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* БодиЛоджик 

Стақандағы наполеон
ҚҰРАМЫ 
Тәтті нан пісіру үшін (4 порцияға):
Тұтас дәнді ұн – 80 г + 10 г илеуге
Су (40 °С жуық) ~ 50 г
Тұз – бір шымшым

Кремге:
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 шт 
Жүгері крахмалы – 1,5 ас қасық. 
Сүт 2,5 % -ге дейін – 300 г 
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай
Ванильді сығынды немесе ванилин – 1,5 г
Ұсақталған апельсин қабығы – ¼ ч.л.

РЕЦЕПТ0
1. Тәтті нанды дайындаңыз. Ыдысқа (80 г) ұнды елеуіштен өткізіп, тұз қосып,араластырыңыз. Біртіндеп жылы су 
қосыңыз, қамыр жұмсақ, бірақ жабысқақ болмауы керек. Қамыырды тамақ пленкасымен 30 минутқа орап қойыңыз.
2. Пешті 180 °С қыздырыңыз. Пісіруге арналған табақшаға жабыспайтын төсеніш қағаз жайыңыз. Қамырды жаюға 
арналған орын мен оқтауға аздап ұн себіңіз. Илеуі қанған қамырды 3 бөлікке бөліңіз және әр бөлікті жұқалап 
оқтаумен жайыңыз (жұқалығы ~1 мм). Бірінші жайылған жұқа қамырды пісіруге арналған табақшаға орналастырамыз 
және қытырлақ күйге жеткенше пісіреміз. (қажет болса, пісіру кезінде келесі бетіне аударуға болады). Бірінші бөлігі 
піскенше, екіншісін дайындап қойыңыз және әрі қарай да солай жасаңыз. Піскен нанды суытыңыз және 2-3 см 
бөліктерге бөліңіз. Бөліктердің кішкене жартысынан себуге арналған үгінді әзірлеңіз.
3. Крем дайындаңыз. Қабырғасы қалың кастрюльде жұмыртқа мен крахмалды араластырыңыз, қолмен 
араластыратын шайқауыштың көмегімен сұйықтық бір қалыпты масса болғанша араластырыңыз. Ұсақталған 
апельсин қабығын, ванильді сығынды (немесе ванилин) және тәттілендіргіш қосыңыз. Суық сүт қосыңыз және 
араластырғышпен бір қалыпты масса болғанша араластырыңыз. Кастрюльді орташа отқа қойып, ақырын, үздіксіз 
араластыра отырып, кремді қайнап, қоюландырыңыз. Дайын кремнің бетін тамаққа арналған пленкамен жабыңыз 
(пленка кремнің бетіне ауа кіргізбейтіндей жабысып тұруы керек), толығымен суытыңыз. 
4. Дастарханға қою үшін 4 көлемді мөлдір шыны стақан немесе тостаған дайындап қойыңыз. Десертті ұсынардан 
30 минут бұрын әзірлеу керек, себебі нан бөліктеріне крем сіңіп үлгеру керек және мөлшерден артық уақыт тұрып, 
езіліп кетпеуі қажет. Әр стақанға бір қасық крем салыңыз, үстінен нанның үлкендеу бөлшектері сәл қабаттасып 
жатқаны дұрыс. Әрі қарай тағы кішкене крем салып, үстіне тағы нан бөліктерін қойыңыз, әрі қарай да солай 
жалғастырыңыз. Ең үстіңгі қабатта кішкене крем болғаны дұрыс, оның үстіне үгітіндіні себіңіз.

