
AUGSTAS KVALITĀTES UZTURS, KAS ATBILST TAVAM DZĪVESVEIDAM
PROTEIN BLEND
RECEPTES NO IGELOSAS VIRTUVES



SATURS

Lai ikdienas uzturs būtu sabalansēts, ir ļoti 
svarīgi uzņemt augstas kvalitātes proteīnu. 
Protein Blend – profesora Stiga Stēna 
oriģinālā formula – ir ideāli piemērota,  
lai tu to varētu iekļaut savā uzturā ērtā  
un vieglā veidā. Tas ir bez garšas un cukura, 
tāpēc to ērti var pievienot dažādiem 
ēdieniem un dzērieniem.
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– vecākais profesors Stigs Stēns, MD, PhD

MANA ORIĢINĀLĀ FORMULA – 

Tāpēc mēs izstrādājām 
barojošu formulu, kas sniegtu 
optimālu uzturu ar īpaši 
smagām plaušu slimībām 
sirgstošiem pacientiem, palīdzot 
viņiem atveseļošanās procesā. 
Vēlāk tā kļuva par pamatu 
Natural Balance kokteiļiem,  
kas ar lielu palīdzību no 
Orfilame ir palīdzējis miljoniem 
cilvēku visā pasaulē dzīvot 
veselīgāk.  

NE VAIRĀK, NE MAZĀK. 
 
Kopš 1970. gada es esmu pavadījis lielāko daļu savas karjeras starp smagi 
slimiem pacientiem un viņu ģimenēm. Visas šīs sastapšanās ir ietekmējušas 
mani un veidojušas manu skatījumu uz dzīvi. Šo gadu laikā esmu arvien vairāk 
pieķēries saviem pacientiem. Smagi slimi pacienti bieži vien atklājas un dāsni 
vēlas dalīties savās pārdomās par dzīvi un nāvi, kā arī vēlas pastāstīt par savu 
cerību, ka pat šajā dzīves posmā slēpjas dziļāka jēga. Jau gandrīz četrdesmit 
gadus strādājot Lundas Universitātē, esmu veltījis sevi medicīnas zinātnei, ko 
uztveru kā savas dzīves jēgu.  
 
Pētījumā, kuru veica manā slimnīcā strādājošie uztura speciālisti, tika novērots, 
ka trešajai daļai mūsu pacientu ir nepietiekams uzturs. Tas nopietni ietekmē 
manu darbu ķirurģijas jomā, jo pacientiem ar nepietiekamu svaru un uzturu  
ir riskanti veikt operācijas – viņu brūču dzīšanas process ir apgrūtināts. 

“Man ir liels prieks, ka Oriflame  
ir pieejama mana oriģinālā Protein 
Blend formula bez garšas, kas radīta, 
lai to varētu pievienot mērcēm, 
zupām vai arī dažādiem citiem 
ēdieniem. Tas ir ideāls risinājums,  
kā nodrošināt organismu ar optimālu 
uzturu, neatsakoties no ierasto 
ēdienu baudīšanas.”

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Auzu pārslu biezputra 
 
1 porcija 
 
Sastāvdaļas: 
1/2 glāze auzu pārslu  
200 ml mandeļu vai cita tipa piena  
1 šķipsniņa sāls 
1 kausiņš Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Vāri auzas pienā 2–3 minūtes.  
Pievieno kausiņu Protein Blend un rūpīgi samaisi. 
Papildini ar sezonas ogām vai augļiem.

Padari savas ikdienas brokastis neparastākas 
ar dabiski saldo un sātīgo auzu pārslu 
biezputru.

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Wellness proteīnu smūtijs 
 
1 porcija 
 
Sastāvdaļas: 
1/2 ābola  
1/8 ananasa 
2 lielas saujas spinātu  
Sula no 1/4 citrona  
1 kausiņš Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Ievieto visas sastāvdaļas blenderī un smalcini, 
līdz iegūsti vienmērīgu rezultātu.
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Iegūsti enerģijas devu un sniedz savam 
organismam svarīgas uzturvielas, kā arī 
proteīnus. Izvēlies veselīgo!

