойыңыз және қоспаны гранола толығымен құрғақ және қытырлақ болғанша әр 
15 минут сайын қасықпен араластырыңыз. Қажет болса, пісіру кезінде табақтардың орындарын ауыстырыңыз.
4. Дайын гранолаға қатырылған кептірілген жидектерді қосыңыз, араластырыңыз, суытыңыз және герметикалық 
контейнерге құйыңыз. Құрғақ, қараңғы және салқын жерде 3 айға дейін сақтаңыз.

100 г үшін барлығы: 354 ккал 

Ақуыздар: 10,3 Көмірсулар: 41,5Майлар: 16,4



* БодиЛоджик 

Көмірсусыз нан
Бұл көмірсусыз нан рецептсін нанға, бургерге, шелпектерге және пиццаның негізі ретінде пайдалануға болады! *
*бір бөлке нанға 50 г ақуыз ұнтағын (немесе соя немесе жұмыртқа ақуызының изоляттары) қосқан жөн. Ал 
тоқаштар мен шелпектер негізгі рецепт бойынша дайындалады.

ҚҰРАМЫ
Тауық жұмыртқасы 1С - 6 дана
Тұз - бір шымшым 
Тегіс майсыз сүзбе - 170 гр
Қамыр қопсытқыш ұнтақ - 2 шай қасық 
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай 
Сарымсақ ұнтағы - ½ шай қасық (тәтті емес түрі үшін)

Тәтті емес нұсқа үшін:
Ұнтақталған кориандр - дәміне қарай 
Ваниль сығындысы / ваниль - дәміне қарай 
Даршын - дәміне қарай 
Ұнтақталған жеміс қабығы– дәміне қарай 
Табиғи тәттілендіргіш - дәміне қарай

РЕЦЕПТ
1. Ақуыздар мен тұзды миксермен қатты көпіргенше шайқаңыз (ыдысты төңкерген кезде масса сақталады).
2. Қалған ингредиенттер мен жұмыртқа сарысын жұмсақ және үлпілдек, ашық түсті масса болғанша шайқаңыз.
3. Үшке бөліп, ақуызды сарысына қосыңыз, үлпілдектігіне зиян келтірмеу үшін абайлап араластырыңыз.
4. Пісіру табағына пісіру кілемшесін төсеңіз. 

Бургер тоқаштары үшін қасықпен үлпілдек, аса үлкен емес шелпектерді салыңыз.
Жұқа шелпектер үшін массаны жұқалап және диаметрі кеңірек етіп жайыңыз.
Пицца үшін қажетті диаметрдегі шеңберді немесе кішкене шеңберлерді жайыңыз.
Нан үшін қамырды кірпішті қалыптағы силиконды формаға құйыңыз.

Алдын ала 180 °C дейін қыздырылған пеште дайын болғанша пісіріңіз. Сіз шелпектердің дайындығын сыртқы 
пішінінен оңай анықтай аласыз - олар алтын түстес болады. Бірақ нанды «тіс тазалағышпен» тексеріңіз - ол қамырға 
жабыспай шығуы керек. Содан кейін пісіру табағын суытып, тамақ пленкасымен бірнеше сағатқа ораңыз - тоқаштар 
мен шелпектер жұмсақ әрі серпімді болады.
Бұл өнімдерді болашақта қолдануға дайындап қоюға және мұздатуға болады, содан кейін қажет болған жағдайда 
бөліктерге бөліп шығарып, пісіруге болады.