1 тәтті нан: 148 ккал 

Ақуыздар: 6,3 г Көмірсулар: 21,9 Майлар: 3,9



* БодиЛоджик 

Баунти
ҚҰРАМЫ
Негіз үшін:
Кокос үлпектері – 200 г 
Құрғақ сүт – 60 г 
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 сарысы 
Жүгері крахмалы – 1 шай қасық
Сұйық кокос сүті – 50 г
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай

Глазурь үшін:
Кокос майы – 60 г 
Майсыздандырылған какао-ұнтақ – 15 г 
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қараай

РЕЦЕПТ
1. Глазурь: кокос майын ерітіңіз (ол 26 °С тепературада ериді, сондықтан қатты ысытудың қажеті жоқ.. Егер сіз 
шәрбатты мөлшерден артық қыздырып алсаңыз, ~30 °С температураға дейін суытыңыз). Ерітілген майға какао-ұнтақ 
пен тәттілеуішті қосыңыз, қолмен шайқағыштың көмегімен мұқият араластырыңыз. Глазурьлеу үшін шұңғыл ыдыста 
араластырыңыз (немесе араластырған соң глазурьді құйыңыз) , өнімді батырып алуға ыңғайлы*.
2. Кәмпиттерді дайындаңыз. Жалпақ табақ немесе тақтасына тамақ пленкасын немесе силикон кілемшесін төсеңіз. 
Су моншасын дайындаңыз – кішкентай ыдысқа немесе саптыаяққа су құйып, қайнатыңыз. Диаметрі ыдыстан немесе 
саптыаяқтан үлкен тостағанда кокос пен жұмыртқаның сарысын бір қалыпты массаға айналғанша араластырып, 
су моншасының үстіне қойыңыз . Үздіксіз араластыра отырып, қоспаны қоюландырыңыз (пісірілген крем 
консистенциясы). Оттан алып, суытыңыз. Кокос үлпектерін құрғақ сүтпен, пісірілген креммен, тәттілендіргішпен 
араластырыңыз. Кішкентай сопақша батонша жасап, тамақ пленкасы төселген табақшаға салыңыз. Батонша 
салынған табақтарды толық қатқанша мұздатқышқа қойыңыз.
Глазурьді 30-36 °С температураға микротолқынды пешке немесе су моншасында ерітіп, бірқалыпты массаға 
жеткенше араластырыңыз. Мұздатқыштан батоншаларды шығарыңыз. Оларды глазурьге батырып, қайтадан 
табақшаға глазурьмен бірге қатыру үшін қойыңыз. (мұздатылған батоншаларға глазурь бірден жабысады).  
Егер ыдыстағы глазурь батоншаның бәріне жағылып біткенше қата бастаса, оны қайтадан жарамды температураға 
дейін ысытыңыз. 
 
Дайын газурьленген батоншаларды тоңазытқышта 7 тәулік сақтаңыз, немесе жартысын мұздатқышқа салып қойыңыз 
(герметикалық контейнерде) және қолданар алдында өзіңізге қажетті бөлігін шығарыңыз. 
 
*Глазурьді мөлшерінен артық дайындап қоюыңызға болады, оны порциялық силиконды немесе мұз жасауға 
арналған формаға құйып,мұздатқышқа қойыңыз, тоңазытқышта қатырып алған соң, герметикалық ыдысқа 
ауыстырыңыз, Тоңазытқышта кокос майын жарамдылық мерзіміне дейін сақтауға болады. Пайдаланар алдында 
қажет мөлшердегі глазурь порциясын микротолқынды пеште немесе су моншасында жылытып алу қажет . Глазурь 
жасау үшін еріту қажет, себебі өнімді толықтай батыру керек. Қалған глазурьді қайтадан тоңазытқышқа қатырып, 
қажет болған кезде пайдалануға болады.
**Батоншаларды глазурьлеу ас қасықпен немесе шанышқымен ыңғайлы – батоншаны ас қасыққа қойыңыз, 
қасықты глазурьге салыңыз, глазурьленген өнімді шығарыңыз, шанышқымен түбінен көтеріп жіберіңіз (өнім 
шанышқының бетінде қалады )және табақшаға қатырып қойыңыз. 
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Жапонша чизкейк
ҚҰРАМЫ
5 порция құрамы (бөлінген форма 16-18 см):
Тауық жұмыртқасы 1С – 5 шт
Ірімшік до 5 % – 200 г
Күріш ұны – 45 г
Жүгері крахмалы – 45 г
Ванильді сығынды немесе ванилин – 1,5 г
Ұнтақталған лимон қабығы – ½ ч.л.
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай
Тұз – бір шымшым

