
the Boss™
Lieljaudas blenderis ar regulējamu ātrumu

Pārvērš pulverī praktiski 
jebkādu sastāvdaļu kombināciju, 
lai mutē radītu maigāku sajūtu. 

Piemērots visam – sākot no 
zaļajiem smūtijiem līdz karstām 
zupām, no saldētiem desertiem 
līdz krēmīgām dipmērcēm, no 
riekstu sviesta līdz pat miltiem.

Viena pieskāriena programmas. 
Ātrumjutīgas funkcijas. 
Totāla kontrole.





Iedomājieties, ka varat pagatavot saldākus, krēmīgākus 
smūtijus, nepievienojot papildus cukuru vai taukvielas, vai 
pagatavot vissaldāko sorbetu tikai no saldētiem augļiem. 
Blendēšanas procesā ir tāds maģisks elements, kas visu 
iepriekšminēto ļauj īstenot: blendējamo sastāvdaļu daļiņu 
izmērs. Daļiņu izmērs ir ļoti svarīgs tam, kā mēs uztveram 
ne tikai tekstūru, bet arī ēdiena garšu. Veids, kā mūsu garšu 
kārpiņas sajūt sāļu, saldu garšu, krēmīgumu un treknumu 
un tā paša ēdiena pēcgaršu, mainās, kad mēs pārveidojam 
ēdiena daļiņu lielumu. Laboratorijā daļiņu izmērs tiek mērīts 
mikronos – 1 mikrons ir metra miljonā daļa. Runājot par 
pārtiku, piemēram, gatavojot šokolādi, konditori cenšas 
nodrošināt, lai katra šokolādes daļiņa būtu mazāka par 
25 mikroniem. Ja izmērs ir lielāks, daļiņas ir sajūtamas 
ar mēli, un šokolāde negaršo pietiekami krēmīgi. Taču 
ikdienas gatavošanā mēdzu novērot, ka dažās receptēs 
lielāka uzmanība tiek pievērsta atsevišķu sastāvdaļu garšas 
kombinācijām, nevis to gala tekstūrai, kaut gan tekstūra var 
būt tikpat nozīmīga kā tas, kā mēs sajūtam garšu.
Lai saprastu daļiņu izmēra nozīmi, varat mājās veikt kādu 
vienkāršu eksperimentu. Ar aizvērtām acīm salīdziniet 
rafinēta baltā cukura un pūdercukura (kam nav pievienota 
ciete) garšu. Rafinēts baltais cukurs vispirms šķiet 
graudains, un tam sākumā piemīt daudz mazāk garšas 
nekā pūdercukuram. Pēc izšķīšanas tas veido izteiktāku, 
karamelizētu pēcgaršu.
Pūdercukura garša ar mēles sajūtama uzreiz, garšojot asāk, 
saldāk un vājāk. Taču abi produkti ir viens un tas pats, 
atšķirība ir malumā. Tādējādi tekstūra ietekmē garšu.
Rafinētam baltajam cukuram daļiņu izmērs ir apmēram 500 
mikronu, tādējādi katra daļiņa ir viegli sajūtama uz mēles. 

Tīram pūdercukuram ir tieši tāda pati ķīmiskā struktūra, 
taču tas ir samalts un izsijāts, daļiņu izmēram sasniedzot 
apmēram 10 mikronus. Tas ir apmēram 50 reizes mazāk kā 
parastam cukuram, tādēļ mēs to pašu produktu uztveram 
kā divas dažādas lietas tikai tādēļ, ka tā daļiņu izmērs ir 
mainījies.
Tas pats notiek ar daudzu ēdienu garšu.
Blenderis tika radīts, lai sasmalcinātu un samaisītu dažādas 
sastāvdaļas sīkākās daļiņās, taču tāpat kā cukura gadījumā, 
tam, cik daļiņas ir kļuvušas mazas, ir milzīga ietekme uz 
gala produkta garšu un tekstūru. Boss™ burtiski jebkuras 
sastāvdaļas pārvērš pulverī, radot ievērojami vienmērīgāku 
garšas sajūtu neatkarīgi no receptes. Blendera milzīgā jauda 
kopā ar asmeņu sistēmu, kas spēj samalt sastāvdaļas tik 
smalkās daļiņās, paver jaunas iespējas recepšu pasaulē, kas 
nebija iedomājamas ar līdzšinējiem aparātiem.
Mēs esam izveidojuši radošu un atšķirīgu recepšu klāstu – no 
zaļajiem smūtijiem līdz karstajām zupām, no sorbetiem 
līdz humusam, no riekstu sviesta līdz miltiem – kā arī 
pievienojuši praktisku informāciju par sastāvdaļām un to 
vislabāko izmantošanu.
Cerams, tās patiks arī jums.

Kā tekstūra iespaido garšu.