100 г үшін барлығы: 127,6 ккал 

Ақуыздар: 14,3 Көмірсулар: 1,4Майлар: 7,4



* БодиЛоджик 

Күркетауықтан дайындалған пастрами
ҚҰРАМЫ
Кұркетауықтың төс еті – 400-500 г
Сарымсақ – екі бас
Тұзсыз және қоспасыз кептірілген көкөністер мен шөптердің дайын қоспасы - 1 шай қасық.
Ысталған паприка - 1/2 шай қасық
Тәтті ұнтақталған паприка - ½ шай қасық
Кептірілген ұнтақталған сарымсақ - ½ шай қасық.
Ұнтақталған чили - ¼ шай қасық
Тұз - ½ шай қасық
Ұнтақталған қара бұрыш - дәміне қарай

РЕЦЕПТ
1. Сарымсақты көлденең тілімдерге кесіңіз. Күркетауықтың жұмсақ етін дәмдеуіштердің қоспасымен үккіштен 
өткізіңіз, жоғарғы бетін кескілеңіз және сарымсақ түйірін салыңыз. Пергаментке, содан кейін фольгаға ораңыз. 
Тоңазытқышқа бір тәулікке қойыңыз.
2. Бір күннен кейін оны жұмсақ болғанша, ашық күйде пісіріңіз (180 ° C шамамен 30 минут). Сіз оны ыстық (негізгі 
тағам ретінде) және суық (бутербродтар мен ет тағамдары үшін) ұсына аласыз.

100 г үшін барлығы: 84 ккал 

Ақуыздар: 19,2 Көмірсулар: 0Майлар: 0,7



* БодиЛоджик 

Ірімшікті крем
БАЗАЛЫҚ КРЕМ
ҚҰРАМЫ
Ірімшік 5% дейін
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай

РЕЦЕПТ
1. Ірімшік пен тәттілендіргішті батырмалы блендермен шайқаңыз. Егер сіз тығыздығы аз консистенциялы крем 
алғыңыз келсе, майсыз немесе өсімдік негізіндегі сүтті қосып, қайтадан шайқаңыз. Тоңазытқышта 5 тәулікке 
дейін сақтаңыз..

ШОКОЛАДТЫ КРЕМ
ҚҰРАМЫ
100 г негізгі крем + 1 шай қасық майсыз какао ұнтағы, 1 ас қасық қайнаған суда езілген шоколад.

КОФЕ КРЕМІ
ҚҰРАМЫ
100 г негізгі крем + 1 ас қасық қою кофе.

НҰСҚАЛАР
Базалық кремге ваниль сығындысын, жидек езбесін, цитрустың ұнтақталған қабығын, даршын және басқа 
қоспаларды біртіндеп қосып, кремнің жаңа дәмін алуыңызға болады.

Кремдегі калория-ақуыз-май-көмірсу қатынасы сіз таңдаған  
ірімшікке байланысты.



* БодиЛоджик 

Ростбиф
ҚҰРАМЫ
Сиыр еті (жұмсақ ет) - 500 гр
Сарымсақ - 2 бас
Розмарин - 3 бұтақша
Зәйтүн майы - 1 ас қасық
Тұз, бұрыш - татымына қарай

РЕЦЕПТ
1. Сарымсақты тазалаңыз, тілімдерге кесіңіз.
2. Сиыр етін зәйтүн майы, тұз және бұрышпен аздап майлаңыз. Сиыр етінің үстіне таяз (1 см) бойлық кесінді жасап, 
ішіне сарымсақ түйірін салыңыз. Розмарин бұтақтарын үстіне қойып, оларды аспаздық жіппен байлаңыз.
3. Етті тез арада құрғақ қуыру табада қызарғанша барлық жағынан бірнеше секунд қуырыңыз, содан кейін алдын ала 
қыздырылған 190 °C дейін 40 минутқа қойыңыз.
4. Пісірілген еттен аспаздық жіпті, розмарин мен сарымсақты алып тастаңыз және оны кем дегенде 10 минутқа 
қалдырыңыз, содан кейін оны ыстық тағам ретінде беруді жоспарласаңыз, турауға болады. Немесе, толық 
салқындатыңыз, содан кейін ет табағына, бутербродтар мен тағамдарға арналған жұқа тілімдерге кесіңіз.