РЕЦЕПТ
1. Пешті 170 °С температураға дейін қыздырыңыз. Пештің түбіне немесе астыңғы сөресіне ыстық су құйылған 
ыдыс қойыңыз. Пештен пісіру табағын алып тастаңыз, тек торды қалдырыңыз (бізге су моншасы керек ). Бөлінген 
форманың түбіне 16-18 см пісіруге арналған пергамент төсеңіз, щеттерін бекітіңіз және форманың түбін сыртқы 
жағына дейін фольгамен орап тастаңыз (чизкейк массасының төгілмеуі үшін).
2. Жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліп алыңыз – ақуызды миксермен араластыру үшін ыдысына салыңыз, 
сарысын – батырмалы қол блендерімен араластырыңыз. Ақуызға бір шымшым тұз қосыңыз, сарысына – ірімшік, 
тәттілендіргіш, ұнтақталған лимон қабығы мен ванильді сығынды/ванилин қосыңыз. Ірімшік пен жұмыртқаның 
сарысы қосылған массаны батырмалы қол блендерімен араластырып, бір қалыпты массаға жеткізіңіз. Крахмал және 
күріш ұнын қосып, тағы араластырыңыз.
3. Миксердің көмегімен ақуызды көпіргенше араластырып және соңынан қолмен шайқағыштың көмегімен, қалған 
массаға үшке бөліп қосамыз. Ақуыздардың көпіршігін сақтау үшін мұқият араластырыңыз, сонымен қатар, бір 
қалыпты массаға жеткізуді де ұмытпаңыз.
4. Чизкейк массасын формаға құйыңыз және пешке 40 минутқа қойыңыз (қамыр түсіп кетпеуі үшін пешті ашпаңыз). 
40 минуттан соң пешті өшіріңіз, ашпаңыз және чизкейкті жабық пеште тағы 20 минутқа қалдырыңыз.Содан кейін 
пешті кішкене ашып,чизкейкті толық суығанша пеште қалдырыңыз. Суыған чизкейкті 4 сағатқа тоңазытқышқа 
қойыңыз немесе түнге қалдырыңыз, содан кейін үлкен, суға салынған пышақтың қырымен форманың ішкі 
қабырғаларын қырлап турап өтіп, форманың шетін шешіп алыңыз, кең пышақпен немесе шпатель көмегімен 
чизкейкті ыдысқа салыңыз. Тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтаңыз.

*Сіз ингредиенттер санын азайтып, порциялық бөлінбейтін формада чизкейк дайындап, оны суытылған десерт 
ретінде формамен бірге дайындауыңызға болады.

Бір порцияда: 188,1 ккал 

Ақуыздар: 14,5 Көмірсулар: 15,8 Майлар: 8,4
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Нұттан жасалған шоколад трюфельдері
ҚҰРАМЫ
Трюфельдерге:
Қайнатылған нұт – 250 г (құрғақ нут 50 г жуық*) 
Дәнексіз құрма – 70 г (Сүйекпен финик 80 г жуық)
Майсыздандырылған какао-ұнтақ – 40 г
Ұнтақталған даршын – ¼ ч.л.
Ұнтақталған апельсин қабығы – ½ ч.л.
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай
Кішкене шымшым тұз

Жабуға:
Майсыздандырылған какао-ұнтақ – 2 ас қасық.

 
**Бірден нұтты көбірек алған дұрыс, себебі сұрпына қарай, қайнатылған нұт азаюы мүмкін. Артық дайындалған 
нұтты мұздатқышқа қатырып қоюға болады, сонымен қатар кейін басқа да рецепттерге пайдалануға болады.