Pūdercukura grauds

500 mikronu

Parasts cukura grauds

10 mikronu



Zaļie  
smūtiji



“Zaļais smūtijs” ir kļuvis par vienu no modes kliedzieniem 
21. gadsimtā. Uzskata, ka zaļie smūtiji ir pilni ar uzturvielām, 
jo, atšķirībā no dažiem alternatīvajiem veselības dzērieniem, 
tajos izmanto veselas sastāvdaļas, tādējādi saņemat visas 
šķiedrvielas un uzturvielas. Loģiski, vai ne? 
Tomēr zaļo smūtiju pagatavošanā ir vairāk zinātnes nekā 
sākumā šķiet, un, ja tos pagatavo nepareizā ierīcē, iespējams, 
ka zaļais smūtijs itin nemaz nebūs tāds kā iecerētais, 
uzturvielām bagātais dzēriens. Vienkārši sakot, zaļo smūtiju 
pagatavošanas zinātnē ir divi izšķiroši faktori: daļiņu izmērs 
un uzturvielu saglabāšana.
Daļiņu izmērs ir svarīgs ne tikai tāpēc, ka tas uzlabo smūtiju 
garšu, bet arī tiek uzskatīts, ka, izlaužoties cauri tā sastāvdaļu 
šūnu biezajām celulozes sieniņām, uzturvielas tiek padarītas 
bioloģiski aktīvākas. Daudzi uztura speciālisti uzskata, ka, 
jo smalkākas daļiņas, jo ķermenim ir vieglāk gremošanas 
laikā uzsūkt uzturvielas. Tādējādi zaļo smūtiju daļiņu sevišķi 
mazais izmērs var dot dzēriena veselīguma ļoti būtisku 
atšķirību, turklāt ar dažādiem blenderiem var iegūt ļoti 
atšķirīgu daļiņu izmēru.

daļiņas, var būtiski iznīcināt tās uzturvielas, kuras vēlamies 
uzņemt. Šis apburtais loks rodas tādēļ, ka aerācija un stiprais 
karstums, kas bieži rodas sevišķi smalko daļiņu radīšanas 
procesā, var iznīcināt svaigā produkta uzturvielas. Turklāt, 
ticiet vai ne, lietojot nepareizo ierīci, nodarītais posts var būt 
ievērojams pat tad, ja process ilgst nieka 60 sekundes vai 
mazāk.
Esam novērojuši, ka uzturvielu iznīcināšana visstraujāk 
notiek tad, kad karstums tiek koncentrēts vienā maisījuma 
daļā, izraisot grūti apturamu uzturvielu degradācijas reakciju. 
Vienmērīgāk izkliedējot karstumu, lai samazinātu karstuma 
koncentrāciju, tiek saglabāts ievērojami vairāk uzturvielu. 
Tādēļ vislabākā zaļā smūtija pagatavošanas noslēpums 
ir atrast blendēšanas iekārtu, kas ne tikai rada ļoti mazas 
daļiņas, bet arī vienlaikus saglabā uzturvielas. Un tas nebūt 
nav vienkārši.
Daudzos jaudīgos blenderos sastāvdaļas griežas un lēnā spirāl
veida kustībā uz leju tiek ievirzītas asmeņu darbības zonā. Tas 
nozīmē, ka sastāvdaļas, kas atrodas blendera krūzes apakšā 
var tikt apstrādātas vairāk, gaidot, kamēr tās tiks uztvertas 
spirālveida kustībā. Šīs sastāvdaļas krūzes apakšā bieži tiek 
ļoti sakarsētas, jo tās tiek pakļautas intensīvai, daudz lielākai 
berzei kā sastāvdaļas, kas atrodas trauka augšpusē.
Boss™ lieto unikālu un aktīvu virzīšanas kustību. Trīs 
centrālie asmeņi satver un novelk sastāvdaļas krūzes 
apakšā, kamēr trīs lielie asmeņi ātri sasmalcina sastāvdaļas 
sīkās daļiņās. Šie lielie asmeņi ir ieliekti tāpat kā krūzes 
pamatne, tādēļ pulverī sasmalcinātās sastāvdaļas krūzē tiek 
ātri uzrautas uz augšu vēsākā vietā, novēršot pārkaršanu. 
Šī aktīvā virzīšanas kustība maisījumā vienmērīgi sadala 
karstumu, to nekoncentrējot vienā vietā. 
Tādējādi tiek iegūts vieglāk uzsūcams daļiņu izmērs un 
augsts uzturvielu saturs, izmantojot efektīvāku blendēšanu, 
kas novirza sastāvdaļas, novēršot uzturvielas bojājošu 
pārmērīgu sakaršanu.
Kurš teica, ka nevar apvienot labākās iespējas?

Nav viegli blendēt zaļumus.