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 



Jogurts ar ogām 
 
1 porcija 
 
Sastāvdaļas: 
50 ml šķidruma (piemēram, ūdens, piena ar zemu 
tauku saturu, sojas piena, auzu piena, rīsu piena, 
mandeļu piena) 
100 ml dabīga, nesaldināta jogurta  
50 ml mušļa, auzu pārslu vai vārītu pilngraudu 
1 ēdamkarote ķirbju sēklu 
1 ēdamkarote saulespuķu sēklu 
Dažādas ogas, granātābola sēklas utt. 
1 kausiņš Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Vienmērīgi samaisi šķidrumu, jogurtu un Protein 
Blend proteīnu maisījumu. Iemaisi musli un sēklas un 
ieliec ledusskapī uz nakti vai ēd uzreiz, papildinot to 
ar sezonas ogām.
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Sāc rītu ar vienkāršām, gardām un 
veselīgām brokastīm. Papildini tās ar 
saviem iecienītākajiem augļiem un ogām.

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Wellness maize 
 
1 klaipam 
 
Sastāvdaļas: 
350 g remdena ūdens 
6 g sausā rauga vai 12 g svaigā rauga 
190 g pilngraudu miltu 
2 kausiņi Protein Blend 
25 g linsēklu 
75 g vārītu pilngraudu (piemēram, griķu, kviešu,  
brūno vai melno rīsu, kinojas, rudzu)    
25 g saulespuķu sēklu 
25 g ķirbju sēklu 
3 g sāls  
 
Pagatavošana: 
Uzsildi cepeškrāsni līdz 180°C grādiem. 
Bļodā sajauc silto ūdeni ar raugu, atstāj uz 5 minūtēm. 
Kamēr rauga maisījums stāv, citā bļodā ieber pārējās 
sastāvdaļas un samaisi.  
Pēc tam sauso sastāvdaļu maisījumu iemaisi rauga 
maisījumā, līdz iegūsti vienmērīgu masu. Ielej to nedaudz 
ieeļļotā un ar miltiem iesmērētā maizes formā  
(28 x 12 x 7 cm). 
Apklāj ar dvieli un novieto siltā vietā, līdz mīkla uzbriest 
divreiz lielāka (aptuveni 30 minūtes). 
Ieliec cepeškrāsnī un cep 60 minūtes. 
Izņem maizi no formas un noliec to uz restēm atdzist, 
pirms to sagriez (aptuveni 2 stundas). 
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Cepot maizi mājās, tu zināsi precīzi, kādas 
sastāvdaļas tajā ir izmantotas. Šī gardā maize  
ir ideāla kombinācijā ar avokado mērcīti.

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Avokado tostermaize 
 
4 porcijas 
 
Sastāvdaļas: 
2 avokado 
1 ēdamkarote citrona vai laima sulas 
50 ml ūdens 
Sāls un pipari pēc garšas 
1 kausiņš Protein Blend 
4 šķēles Wellness maizes 
Dažādas salātlapas 
Sagriezti tomāti, paprika vai citi tavi iecienītākie dārzeņi 
 
 
Pagatavošana: 
Virtuves kombainā vai ar rokas blenderi samaisi kopā avokado, 
citrona/laima sulu, ūdeni, sāli, piparus un Protein Blend pulveri, 
līdz iegūsti vienmērīgu masu. Pievieno garšvielas pēc izvēles. 
Uz katras maizes šķēles uzliec salātlapas, sagrieztos dārzeņus 
un vienu ceturtdaļu no pagatavotā avokado maisījuma, garnē 
ar zaļumiem.

Avokado ir īsts superauglis, kas ir noderīgs 
gan veselībai, gan skaistumam. Izbaudi to 
kopā ar Wellness maizi.