РЕЦЕПТ
1. Дайындар алдында құрғақ нұтты суық суға салып, түнге қалдырыңыз. Таңертең суды төгіңіз, нұтты ағын судың 
астына қойып, көбігін кетіріп, тап-таза болғанша жақсылап жуыңыз. Нұтқа тағы суық су құйып (тұз салмаңыз!), 
отқа қойыңыз. Нұтты қайнатыңыз, отты азайтып, көбігін алып, сүзгіге салыңыз, артық су ағып болған соң, әрі қарай 
пайдалануға қолданыңыз.
2. Құрмаларды жақсылап жуыңыз және 30 минут жылы суға салыңыз, содан кейін суын төгіп, сүйектерін алып 
тастаңыз.
3. “Пышақтар” саптамасы бар ас үй комбайнына, стационарлық батырмалы немесе қол блендеріне кәмпитке 
арналған барлық ингредиенттерді салып, тегіс бірқалыпты трюфель массасы дайын болғанша араластырыңыз. 
Массаны 30 минутқа тоңазытқышқа қойыңыз (немесе мұздатқышқа 15 минутқа). Трюфельді масса салынған ыдысты 
алып, араластырыңыз және какаоға батырып алыңыз (массаның тығыздығына байланысты домалақтарды қолмен 
дайындауыңызға болады, немесе массаны шай қасықпен алып, какао ұнтағына батырып, кәмпитке айналдыру). 
Дайын кәмпитті тамақ пленкасы немесе силиконды кілемше төселген тақта\ыдысқа салыңыз. Кәмпит салынған 
табақшаны 30 минутқа мұздатқышқа қойыңыз. Әрі қарай сіз кәмпитті герметикалық контейнерге салуыңызға болады 
(кәмпиттердің арасына пергамент қағазын қойыңыз) және 4 тәулікке тоңазытқышқа сақтаңыз. Немесе кәмпиттердің 
жартысын мұздатқышта толық қатқанша қалдырып, содан кейін трюфельдерді герметикалық контейнерге салып, 
мұздатқышта 3 ай сақтауға болады. Кәмпиттерді бөлме температурасына сай немесе тоңазытқышта ерітіңіз.

Жалпы 100 г-да: 260,4 ккал 

Ақуыздар: 18,4 Көмірсулар: 91,7 Майлар: 2,7



* БодиЛоджик 

Алма пахлавасы

Жалпы бір порцияда: 280,9 ккал 

Ақуыздар: 8,4 Көмірсулар: 39,3Майлар: 10

ҚҰРАМЫ
Қамырға (4 порцияға):
Тұтас дәнді ұн – 70 г + 10 г қамыр жаю үшін 
Жарма ұны – 100 г 
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 шт 
Сүт 2,5 %-ке дейін – 30 г 
Тәттілендіргіш калориясыз – дәміне қарай
 Спрейдегі май

Салындысы:
Алма – 300 г тазаланған
Ұнтақталған лмион қабығы – ½ ч.л.
Ұнтақталған даршын – ¼ ч.л.
Тәттілендіргіш калориясыз – дәміне қарай
Грек жаңғағы – 40г

Пахлаваға жағу үшін:
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 сары
Су – 2 ас қасық.
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай

РЕЦЕПТ
1. Алманы ұсақ үккіштен өткізіп, алма езбесін түбі қалың кастрюльге салып, баяу оттың үстінде суының бәрі шығып 
кеткенше қайнатыңыз. Алмаға тәттілендіргіш, ұнтақталған лимон қабығын, даршын қосып, толығымен суытыңыз. 
Жаңғақты үгітіңіз ~ 2 мм және пахлава пісірудің алдында алма езбесімен араластырыңыз. 
2. Қамыр дайындау үшін жұмыртқа мен сүтті араластырып, тәттілендіргіш қосыңыз, елеуіштен өткізілген жарма 
ұнтағын қосыңыз, ақырындап тұтас дәнді ұнды қоса отырып, қамыр қолға жабыспайтын қалыпқа жеткенше илеңіз. 
Қамырды тамақ пленкасына орап, 30 минутқа қойыңыз.
3. Пешті 180 °С-қа қыздырыңыз. Пісіру үшін ыңғайлы форма дайындаңыз (диаметрі ~15 см), спрейдегі майды оның 
қабырғасына жағыңыз. Қамырды 8 бөлікке бөліңіз. Қамырды илеуге арналған орынға жарма ұнын себіңіз және 
қамырдың әр бөлігін жұқалап жайыңыз (қамырдың жұқалығынан газет оқылуы керек). Бірінші жайылған қамырды 
пісіруге арналған формаға салыңыз, үстінен 1\5 бөлікте жаңғақ қосылған алма езбесін салыңыз. Басқа қабаттарға да 
осылай қайталаңыз. Жоғарғы қабатына езбе жақпаңыз, тек өткір пышақпен кесінді жасаңыз, 4 порция болатындай 
(форма сіздің қиялыңызға және пісіруге арналған бастапқы формаға байланысты, бұл дөңгелек, ромб, тік төртбұрыш, 
квадрат болуы мүмкін). Жұмыртқаның сарысын сумен және тәттілендіргішпен араластырыңыз, пахлаваның 
үстіне жағыңыз. 35 минут пісіріңіз, содан кейін пахлаваны толық суытып, ыстық көк шаймен,шөп шаймен немесе 
каркадемен ұсынуға болады.