Citi blenderi

Vēsāka zona

Karstāka zona

Boss™

Vienmērīga temperatūra

Parasts mājsaimniecības blenderis

20%
daļiņu izmērs ir mazāks par 200 mikroniem

Boss™

80%
daļiņu izmērs ir mazāks par 200 mikroniem

Protams, ka šādā gadījumā atbilde šķiet vienkārša. Lietot 
blenderi, kas rada vissmalkākās daļiņas? Ja vien tas būtu 
tik vienkārši. Ironija ir tā, ka, mēģinot iegūt vissmalkākās 



Piena produkti, visbiežāk piens, jogurts un saldējums, ir 
parasta sastāvdaļa vairumā smūtiju un piena kokteiļu. 
Tos ļoti ātri sakuļot, piena produktu tauki spēj saglabāt 
gaisa kabatiņas kā mazus burbulīšus. Gluži tāpat kā cieto 
sastāvdaļu daļiņu izmērs ietekmē garšas īpašības, arī 
burbulīšu izmēram ir būtiska ietekme uz dzērienu garšu 
un tekstūru. Mazi gaisa burbulīši var saglabāt aromātiskās 
garšas molekulas un stimulēt garšas kārpiņas, pastiprinot 
garšas sajūtu.

Krēmīgi  
smūtiji

Ikviens trīsgadnieks ar piena glāzi un salmiņu jums pateiks, 
ka var uzpūst piena burbuļus, kas paliek piena produkta 
virspusē. Mēle šos lielos burbuļus uztver atsevišķi no pārējā 
dzēriena. Šāda dzēriena malks vispirms garšos kā gaiss un 
pēc tam pliekani. Šādi burbuļi arī ātri pārplīst, tādēļ dzēriens 
ir jādzer ātri, ja vēlaties tos izbaudīt. Mazāki “mikroburbulīši” 
ir tik mazi, ka tos var integrēt vienmērīgi visā šķidrumā, 
ļaujot smūtijam garšot krēmīgāk un vieglāk. Mikroburbulīši 
ir mazāki par milimetru un izskatās kā biezāks piens, taču tie 
rada maigāku un krēmīgāku tekstūru.
Tomēr mikroburbulīšu izveidē pastāv divas problēmas. 
Pirmkārt, sastāvdaļas ir nepieciešams samaisīt tā, lai gaiss 
dzērienā izplatītos vienmērīgi. Otra problēma rodas, kad 
ledus un saldēti augļi sajaucas ar šķidrumu un pazemina 
dzēriena temperatūru. Virs asmeņiem var izveidoties gaisa 
kabata kā kupolveida cepure, ļaujot asmeņiem brīvi griezties, 
atstājot sasalušās sastāvdaļas virs asmeņiem. Šādā situācijā 
bieži nākas sastāvdaļas blendēšanas laikā piespiest ar 
lāpstiņu vai arī apstādināt ierīci un sakratīt krūzi, lai ļautu 
sastāvdaļām nosēsties.
Boss™ ProKinetix® kustība rada aktīvu kulšanas procesu, 
kas liek šķidrumiem ātri riņķot uz augšu un gar krūzes 
sieniņām. Šī unikālā cirkulācija kopā ar ātras kustības 
asmeņiem palīdz samaisīt gaisu ar šķidrumu, lai izveidotu 
vienmērīgu mikroburbulīšu struktūru. Boss™ blenderim 
ir arī vienas komandas Smoothie programma, kas sāk 
darboties maigi, lai novilktu sastāvdaļas līdz asmeņu zonai 
un novērstu sākotnējās lielās gaisa kabatas rašanos. pēc 
tam blenderis izmanto dažādu ātrumu un lieljaudas impulsu 
režīmu kombināciju, lai maksimāli izveidotu mikroburbulīšu 
tekstūru, vienlaikus turpinot novērst lielo gaisa kabatu 
rašanos.Piena kokteiļi

Panākumu atslēga ir mikroburbuļos.

Mikroburbulīši

Smūtiji



Zaļais smūtijs “Sprādziens”
1	 Pagatavošanas	laiks:	10	minūtes
2	 Daudzums:	1,5	l	/	4	porcijas

 1 apelsīns, nomizots, sagriezts uz pusēm, bez sēklām
 1 ābols, sagriezts četrās daļās, bez serdes
 1 gurķis, sagriezts lielos gabalos
 150 g zaļo vīnogu bez sēklām
 6 ledus kubiņi
 50 g (2 glāzes) mazu spinātu lapu
 330 ml (1⅓ glāze) vēsa kokosriekstu ūdens

1.	 Ielieciet	sastāvdaļas	blendera	krūzē	un	pārliecinieties,	ka	vāks	
ir	kārtīgi	uzlikts.	

3	 GREEN SMOOTHIE 
Nospiediet	pogu	GREEN	SMOOTHIE	un	ļaujiet	sastāvdaļām	
sajaukties	līdz	programmas	beigām.

Brokastu smūtijs
1	 Pagatavošanas	laiks:	10	minūtes
2	 Daudzums:	900	ml/4	porcijas

 6 dateles, pārgrieztas uz pusēm, bez kauliņa
 2 ēdamkarotes balto čia sēklu
 65 g (⅓ glāzes) auzu kliju
 1½ ēdamkarote kļavu sīrupa vai medus
 140 g (½ glāze) grieķu jogurta ar pazeminātu tauku saturu 

vai kokosriekstu piena jogurta
 500 ml (2 glāzes) vēsa piena,  

mandeļu piena vai sojas piena
 2 nogatavojušies banāni, bez mizas, pārgriezti uz pusēm

1.	 Ielieciet	sastāvdaļas	blendera	krūzē	un	pārliecinieties,	ka	vāks	
ir	kārtīgi	uzlikts.	

3	 SMOOTHIE  
Nospiediet	pogu	SMOOTHIE	un	ļaujiet	sastāvdaļām	sajaukties	
līdz	programmas	beigām,	pirmās	20	sekundes	lietojot	stampiņu.