100 г үшін барлығы: 207,9 ккал 

Ақуыздар: 18,3 Көмірсулар: 0Майлар: 14,9



* БодиЛоджик 

Жидек кулиі
ҚҰРАМЫ
Жидектер (құлпынай, қарақат, мүкжидек, таңқурай және т.б)
Калориясыз тәттілендіргіш

РЕЦЕПТ
1. Кастрюльде жидектерді аздап су мен тәттілендіргіш қосып, қыздырыңыз. Салқындатыңыз және блендермен 
шайқаңыз. Тоңазытқышта сақтаңыз (мұздатуға да болады).

100 г үшін барлығы: 41,4 ккал 

Ақуыздар: 0,9 Көмірсулар: 7,9Майлар: 0,3



* БодиЛоджик 

Онигири (Жылдам сушилер)
ҚҰРАМЫ
Сушиге арналған күріш, дайын, тұздалған - 200 г
Күріш сірке суы - 1 ас қасық
Калориясыз тәттілендіргіш - шай қасық ұшымено
Сушидің салмасы үшін (шикі немесе аздап тұздалған нәлім балығы / 
шикі немесе аздап тұздалған ақсерке / ысталған жылан балық / корей 
стиліндегі сәбіз / авокадо / маринадталған қияр және т.б.) - 20 г
Нори жапырағы - 1 дана
Соя соусы – тамақты ұсынған кезде

РЕЦЕПТ
1. Күрішке күріш сірке суы мен тәттілендіргішті (жақсырақ жылы) қосып, араластырыңыз. Толығымен салқындатыңыз.
2. Күріштің барлық бөлігін 5 бөлікке бөліп, қолдарыңызбен күріш шарларын жасаңыз. Шардың ортасында үңгіме 
жасау үшін саусағыңызды қолданыңыз және шардың ішіне өзіңіз қалаған толтыруды (өлшемі шамамен 1 см) салыңыз. 
Шардың шеттерін қысыңыз. Дайын шарларды кең немесе тар (өз қалауыңыз бойынша) нори парақтарымен ораңыз. 
Соя тұздығымен ұсыныңыз.

Бір порцияға 225г: 256,9 ккал 

Ақуыздар: 6,8 Көмірсулар: 50,6Майлар: 2,4



* БодиЛоджик 

Үйде жасалған пайдалы кетчуп
ҚҰРАМЫ
Қызанақ консервілері, өз шырынында езілген - 800 мл
Бальзам сірке суы - 1 ас қасық
Сарымсақ - 7 бас
Кептірілген насыбайгүл - 2 ас қасық
Ұнтақталған чили бұрышы - ¼ шай қасық
Ұнтақталған паприка - 1 шай қасық
Тұз, қара бұрыш - татымына қарай
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай

РЕЦЕПТ
1. Кастрюльдет қызанақты сарымсақ, сірке суы мен дәмдеуіштермен біріктіріңіз. Қайнатыңыз, отты азайтыңыз және 
араластыра отырып, тұздықты қайнатыңыз (қою кетчуп консистенциясына дейін). Тұз, бұрыш және тәттілендіргішпен 
дәміне қарай дәмдеңіз.

Бұл тұздықты тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады, сонымен қатар герметикалық пакеттерде, кішкене 
контейнерлерде немесе мұз текшелерінде сақтауға немесе мұздатуға болады (мұздатылғаннан кейін қызанақ 
текшелерін пакетке немесе контейнерге аударып, бөліктерде еріту керек).
 



* БодиЛоджик 

Гранола батоншалары

1 батонша үшін барлығы: 206 ккал 

Ақуыздар: 5,4 Көмірсулар: 32,2Майлар: 6,2

КЛАССИКАЛЫҚ
ҚҰРАМЫ
Геркулес (үлпектер) – 400 г 
Сұлы кебектері – 80 г 
Зығыр тұқымы - 100 г 
Грек жаңғағы – 80 г 
Мейіз – 50 г 
Кептірілген мүкжидек – 50 г

Банан – 400 г 
Ұнтақталған даршын - 1 шай қасық 
Ұнтақталған зімбір - ½ ш.қ. 
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай 
Тұз - кішкене шымшым 
Ұнтақталған апельсин қабығы - 1 ш.қ.