* БодиЛоджик 

Ылғалды шоколад торты
ҚҰРАМЫ
Негізгі құрамға:
Қайнатылған нұт – 60 г (25 г жуық құрғақ нұт) + кішкене су
Қантсыз алма езбесі – 150 г
Сүт 2,5 %-ға дейін – 180 г
Үгітілген фундук – 40 г
Ерітілген кокос майы – 15 г
Майсыздандырылған какао-ұнтақ – 50 г
Сұлы ұны – 50 г
Күріш ұны – 40 г
Жүгері крахмалы – 40 г
Үгітілген даршын – ½ ч.л.
Үгітілген зімбір – ¼ ч.л.

Ұнтақталған апельсин қабығы – ½ ч.л.
Қамыр қопсытқыш ұнтақ – 10 г
Сода – ½ ч.л.
Сірке суы - ½ ч.л.
Тұз – кішкентай шымшым 

Жабу үшін:
Сүзбе/ірімшік – 200 г
Майсызданған какао-ұнтақ 10 г
Қатты сұйық кофе(суытылған) – 1 ас қасық.
Калориясіз тәттілендіргіш – дәм бойынша
Безендіруге арналған жидектер (қарақат, құлпынай, 
қарлыған, таңқурай) – 30 г

РЕЦЕПТ
1. Құрғақ нұтты бір күн бұрын суық суға салып, түні бойы қалдырыңыз. Таңертең суды төгіп тастаңыз, бұршақтарды 
суық ағынды сумен шайыңыз, қолайлы кастрюльге жіберіңіз және таза суық сумен толтырыңыз. Нұт қосылған 
кастрюльді отқа қойып, қайнатыңыз, содан кейін отты азайтыңыз, көбікті алып тастаңыз және бұршақ толығымен 
жұмсақ болғанша тұз қоспай, жұмсарғанша қайнатыңыз. Дайын нұтты мөлдір суға дейін шайыңыз және 
стационарлық блендерде ұнтақтаңыз, қажет болған жағдайда аздап ауыз су қосыңыз - біркелкі қалың паста 
консистенциясына дейін жеткізіңіз.
2. Пешті 180 ° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру табағын дайындаңыз (пергаментпен қапталған силиконды 
форма, диаметрі ~ 15 см).
3. Барлық басқа ингредиенттерді нұт пастасына қосыңыз (соңғы сәтте сірке суымен өшірілген сода мен какао 
қосыңыз, какао содамен өшірілген болуы керек) және блендермен біркелкі болғанша шайқаңыз. Қамырды пісіру 
табағына салыңыз және пештің орташа деңгейінде шамамен 35-45 минут пісіріңіз. Дайын негіз жұмсақ болуы керек, 
бірақ «тіс тазартқышпен» сынақ кезінде жабысқан үгінділер тіс тазартқышта қалуы керек. Дайын негізді толығымен 
салқындатып, ыдысқа салыңыз.
4. Үстіңгі қабатына жағу үшін блендерді қолданып сүзбені какао ұнтағы, тәттілендіргіш пен салқындатылған кофе 
мен кремді араластырып алыңыз. Массаны тоңазытқышқа 30 минутқа немесе мұздатқышқа 15 минутқа қойыңыз. 
Кремді шоколад негізінің бетіне жағу үшін қасық немесе шпательді қолданыңыз (қасықты жақсы шыңдар немесе 
толқындар жасау үшін қолдануға болады). Үстіне тұтас немесе туралған жидектермен безендіріңіз. Тортты 
тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтаңыз.