Indijas riekstu piens
1	 Pagatavošanas	laiks:	15	minūtes	un	papildus	8	stundas	mērcēšanai
2	 Daudzums:	1	l

 310 g (2 glāzes) svaigu Indijas riekstu
 1 l vēsa filtrēta ūdens 

1.	 Ielieciet	Indijas	riekstus	lielā	stikla	vai	keramikas	bļodā.	
Pārlejiet	ar	aukstu	ūdeni	un	pārklājiet	ar	pārtikas	plēvi.	Ielieciet	
ledusskapī	izmērcēšanai	uz	8	stundām	vai	uz	nakti.

2.	 Nokāsiet	un	nosusiniet	riekstus,	noskalojiet	aukstā	ūdenī.	
Ielieciet	riekstus	blendera	krūzē,	pārlejiet	ar	filtrēto	ūdeni	un	
pārliecinieties,	ka	vāks	ir	kārtīgi	uzlikts.	

3	 MILL  
Nospiediet	pogu	MILL	un	darbiniet	2	minūtes.

3.	 Uzkariniet	riekstu	piena	maisiņu	(vai	lielu	sietu	ar	marli)	virs	lie-
la,	tīra	trauka	un	ielejiet	šķidrumu	maisiņā.	Aizsieniet	maisiņu	
un	izspiediet	tik	daudz	piena,	cik	iespējams.	Noņemiet	maisiņu	
un	izmetiet	atlikumu.

4.	 Uzglabāšana: pārlieciet	tīrā,	hermētiskā	traukā	un	uzglabājiet	
ledusskapī	līdz	3	dienām.
Padoms: saldiniet	Indijas	riekstu	pienu	pēc	garšas	ar	agaves	
sīrupu	vai	medu.	Lai	pagatavotu	Indijas	riekstu	krēmu,	pievieno-
jiet	tikai	500	ml	vēsa	filtrēta	ūdens.	Maisiņus	riekstu	pienam	var	
iegādāties	specializētos	veikalos.	Ja	vēlaties	kokvilnas	maisiņu	
uzšūt	mājās,	nopērciet	audumu	veikalā.



Jaudīgs blenderis var vienā minūtē vai ātrāk pārvērst pulverī 
lielāko daļu sastāvdaļu. Liels ātrums un sastāvdaļu pastāvīgā 
sadursme rada berzi, un šī berze var radīt lielu karstumu. 
Piemēram, jaudīgs blenderis, darbojoties lielā ātrumā, 
minūtes laikā var uzkarsēt sastāvdaļas par 15°C. Boss™ 
izmanto zupas funkcijas laikā radušos berzi, lai aukstas 
sastāvdaļas apmēram 6 minūtēs pārvērstu karstā zupā. Tāpat 
kā uzsildīt zupu blenderī, dažiem pavāriem patīk samaisīt 
jau gatavu zupu blenderī pirms pasniegšanas, lai piejauktu 
papildu sastāvdaļas vai šķidrumu padarītu vieglāku un līdz 
ar to arī krēmīgāku. Taču esiet uzmanīgi! Lielākajā daļā 
blenderu karstu šķidrumu blendēšana var būt bīstama.
Kad produktu temperatūra paaugstinās, tie sāk izdalīt 
ūdeni tvaika veidā 50°C un augstākā temperatūrā. Ūdenim 
pārvēršoties tvaikā, tā tilpums palielinās 1600 reizes jeb 
viena tējkarote ūdens iztvaikosies vairāk nekā 8 litros tvaiku. 
Ja temperatūra paaugstinās lēni, parasti tas ir droši. Tomēr, 
blendējot karstu zupu, aukstais gaiss blendera iekšpusē 
praktiski vienlaikus tiek iespiests sastāvdaļās, un notiek 
strauja spiediena maiņa. Ja nav tvaika izkļūšanas iespējas, 

