
Si mund ta përdorni Blenderin,Gold Master ! 

 

Blender Gold Master i përshtatshëm dhe mjaftë funksional për kuzhinën tuaj. 

Me një dizajn kompakt, me fuqi  1000w, ju arrini coptimin e frutave. 

Mjaftë praktik dhe i lehtë për përdorim, falë operacionit vetëm me një prekje 
Trupi është i përbërë nga plastika e fortë, i cili tregon se produkti është mjaftë i fortë dhe i 
qëndrushëm.  

Përveq efikasitetit të tij ai zë shumë pak vend dhe sigurisht që pastrohet shumë lehtë. 

  

Por e dini se ku qëndron pjesa më e mirë e këtij Blenderi ? 

Duke ju mundësuar kështu krijimin e shumë ushqimeve të shijshëme. 

Dhe atë për një kohë shumë të shkurtër mund ta mbushni tryezën tuaj me ushqime të shëndetshme. 

  

Ne ju kemi sjellur sot disa receta që mund të I përgadisni dhe ta ndani dhe ju me ne eksperiencën, 

Gold Master ! 
 

Supë me Kërpudha dhe Patate 

 



Përgatitja: 35 minuta 

Shërbimet: 4 deri në 6 racione 
 
Udhëzime ushqyese (për porcion) 

Kalori 172  

Karbohidratet 27g 

Proteina 8g 

Yndyra totale 5g- 6% 

Yndyrë e ngopur 3g- 13% 

Kolesteroli 11mg -4% 

Natriumi 1088mg -47% 

Karbohidrate totale 27g -10% 

Kalcium 78mg- 6% 

  

  

Përbërësit 
Kërpudha 1 kile 
2 lugë gjalpë (ose vaj) 
1/2 lugë çaji kripë (kripë e imët deti, plus më shumë për shije) 
1 qepë 
3 thelpinj hudhër 
1/4 filxhan sheri i thatë 
Patate 1 kile 
6 gota lëng pule (ose lëng perimesh) 
Piper i zi per shije (i sapo bluar) 

  

Hapat për ta arritur atë 
Mblidhni përbërësit. 
 
Shpëlajini kërpudhat të pastra dhe thajini të thata. Shkurtoni dhe 
hidhni çdo skaj të rrjedhës së thatë. Pritini kërpudhat përafërsisht 
(mos u shqetësoni shumë për copëtimet; ato pastrohen në fund!). 
 
Në një tenxhere të madhe, shkrini gjalpin ose ngrohni vajin në 
nxehtësi mesatare-të lartë. Rrisni nxehtësinë në të lartë dhe 
shtoni kërpudha dhe kripë. Gatuajini, duke i trazuar shpesh derisa 
kërpudhat të lëshojnë lëngun e tyre dhe të fillojnë të skuqen, 
rreth pesë minuta. 

  



Ndërkohë, copëtoni qepën dhe hudhrën. Shtoni qepën në 
kërpudha dhe gatuajeni duke e trazuar shpesh, derisa qepët të 
zbuten, rreth 3 minuta. Shtoni hudhrën dhe gatuajeni, duke e 
përzier, derisa të aromatik, rreth 1 minutë. 
 
Ndërkohë, qëroni dhe prisni përafërsisht patatet. 
 
Shtoni sheri në tenxhere dhe gatuajeni duke e trazuar rreth 2 
minuta. 
 
Shtoni patatet dhe supën dhe lëreni të ziejë. Ulni nxehtësinë për 
të mbajtur një zierje të qëndrueshme dhe gatuajeni derisa të 
gjitha perimet të jenë jashtëzakonisht të dobëta, për rreth 10 
minuta. 
 
Përdorni një blender dore për të pastruar plotësisht supën. Ose, 
rrotullojeni atë në grupe në një blender ose përpunues ushqimi 
(pasi do të vorbulloni supë të nxehtë, sigurohuni që të vendosni 
një peshqir kuzhine mbi blender për të ndaluar që të ndodhin 
ndonjë spërkatje që mund të digjen; përndryshe, mund ta lini 
supën të ftohet duke e rrotulluar atë). Në çdo rast, rrotullojeni 
supën shumë më gjatë sesa mendoni se është e nevojshme - të 
paktën 2 ose 3 minuta për çdo grumbull - për të marrë një 
strukturë supremisht të lëmuar. 

  

Shtoni kripë dhe piper të zi të sapo bluar për shije. 
 
Shërbejeni supën të nxehtë, të zbukuruar siç dëshironi. 
 
Shijoni! 

 

Smoothie: hurma, banane, mollë dhe mjaltë 

 



Dita e mirë shihet në mëngjes’ andaj niseni ditën mbarë me një “smoothie” me hurma. banane, mollë 
dhe mjaltë.  
E shpejtë, e shijshme dhe e shëndetshme për t’u “furnizuar” me energji organizmin për fillimin e një 
dite të re.  

E mira është të përgatitet dhe të konsumohet në çast.        
Është një përzierje ideale për të shtuar energjinë tuaj dhe për të përgaditur organizmin për një ditë plot 
pune e obligime.  

Mjaftojnë për një fillim të mbarë të ditës, e për një organizën energjik deri në mbrëmje.  

        
Përbërësit: 
 
5 copë hurma  
1 banane  
1 mollë   
1 lugë mjaltë   
1,5  gota qumësht 
 
Përgatitja: 

 

1. I largoni thelbat nga hurmat, i prisni në copa të vogla dhe i vendosni në blender. 

 

2. E qëroni bananen dhe prisni në copa të vogla dhe e hudhni në blender. 

 

3. E qëroni mollën dhe e prisni në copa të vogla e e hudhni në blender 

 

4. E merrni një lugë mjaltë dhe e hudhni mbi përgaditjen. 

 

5. Pasi i keni kaluar të gjitha (hurmat, bananen e mollën, mjaltën në një blender duke shtuar 

1,5 gota me qumësht (ose jogurt). 

 

6. Vazhdoni bluarjen për 1-2 min derisa të merr formën të  njëtrajtshme. 

 

Koha e përgatitjes është 5 minuta. 

Përdorimi: e përshtatshme për të gjitha moshat (edhe për fëmijë + 2 vjec). 

 

Mjaft e vlefshme dhe me ndikim të shprehur tek nenat gjidhenese .Mund të përdoret edhe tek 

personat me imunitet të ulur dhe ata që merren me aktivitete sportive, para ushtrimeve. 

Mund të ruhet ne frigorifer për disa orë deri në përdorimin e plotë. Më së miri të përdoret 

mënjeherë pas përgaditjes. 

 
 
 
       



Pan Cakes të shëndetshme 

 

Përbërësit: 
2 banane 
2 vezë 
1 gotë fluska tërshëre ose më shumë 
 Pak kanellë 
1/2 lugë çaji pluhur për fryerje 
1 gotë qumësht             

              
Përgaditja: 
Vendoseni në Blender.  
Bananet, Vezët, Tërshërën, Kanellën, 
Pluhurin dhe Qumështin. 
I bluani në blender derisa të bluhen mirë të 
gjithë përbërësit, që të  fitohet një 
konsistencë e trashë              

Tiganin e ngrohur lyeni me pak vaj kokosi 
ose tjetër dhe hidhni masën e fituar  në 
disa vende në sasi të barabartë.             
Piqen derisa të fillojë të krijohen disa fluska, kthejini në anën tjetër dhe vazhdon pjekia 
derisa të bëhen të arta e të fryhen pak. 

              
 

        



      

        

        
 