Жалпы 100 г-ға: 195,3 ккал 

Ақуыздар: 30 Көмірсулар: 161,2Майлар: 49



* БодиЛоджик 

Көкнәр қосылған банан-лимонды магкейк
Магкейк (mug cake) – бұл атауды микротолқынды пеште шыныаяқпен пісірудің бастапқы әдісінен алды. Сіз тарихи 
пісіру әдісін қолдана аласыз, сонымен қатар кәдімгі пеш пен порцияланған пісірме табақты (пеште пісіру әдісімен 
уақытты 15-20 минутқа дейін ұлғайту қажет). 
 
ҚҰРАМЫ
2 порцияға арналған ингредиент:
Сүзбе/ірімшік майсыздандырылған – 190 г 
Жұмыртқа 1С – 1 шт 
Жұмыртқа 1С – 1 ақуыз
Банан – 80 г
Лимон шырыны – 1 ч.л.
Ұнтақталған лимон қабығы – ¼ ч.л.
Жүгері крахмалы – 25 г
Калориясыз тәттілендіргіш – дәм бойынша
Мак – 1 ас қасығы

Глазурь үшін:
Майсыздандырылған какао-ұнтағы – 20 г
Ыстық су – 40 мл
Калориясыз тәттілендіргіш – татымына қарай

РЕЦЕПТ
1. Глазурь үшін барлық ингредиенттерді араластырыңыз, салқындатыңыз және тоңазытқышта толығымен 
салқындатыңыз.
2. Көкнәрден басқа барлық ингредиентті блендер ыдысына немесе стационарлы блендер ыдысына салыңыз. 
Біркелкі болғанша араластырып, көкнәр қосып, қолмен араластырыңыз. Қоспаны 2 шыныаяққа бөліп, 
микротолқынды пеште жоғары қуатта 5-7 минут немесе 170 ° C дейін қыздырылған пеште 15-20 минут пісіріңіз. Дайын 
кейктерді салқындатып, ұсынар алдында салқындатылған глазурьді жағыңыз.

1 порцияда: 238,7 ккал 

Ақуыздар: 24 Көмірсулар: 21,9Майлар: 6,1



* БодиЛоджик 

Панна-котта «Матча-Лайм»
ҚҰРАМЫ
2 порцияға арналған ингредиенттер:
Қою кокос сүті (банкадан) – 200 г
Ұнтақталған матча – ½ шай қасығы
Ұнтақталған лайм қабығы – ½ шай қасығы
Калориясыз тәттілендіргіш – татымына қарай
Ваниль сығындысы немесе ванилин – 1 г
Желатин – 7 г + суық су – 20 мл

РЕЦЕПТ
1. Кәстрөлде біркелкі болғанша араластырыңыз және араластырыңыз: кокос сүті, матча ұнтағы, ұнтақталған лайм 
қабығы, ваниль сығындысы (немесе ванилин) және дәміне қарай тәттілендіргіш. 1 минут қайнатыңыз, оттан алыңыз 
және сәл жылығанша суытыңыз.
2. Желатинді суық суға 10-15 минут жібітіңіз, содан кейін желатин ерігенше, микротолқынды пеште немесе 
су моншасында жылытыңыз. Ерітілген желатинді салқындатылған қоспаға қосыңыз, шайқағышпен мұқият 
араластырыңыз, елекпен сүзіңіз және мөлдір шыныаяқтарға немесе кремге арналған ыдыстарға құйыңыз.  
Толық қатқанша тоңазытқышқа салыңыз.