spiediens ātri var izraisīt sprādzienu. 
Tas ir viens no iemesliem, kādēļ blendera krūzes vāks 
nolec nost karstu šķidrumu blendēšanas laikā. Šāda karstu 
sastāvdaļu bīstama sprādziena iespēja nozīmē, ka parastie 
blenderi parasti nav droši, lai zupu uzkarsētu vai tai piešķirtu 
gaisīgāku konsistenci. Tādēļ Boss™ ir izgatavots ar cieši 
noslēgtu vāku ar ventilācijas iespēju, lai vāks paliktu cieši 
piestiprināts zem spiediena un blendēšanas laikā ļautu 
pakāpeniski izplūst tvaikam, novēršot šķidrumu šļakstīšanos. 
Turklāt arī zupas programma Soup sāk darboties lēnām, lai 
izvairītos no pēkšņiem karstā šķidruma šļakstiem, bet cikla 
beigās viegli samaisa šķidrumu, lai atbrīvotu radušos tvaika 
burbulīšus. Tas nozīmē, ka varat droši pagatavot karstās 
zupas no aukstām, vai arī no vārītām sastāvdaļām.
Atcerieties, ka pirms blendēšanas labāk ļaut sastāvdaļām 
atdzist krietni zem vārīšanās punkta un nekādā gadījumā 
nepieliet blendera krūzi vairāk par 1,2 litru zīmi, ja blendējat 
karstas sastāvdaļas.

Nolaidiet tvaiku!

Citi blenderi

Karstās  
zupas

Boss™

Drošs vāks ar tvaika izlaišanas iespējuTvaika spiediena izraisītais sprādziens



Taizemiešu kokosriekstu  
piena zupa
1	 Pagatavošanas	laiks:	10	minūtes/Vārīšanas	laiks:	6	minūtes
2	 Daudzums:	1	l/4	porcijas

 500 ml (2 glāzes) vistas buljona, istabas temperatūrā
 400 ml kokosriekstu piena
 1 citronzāles kāts, tikai gaišā daļa, rupji sagriezts
 2½ cm galangala saknes, nomizota, smalki sagriezta
 4 kafīra laima lapas
 5 koriandra saknes, tīri noberztas 
 2 gari sarkanie čili pipari, bez sēklām; papildus viens smal-

ki sagriezts rotāšanai
 1 ēdamkarote smalki sarīvēta kokosriekstu palmu cukura
 2 ēdamkarotes svaigas laima sulas
 2 ēdamkarotes zivju mērces
 2 vārītas vistas filejas bez ādas, saplucinātas strēmelītēs 
 2 šalotes sīpoli, smalki sagriezti
 1 glāze rupji sakapātu svaigu koriandru lapu
 Laima daiviņas pasniegšanai

1.	 Ielejiet	buljonu,	kokosriekstu	pienu	blendera	krūzē,	pievienojiet	
citronzāli,	galangalu,	laima	lapas,	koriandra	saknes	un	čili	
piparus,	un	pārliecinieties,	ka	vāks	ir	kārtīgi	uzlikts.	

3	 SOUP  
Nospiediet	pogu	SOUP	un	ļaujiet	sastāvdaļām	sajaukties	līdz	
programmas	beigām.

2.	 Pievienojiet	cukuru,	laima	sulu,	zivju	mērci	un	pārliecinieties,	ka	
vāks	ir	kārtīgi	uzlikts.	

4	 BLEND  
Izvēlieties	ātrumu	BLEND,	darbiniet	30	sekundes	vai	līdz	
sastāvdaļas	sajaukušās
Pasniegšana:	sadaliet	vistu	vienādās	porcijās	4	bļodiņās,	uzle-
jiet	pa	virsu	zupu.	Izrotājiet	ar	šaloti,	koriandra	lapām	un	čili.	
Padoms: šajā	receptē	tika	lietots	veikalā	pirkts	buljons.	Ja	lieto-
jat	svaigu	buljonu,	pirms	blendēšanas	tas	jāvāra	1	–	2	minūtes,	
pēc	tam	jāatdzesē,	līdz	tas	vairs	negaro.

Pilngraudu kviešu maize
1	 Pagatavošanas	laiks:	10	minūtes	un	papildus	1	stunda	raudzēšanai		

Cepšana:	40	minūtes	
2	 Daudzums:	1	klaips

 660 g (3 glāzes) veselu kviešu graudu
 2½ tējkarotes sausā rauga
 40 g mīksta sviesta
 310 ml (1¼ glāzes) silta ūdens
 2 tējkarotes sāls
 2 tējkarotes medus

1.	 Uzkarsējiet	cepeškrāsni	līdz	200°C	bez	ventilatora	vai	180°C	ar	
ventilatoru.	Viegli	ietaukojiet	21	cm	×	11	cm	×	6,5	cm	veidni.

2.	 Ieberiet	graudus	blendera	krūzē	un	pārliecinieties,	ka	vāks	ir	
kārtīgi	uzlikts.

4	 MILL		
Izvēlieties	ātrumu	MILL	un	darbiniet	1,5	līdz	2	minūtes	vai	līdz	
brīdim,	kad	graudi	samalti	miltos.

3.	 Lietojiet	elektrisko	mikseri	ar	mīklas	mīcīšanai	paredzēto	āķi,	
samaisiet	270	g	pilngraudu	kviešu	miltu,	raugu,	sviestu,	ūdeni,	
sāli	un	medu.	Maisiet	vidējā	ātrumā	4	minūtes.	Pievienojiet	vēl	
pilngraudu	kviešu	miltu	(līdz	¾	glāzes),	ja	nepieciešams,	līdz	
mīkla	atlīp	no	bļodas	malām.	Turpiniet	mīcīt	mikserī	2	minūtes.