РЕЦЕПТ
1. Мейіз мен кептірілген мүкжидекті мұқият шайып, жылы суға 10 минут салып қойыңыз.
2. Пешті 160 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру табағына силикон немесе тефлонды кілемшесін төсеңіз.
3. Үлкен ыдысқа иленген сұлы, сұлы кебегі, зығыр дәні, туралған жаңғақ, даршын, зімбір мен бір шымшым тұзды 
араластырыңыз. Қоспаны мұқият араластырыңыз.
4. Банан мен тәттілендіргішті терең батырмалы блендер ыдысына біріктіріңіз. Блендермен біркелкі, біртекті езбеге 
айналдырыңыз. Сұйық қоспаны құрғақ жерге құйыңыз. Кептірілген жемістерді төгіп тастаңыз және оны ортақ ыдысқа 
қосыңыз. Қоспаны тегіс, жабысқақ масса алынғанша, жақсылап араластырыңыз (ыңғайлы болу үшін бір реттік қолғап 
киюге болады).
5. Бүкіл қоспаны пісіру табағының ортасына қойып, өлшемі шамамен 30х30 см және биіктігі шамамен 1,5 см болатын 
тығыз шаршы жасаңыз. Қалыптасқан шаршы өте тығыз болуы керек – сіз шеттерін тегістеп, массаны мүмкіндігінше 
тығыздау үшін аспаздық шпательді, шпательді немесе кең пышақты қолдана аласыз.
6. Пісіру парағын алдын ала қыздырылған пешке салыңыз және граноланы шамамен 25-30 минут пісіріңіз, немесе 
беті құрғақ болып пісе бастағанша күтіңіз. Осы кезде пісіру парағын алыңыз да, сәл салқындатыңыз, сонда сіз 
өніммен қолыңызбен жұмыс жасай аласыз. Аздап салқындатылған массаны өткір аспаз пышағын қолданып, 16 
батоншаға, 4 тік және 4 көлденең бөлікке бөліңіз. Барлық туралған батоншаларды астыңғы жағын үстіне ауыстырып, 
қайтадан пісіру үшін пешке салыңыз.
7. Қолдануға дайын батоншалар – бұл шеттері қытырлақ және құрғақ, бірақ ішкі жағынан жеткілікті жұмсақ, олар 
көмірсулары бар таңғы асқа немесе үйден тыс жерде тамақтануға, жаттығудан бұрын немесе саяхат кезінде 
пайдалануға жақсы.
8. Дайын батоншаларды қараңғы салқын жерде құрғақ, жабық контейнерде (жақсырақ тот баспайтын болаттан 
жасалған контейнерде) 2 апта немесе тоңазытқышта 4 аптаға дейін сақтаңыз (батоншалар тоңазытқышта уақыт өте 
келе жұмсаруы мүмкін).



* БодиЛоджик 

Гранола батоншалары

1 батонша үшін барлығы: 296 ккал 

Ақуыздар: 7,7 Көмірсулар: 44,2Майлар: 10

ШОКОЛАДТЫ
ҚҰРАМЫ
Геркулес (үлпектер) – 400 г
Сұлы кебегі – 80 г
Зығыр тұқымы – 100 г
Грек жаңғағы – 80 г
Қантсыз ащы шоколад - 50 г
(«Сатып алуға ұсынылады» бөлімін қараңыз)
Кептірілген шие – 100 г
Банан – 400 г

Ұнтақталған даршын - 1 шай қасық
Ұнтақталған зімбір - ½ шай қасық
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай
Тұз - кішкене шымшым
Ұнтақталған апельсин қабығы - 1 шай қасық
Майсыз какао ұнтағы - 30 г
Күшті сұйық кофе - 50 мл