1 порцияда: 164,2 ккал 

Ақуыздар: 4,8 Көмірсулар: 2,7Майлар: 14,9



* БодиЛоджик 

Штрейзель қосылған Вена бәліші
ҚҰРАМЫ
Бәліш үшін (8 порция үшін):
Тұтас дәнді бидай ұны – 130 г
Сұлы ұны – 70 г
Жұмыртқа 1С – 1 дана
Кокос майы (жұмсақ) – 50 г
Ұнтақ – ½ шай қасығы
Сода – ¼ шай қасығы
Сірке суы – ½ шай қасығы
Калориясыз тәттілендіргіш – дәм бойынша
Ванильді сығынды немес ванилин – 2 г
Бөлме температурасындағы су – 40 мл

Салындыға:
Қарақат – 400 г
Калориясыз тәттілендіргіш – татымына қарай
Жүгері крахмалы – 10 г
Суық су – 50 мл

РЕЦЕПТ
1. Салындыны дайындаңыз. Қарақатты жуыңыз және блендермен біркелкі емес езбе дайындаңыз. Езбені кастрюльге 
аударыңыз. Крахмалды суда ерітіп, қарақатқа құйыңыз, тәттілендіргіш қосыңыз, араластырыңыз және орташа отта 
пісіріңіз, кейде араластырып, қайнап, қоюланғанша ұстаңыз. Ыстықтан шығарып, толығымен салқындатыңыз.
2.  Қамыр үшін екі ұнды електен өткізіп, тәттілендіргіш пен пісіру ұнтағын қосып, құрғақ қоспаны біркелкі болғанша 
араластырыңыз. Жұмсақ сары май мен ваниль сығындысын (немесе ванилинді) қосып, қолыңызбен үгітіңіз. 
Жұмыртқа мен сірке суымен өшірілген соданы бөлек қосыңыз. Қамырды илеңіз, қажет болған жағдайда аздап су 
құйыңыз (тамшылатып), икемді, жабыспайтын қамыр шығуы тиіс. Қамырды тамақ пленкасына орап, тоңазытқышқа 30 
минутқа қойыңыз.
3. Қамырды 2 бөлікке бөліңіз: ⅓ және ⅔ жалпы. Қамырдың көп бөлігін жабыспайтын төсенішке қалыңдығы ~ 7 мм 
тікбұрышты қабатқа айналдырыңыз. Әркелкі шеттерін кесіп, оны қамырдың қалған жартысына қосыңыз. ⅓ Қамырды 
мұздатқышқа 20 минутқа қойыңыз, ал қамырды кілемшесімен бірге тоңазытқышқа 20 минутқа қойыңыз.
4. Пешті 180 ° C дейін алдын ала қыздырыңыз (алдымен пештен пісіру табағын алыңыз). Тоңазытқыштан кілемшедегі 
қамырды алыңыз да, қамырды кілемді пісіру табағына аударыңыз. Қарақат салындысын біркелкі жағыңыз. Қалған 
қамырды мұздатқыштан алып тастап, ірі үккіштен өткіземіз. Үгітілген қамырды бәліштің бетіне тұтастай жайыңыз 
(немесе салындыға жағыңыз). Бәлішті 20-25 минутқа пешке жіберіңіз, үгіндісі қызарғанша және негізі толық 
пісірілгенше дайындаңыз. Дайын бәлішті аздап немесе толық салқындатып, 8 бөлікке кесіңіз. Бәлішті тоңазытқышта 
7 күнге дейін сақтау жақсы. Сондай -ақ, дайын туралған бәлішті мұздатуға болады - бұл үшін кесілген бөліктерді 
кілемге тікелей қатырыңыз, содан кейін оларды герметикалық контейнерге салыңыз. Мұздатқышта 3 айға дейін 
сақтаңыз, қажет мөлшерде кесектерді алыңыз және бөлме температурасында ерітуге немесе тоңазытқышта түні 
бойы ерітуге қойыңыз.