4.	 Ielieciet	mīklu	viegli	ietaukotā	bļodā.	Brīvi	pārklājiet	ar	pārtikas	
plēvi.	Nolieciet	siltā	un	sausā	vietā	uz	20	minūtēm	vai	līdz	
mīklas	apjoms	ir	divkāršojies.	

5.	 Saspiediet	mīklu	un	izveidojiet	klaipu,	kas	ietilpst	sagatavotajā	
cepamtraukā.	Vaļīgi	pārklājiet	ar	viegli	ietaukotu	pārtikas	
plēvi.	Nolieciet	siltā	un	sausā	vietā	uz	30	–	40	minūtēm	vai	līdz	
brīdim,	kad	mīkla	ir	labi	pacēlusies.	

6.	 Cepiet	30	–	40	minūtes	vai	līdz	brīdim,	kad	mīkla	ir	izcepusies	
un	zeltaini	brūna.	Izņemiet	no	trauka	un	nolieciet	uz	režģa	
atdzist.	



Veiksmīgas malšanas noslēpums.

Saglabāt  
vēsu

Lieljaudas blenderi var pārvērst pulverī sastāvdaļas, tām 
nepievienojot šķidrumu, tai skaitā samalt miltus un sēklas. 
Komerciāliem blenderiem parasti ir krūzes ar plakanu 
pamatni, un tas nozīmē, ka sastāvdaļas, kas atrodas krūzes 
pamatnē var vairākkārt atlēkt starp asmeņiem un pamatni, 
sakarstot vēl pirms tam, kad sākta krūzes augšpusē 
esošo sastāvdaļu malšana. Tādējādi līdz brīdim, kad visas 
sastāvdaļas ir pietiekami samaltas, dažas maisījuma daļas var 
būt ļoti karstas.
Šajā karstumā no graudu iekšējiem slāņiem sāk izdalīties 
ēteriskās eļļas, kas liek miltiem salipt kopā. Graudu iekšējos 
slāņos atrodas uzturvielas; kad milti sāk salipt kopā, tas bieži 
ir rādītājs, ka izgaro smalkās un uzturvielām bagātās eļļas.
Boss™ malšanas laikā saglabā vēsākas sastāvdaļas, jo 
ProKinetix® asmeņi ir izliekti un sastāvdaļas krūzes iekšpusē 
tiek ātri pārvietotas prom no asmeņiem. Tādējādi sausās 
sastāvdaļas krūzes augšpusē cirkulē vēsākā temperatūrā 
un netiek pārkarsētas. Šis unikālais process vienmērīgi 
sadala karstumu, un vajadzības gadījumā joprojām var radīt 
pietiekami augstu temperatūru, piemēram, gatavojot karstu 
zupu, taču rada daudz mazāk karstuma, blendējot sausas 
sastāvdaļas, piemēram, miltus.
Boss™ palīdz saglabāt sastāvdaļas vēsas, maļot gan 
pilngraudu miltus, maizes pagatavošanas maisījumus, miltus 
bez glutēna, gan sēklu maisījumus.

Karstāks

ProKinetix® asmeņu aktīvais maisīšanas process ļauj miltu daļiņām 
malšanas laikā palikt vēsām un sadala karstumu vienmērīgi, nevis 

to koncentrē vienā vietā. 

Miltu daļiņas riņķo, lai izkliedētu  
malšanas berzes radīto karstumu.

Vēsāks



Bez nepatīkamiem pārsteigumiem.

Saldējums, sorbets un citi veikalā pirkti saldie ēdieni satur 
pārtikas piedevas un tajos bieži ir augsts cukura un tauku 
saturs. Tādām sastāvdaļām kā monoglicerīdi, aspartāms un 
propilēnglikols (to izmanto arī antifrīzā) tiešām nav jābūt 
jūsu saldajā ēdienā. Arī polisorbāts 80, tartrazīns 102 vai 
konservants 160 B izklausās gana negaršīgi.
Mēs uzskatām, ka saldais ēdiens var būt dabīgs un tam 
jābūt dabīgam, nevis laboratorijas eksperimentam. 
Izvēloties pareizās sastāvdaļas, ar Boss™ blenderi varat ātri 
pagatavot veselīgus gardumus. Boss™ to padara iespējamu, 
jo blenderis ir pietiekami jaudīgs un ātrs, lai sasmalcinātu 
pat akmenscietas saldētas sastāvdaļas krēmīgā un gardā 
masā. Lietojiet programmu saldētiem saldajiem ēdieniem, 
lai palutinātu sevi ar veselīgu alternatīvu vai lai kontrolētu 
pārtikas piedevu daudzumu savā uzturā. 
Atcerieties – kaut gan ProKinetix® asmeņu kustība ir radīta, 
lai pēc iespējas samazinātu vajadzību iejaukties procesā, 
lielāka saldētu augļu un ledus daudzuma blendēšanā 
bez šķidruma pievienošanas dažkārt ir nepieciešama 
iejaukšanās. Lai sastāvdaļas samaisītu vienmērīgāk un 
ātrāk, izmantojiet blendera stampiņu saldēto saldo ēdienu 
pagatavošanā.