РЕЦЕПТ
1. Кептірілген шиені мұқият жуып, жылы суға 10 минут салып қойыңыз.
2. Грек жаңғағы пен шоколадты 5 мм кесектерге бөліңіз.
3. Пешті 160 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру табағына силиконды немесе тефлонды кілемше төсеңіз.
4. Үлкен терең ыдысқа сұлы, сұлы кебегі, зығыр дәні, туралған жаңғақ пен шоколад, даршын, зімбір және бір 
шымшым тұзды біріктіріңіз. Қоспаны мұқият араластырыңыз.
5. Бананды, тәттілендіргішті, какао ұнтағын және кофені терең батырмалы блендер ыдысына салыңыз. Блендермен 
біркелкі, біртекті езбеге айналдырыңыз. Сұйық қоспаны құрғақ жерге құйыңыз. Шиенің суын ағызып, шиені ортақ 
ыдысқа қосыңыз. Қоспаны тегіс, жабысқақ масса алынғанша жақсылап араластырыңыз (ыңғайлы болу үшін бір реттік 
қолғап киюге болады).
6. Бүкіл қоспаны пісіру табағының ортасына қойып, өлшемі шамамен 30х30 см және биіктігі шамамен 1,5 см 
болатын тығыз квадрат жасаңыз. Қалыптасқан тіктөртбұрыш өте тығыз болуы керек – сіз шеттерін тегістеп, массаны 
мүмкіндігінше тығыздау үшін аспаздық шпательді, күрекше немесе кең пышақты қолдана аласыз.
7. Пісіру табағын алдын ала қыздырылған пешке салыңыз және граноланы шамамен 25-30 минут пісіріңіз, немесе 
беті құрғақ болып пісе бастағанша. Осы кезде пісіру парағын алыңыз да, сәл салқындатыңыз, сонда сіз өніммен 
қолыңызбен жұмыс жасай аласыз. Аздап салқындатылған масса мұқият түрде, өткір аспаз пышағын қолданып, 16 
батоншаға, 4 тік және 4 көлденең бөлікке бөліңіз. Барлық туралған батоншаларды астыңғы жағын үстіне ауыстырып, 
қайтадан пісіру үшін пешке салыңыз.
Дайын батоншалардың шеті қытырлақ және құрғақ, бірақ ішкі жағынан жұмсақ, олар көмірсулармен таңғы асқа 
немесе үйден тыс жерде, жаттығудан бұрын немесе саяхат кезінде пайдалануға жақсы.
Дайын батоншаларды қараңғы, салқын жерде құрғақ, жабық контейнерде (тот баспайтын болаттан жасалған 
контейнерде) 2 апта немесе тоңазытқышта 4 аптаға дейін сақтаңыз (батоншалар тоңазытқышта уақыт өте келе 
жұмсаруы мүмкін).



* БодиЛоджик 

Базалық көкөніс сорпасы
ҚҰРАМЫ
Су - 3 л
Сәбіз - 2 дана
Пияз - 1 үлкен немесе 2 орташа пияз
Балдыркөк сабағы - 2 дана
Ақжелкен және / немесе аскөк сабағы - дәміне қарай
Сарымсақ - 4 бас
Қара бұрыш - 5-7 бұршақ
Лавр жапырағы - 1-2 дана
Тұз - татымына қарай

РЕЦЕПТ
1. Көкөністерді аршып, ірі қылып тураңыз. Сарымсақты тұтас қалдырыңыз. Пиязды ұсақтап кесуге немесе сол күйінде 
қалдыруға болады.
2. Көкөністер салынған кастрюльге салқын су құйып, отқа қойыңыз. Қайнағаннан кейін отты орташаға дейін 
төмендетіңіз, бұрыш бұршағын, лавр жапырағын және тұзды аздап қосыңыз. Көкөністер дайын болғанша пісіріңіз, 
шамамен 20 минуттай қайнату керек.
3. Сорпаны сүзіңіз. Тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтаңыз немесе контейнерлерге, пакеттерге немесе мұз 
қалыптарына құйыңыз және мұздатыңыз, сорпалар, ризотто, бұқтырылған тағамдар мен басқа да тағамдарға 
пайдалануға керек кезде шығарып алыңыз.

100 г үшін барлығы: 5 ккал 

Ақуыздар: 0,2 Көмірсулар: 0,9Майлар: 0,1