1 порцияда: 175,5 ккал 

Ақуыздар: 4 Көмірсулар: 21,4Жиры: 7,7



* БодиЛоджик 

Тирамису
ҚҰРАМЫ
Бисквит үшін (6 порцияға):
Тауық жұмыртқасы 1С – 2 дана
Айран 1 % – 30 мл
Жүгері крахмалы – 30 г
Калориясыз тәттілендіргіш – татымына қарай
Тұз – бір шымшым
 
Сіңіру және безендіруге:
Ащы сұйық кофе ~ 50 г
Майсыздадырылған какао ұнтағы – 1 шай қасығы

Крем үшін:
Тауық жұмыртқасы 1С – 2 дана
Майсыздандырылған ірімшік – 300 г
Тұз – бір шымшым
Ванильді сығынды немесе ванилин – 2 г
Қатты сұйық кофе – 2 ас қасығы
Калориясыз тәттілендіргіш – дәм бойынша
Желатин – 5 г + суық су – 20 г

РЕЦЕПТ
1. Ащы кофені қайнатыңыз немесе сұйылтыңыз (50 г + 2 ас қасық) және толық салқындатыңыз.
2. Бисквит жасаңыз. Пешті 180 ° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру табағын жабыспайтын төсенішпен жабыңыз. 
Ақ және сарысын 2 ыдысқа бөліп алып,миксермен араластырыңыз. Ақуыздарға аздап тұз қосыңыз, сарысына 
айран мен тәттілендіргіш қосыңыз. Жұмыртқаның ағын қатты тығыз болғанша шайқаңыз (күшті шыңдар). Сарысын 
ағарғанша және көлемді болғанша шайқаңыз. Крахмалды сарының массасына қосып, тегіс болғанша шайқауышпен 
қолмен шайқаңыз. Ақуыздарды сарының массасына араластыру үшін 2 қадаммен ақуызды жұмсақ қолданыңыз, 
ақуыздардың мамықтығын бұзбаңыз. Қамырды кілемше төселген пісірме табаққа салыңыз, қалыңдығы ~ 5 мм 
болатын бір қабатта және пешке дайын болғанша жіберіңіз (10-15 минут, құрғақ тіс тазалағышты тексеру). Дайын 
бисквитті толығымен салқындатып, пышақпен немесе қайшымен 2-3 см шағын төртбұрыш етіп кесіңіз.
3.  Кремді дайындаңыз. Желатинді суық суға 15 минут жібітіңіз. Жұмыртқаны миксермен араластыру үшін 2 
контейнерге ағы мен сарысына бөліңіз. Ақуыздарға кішкене тұз қосыңыз. Сүзбені батырмалы блендермен 
шайқауға арналған ыдысқа аударыңыз, сүзбеге тәттілендіргіш пен ваниль сығындысын немесе ванилин, 2 ас 
қасық салқындатылған кофе қосыңыз. Сүзбені тегіс болғанша шайқаңыз. 2 ас қасық қойыңыз. сүзбе массасын 
сарысына қалдырыңыз және сарысын миксермен сүзбе массасымен жақсылап шайқаңыз. Сары қоспасын сүзбеге 
араластырыңыз (блендер немесе қолмен). Көтерілген желатинді микротолқынды пеште немесе су моншасында 
ерітіп, сүзбе массасымен араластырыңыз, біркелкі болғанша араластырыңыз (блендер немесе қолмен шайқау 
арқылы). Ақуыздарды миксермен көпіргенше шайқаңыз. Қолмен шайқауды пайдаланып, 2 бөліп, жұмыртқаның 
ақуызын сарысымен араластырыңыз, ақуыздың үлпектігін бұзбауға тырысыңыз.
4. 6 тостаған немесе мөлдір шыныаяқ дайындаңыз. Әр ыдысқа 1 шай қасық крем құйыңыз. Содан кейін 3 бисквит 
бөлігін салыңыз. Печенье бөліктерін суық кофемен қанықтырыңыз (үстіңгі жағынан қасық). Бір қабат крем жағыңыз. 
Келесі - бисквит және сіңдіру. Қабаттарды қайталаңыз. Жоғарғы қабат крем болуы керек. Тостағанды тоңазытқышқа 
кем дегенде бір сағатқа қойыңыз. Тирамису тұрақтанған кезде, сүзгі арқылы какао ұнтағының жоғарғы қабатын 
себіңіз. Тирамисуды тамақ пленкасымен жабылған тоңазытқышта 6 күнге дейін сақтаңыз.

1 порцияда: 125 ккал 

Белки: 92,3 Көмірсулар: 34,3Майлар: 27,6