Saldās  
sajūtas

Aspartāms
Tartrazīns 102
Monoglicerīds
Propilēnglikols

Pārtikas piedeva 160B
 Polisorbāts 80

Ķīmija un  
pārtikas piedevas

Vienkāršas  
dabiskas lietas

Augļi
Ledus
Medus

pret



Veseli rieksti un sēklas ir lielisks dabīgu uzturvielu avots. Tie 
ir bagāti ar proteīniem, B vitamīniem, omega3 taukskābēm 
un šķiedrvielām. Pateicoties to sastāvā esošajām eļļām un 
būtiskajam taukskābju saturam, pareizi apstrādē riekstus un 
sēklas ir iespējams pagatavot garšīgā un smērējamā sviestā. 
Zemesriekstu sviests, protams, ir vispopulārākais, taču 
pastāv daudz citu riekstu un sēklu, ko atklāt – pietiek minēt 
kaut vai no saulespuķu sēklām līdz pistācijām un Brazīlijas 
riekstiem.
Katram riekstu veidam ir sava izteikta garša un uzturvielu 
vērtība, un no visiem var pagatavot veselīgu sviestu, 
bagātīgu mērci vai gardu krēmu. 
Daudzi riekstu sviesti ir pieejami veikalā. Tomēr tiem bieži 
tiek pievienoti stabilizējošie aģenti, cukurs, pārtikas piedevas 
un konservanti, lai tos varētu uzglabāt ilgāk. 
Nekas nevar pārspēt svaigāku garšu un uzturvielām bagātu 
riekstu sviestu, ja tas ir pagatavots mājās no veseliem, 
svaigiem vai grauzdētiem riekstiem – bez pārtikas piedevām. 
Taču kā pārvērst sausus riekstus krēmīgā sviestā? Boss™ 
smalki samaļ riekstus, lietojot ļoti ātras kustības asmeņus, 
kas ļauj izspiest riekstos un sēklās esošās eļļas, pārvēršot 
sausas sastāvdaļas krēmā. Eļļas tiek izspiestas blendēšanas 
laikā, ProKinetix® asmeņu un trauka sistēma saglabā 
sastāvdaļas salīdzinoši vēsas un uzturvielas nebojātas.

Riekstu sviests un piens

Atbrīvojiet apslēpto vērtību.

Proteīns
B vitamīni

Šķiedrvielas
Omega-3  
taukskābes

Augsts eļļu saturs  
ar apslēptu vērtību

Riekstu sviesta  
daļiņu izmērs  

ir 15-20 mikroni



Labākajām mērcēm ir patīkama, krēmīga tekstūra, kas rodas, 
sajaucot eļļu ar citiem ūdens bāzes šķidrumiem. Šādus 
maisījumus var pagatavot divos veidos – iejaucot tauku 
mazās pilītes ūdens bāzes šķidrumā (piemēram, majonēze) 
vai otrādi, iejaucot ūdens mazās pilītes tauku bāzē (kā 
vinegreta mērce). Abos veidos, emulģējot sastāvdaļas, tiek 
radīta jauna garša un tekstūra, kas ir vairāk nekā vienkārši 
sajaukto sastāvdaļu summa.
Tomēr eļļu un ūdeni nevar pilnībā sajaukt. Kā sajaukt 
šķidrumus, kas parasti noslāņojas? Lai to izdarītu, ir jānovērš 
noslāņošanos izraisošais spraigums, burtiski sadalot 
šķidrumus sīkās pilītēs. To var izdarīt ar kratīšanu, kulšanu 
vai blendēšanu. Kratot ar roku, šķidrumu pilīšu izmērs 
būs apmēram viena tūkstošdaļa milimetra. Kaut gan tas 
izklausās mazs izmērs, šāda lieluma pilītes pēc samaisīšanas 
atkal ātri atdalīsies. Boss™ blendera liela ātruma apstrāde 
var šķidrumu sadalīt pilītēs, kuru izmērs ir nieka viena 
desmittūkstošā daļa milimetra. Tās būs apmēram četras 
reizes mazākas nekā kulšanas un apmēram desmit reizes 
mazākas kā kratīšanas rezultātā. 
Tieši pilīšu izmērs ir noteicošais faktors labas emulsijas 
izveidošanā. Mazākas pilītes samazina virsmas spraigumu, 
respektīvi, eļļas un ūdens komponentiem būs grūtāk atkal 
sajaukties kopā. Lietojot Boss™ blenderi, ir iespējams 
pagatavot noturīgas emulsijas, nepievienojot ķīmiskas 

virsmaktīvas vielas vai stabilizatorus. Izliektā bļoda, asmeņi 
un asmeņu gali palīdz sakult sastāvdaļas blendēšanas laikā, 
tādējādi emulsijas, kuras parasti ir grūti samaisīt blenderī 
bez sašķelšanas, tagad var samaisīt un gāzēt pirms to 
pārmērīgas sakaršanas.

Pilītes
1⁄1000 mm

Eļļu un ūdeni nevar sajaukt. Vai var? 

Laiks mērcei

Ar roku sakratīts 
šķidrums

Blendēts  
šķidrums

Pilītes
1⁄10000 mm



Trīskāršs zaļais smūtijs
1	 Pagatavošanas	laiks:	10	minūtes
2	 Daudzums:	1,1	l/4	porcijas

 1 zaļš ābols, sagriezts četrās daļās, bez serdes
 1 gurķis, sagriezts lielos gabalos
 30 g (⅔ glāzes) mazu spinātu lapu
 20 g (½ glāzes) lapu kāposta lapu,  

rupji sasmalcinātas, bez kātiņiem
 1 banāns, bez mizas, sagriezts uz pusēm 
 2 selerijas kāti, sagriezti uz pusēm
 ¼ citrona, bez mizas un sēklām
 500 ml (2 glāzes) vēsa kokosriekstu ūdens

1.	 Ielieciet	sastāvdaļas	blendera	krūzē	un	pārliecinieties,	ka	vāks	
ir	kārtīgi	uzlikts.	

3	 GREEN SMOOTHIE  
Nospiediet	pogu	GREEN	SMOOTHIE	un	ļaujiet	sastāvdaļām	
sajaukties	līdz	programmas	beigām.



Seši iemesli blendēt ar Boss™.

Viena pieskāriena programmas.
Parastā sadzīves blenderī lēnā spirālveida kustība prasa regulāru 

iejaukšanos, lai piespiestu sastāvdaļas atpakaļ asmeņu darbības zonā.

Boss™ asmeņu aktīvais maisīšanas process samazina nepieciešamību 
iejaukties un saīsina blendēšanai patērēto laiku.

INTUITīVA VADīBA

MITRā UN SAUSā BLENDēŠANA

Viena krūze visām sastāvdaļām.
Dažiem sadzīves blenderiem nepieciešama atšķirīgi asmeņi un  

trauks mitrām un sausām sastāvdaļām.

ProKinetix® kontūrētā asmeņu un trauka sistēma pārvērš pulverī 
jebkādu sastāvdaļu kombināciju.

Iepriekš iestatītas populārākās programmas.
Daudziem sadzīves blenderiem darbības laikā  

jāpielāgo blendēšanas ātrums un ilgums.

Uz Boss™ blendera vadības paneļa visas svarīgākās  
blendēšanas programmas ir jau iepriekš iestatītas.

VISSMALKāKāS DAļIņAS

Boss™
80%
daļiņu izmērs ir  
mazāks par 200 mikroniem

Lieljaudas motors ar augstu griezes momentu.
Ir ļoti būtiski kā blenderis funkcionē pie lielas slodzes. 3 zirgspēku 
2200W  motors nodrošina asmeņu ātrumu vairāk nekā 200 km/h. 

Automātiska aizsardzība pret pārslodzi un 7 gadu garantija nozīmē, ka 
šim motoram var uzticēties ilgus gadus.

PRO KINETIx® ASMEņU UN TRAUKA SISTēMA VESELīGāKAS SULAS

Kulšana saīsina blendēšanas ilgumu.
ProKinetix® centrālie asmeņi spiež lejup un sasmalcina to,  

kas atrodas augšpusē, savukārt traukam piegulošie asmeņi sakuļ un 
saputo no apakšas. 

Šī tehnoloģija ļauj izvairīties no pārmērīgas apstrādes  
un vienmērīgi sadala siltumu.

Līdz pat 24% lielāks uzturvielu daudzums.
Parastie sadzīves blenderi blendējot svaigus produktus  

iznīcina uzturvielas.

ProKinetix® asmeņu un trauka tehnoloģija nodod daudz  
mazāk siltuma, saglabājot līdz pat 24% vairāk uzturvielu.
* Testus veicis Austrālijas Nacionālais mērījumu institūts 2013. gada decembrī.

Vitamīns C Kalcijs Magnijs Kālijs

ēRTA VIEDTEhNOLOģIJA

+24%

+5% +9%
+23%



www.stollar.eu

the Boss™ BBL910
Lieljaudas blenderis ar regulējamu ātrumu

ProKinetix® 
kontūrētā 

asmeņu un 
trauka sistēma

Lieljaudas 
motors  

ar aizsardzību  
pret pārslodzi

Viena 
pieskāriena  

programmas,  
kā arī 12 ātrumu 

iestatījumi ar 
regulējamu 

manuālo vadību

Bisfenolu A 
nesaturoša 

Tritan™ krūze

Krūze, kuru var 
mazgāt trauku 

mazgājamā 
mašīnā

7 gadu  
motora  

garantija

3 gadu  
produkta 
garantija