Vi
eg

las
 P

us
di

en
as

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Wellness Dijon salātu mērce 
 
Recepte 12 porcijām 
 
Sastāvdaļas: 
100 ml ūdens 
50 ml Dižonas sinepju 
50 ml olīveļļas 
50 ml ābolu etiķa 
1 kausiņš Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Ieber Protein Blend pulveri šeikerī, pielej ūdeni un kārtīgi 
sakrati. Izlej nelielā bļodiņā un ar putojamo slotiņu iemaisi 
sinepes, olīveļļu un ābolu etiķi. 
 
Uzglabāšana: 
Salātu mērci var glabāt ledusskapī aptuveni nedēļu. Pirms 
lietošanas sakrati vai samaisi.

Vi
eg

las
 P

us
di

en
as

Padari salātus interesantākus 
ar vieglo un gardo mērci. To 
pagatavot ir tik viegli un ātri!

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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Burkānu un ingvera zupa 
 
4 porcijas 
 
Sastāvdaļas: 
1 kg burkānu 
2 dzeltenie sīpoli 
2 ķiploka daiviņas 
1 ēdamkarote nomizota un sasmalcināta ingvera saknes 
2 tējkarotes rapšu sēklu eļļas 
1 litrs ūdens 
200 ml kokosriekstu piena 
1 tējkarote sāls 
1/2 tējkarotes balto piparu 
Sula no viena apelsīna 
4 ēdamkarotes jogurta ar zemu tauku saturu 
2 kausiņi Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Nomizo un sagriez burkānus, sīpolus, ķiplokus un ingveru. 
Zupas katlā uzkarsē eļļu un cep dārzeņus, līdz tie paliek 
mīksti (aptuveni 10 minūtes). 
Pievieno ūdeni, kokosriekstu pienu, sāli un baltos piparus  
un vāri 20 minūtes. 
Samaisi Protein Blend pulveri ar 100 ml ūdens pirms 
pievienošanas zupai.  
Pēc tam pa daļām liec zupu blenderī, pievieno apelsīnu sulu 
un smalcini, līdz iegūsti vienmērīgu masu. 
Pasniedz, katrai porcijai pievienojot vienu ēdamkaroti 
jogurta ar zemu tauku saturu. 
Var pasniegt gan aukstu, gan karstu.
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Viegli pagatavojamo, barojošo un sātīgo 
burkānu un ingvera zupu var ēst gan 
karstu, gan aukstu, tāpēc tā ir ideāli 
piemērota visiem gadalaikiem!
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Ceptu dārzeņu lazanja 
 
8 porcijas 
 
Sastāvdaļas: 
1 cukini 
2 burkāni  
2 sarkanās paprikas  
200 g sēņu 
2 dzeltenie sīpoli  
4 sasmalcinātas ķiploka daiviņas 
2 ēdamkarotes rapšu sēklu eļļas 
2 tējkarotes sāls  
2 tējkarotes melno piparu 
500 ml mājas siera vai cita mīkstā siera ar zemu tauku saturu 
2 olas 
2 tējkarotes kaltēta oregano 
1 konservu kārba (400 ml) sasmalcinātu tomātu 
12 pilngraudu lazanjas plāksnes 
30 g smalki rīvēta Parmas vai cita cietā siera 
2 kausiņi Protein Blend 
 
Pagatavošana: 
Uzsildi cepeškrāsni līdz 225°C grādiem, tajā uzsildot  
arī cepešpannu. Sagriez dārzeņus, sajauc tos ar ķiplokiem,  
aplej ar eļļu un uzber 1 tējk. sāls un 1 tējk. melno piparu.  
Uz iepriekš uzsildītas cepešpannas vienmērīgi izklāj dārzeņus  
un cep, līdz tie kļūst brūngani un mīksti (10–15 minūtes).  
Šeikerī samaisi Protein Blend pulveri ar 200 ml ūdens pirms 
pievienošanas tomātu mērcei. 
Kad dārzeņi ir izcepušies, sajauc tos ar sasmalcinātajiem 
tomātiem. 
Kamēr dārzeņi cepas, viendabīgā masā samaisi mājas sieru, olas, 
kaltēto oregano un atlikušo sāli un piparus.  
Pazemini cepeškrāsns temperatūru līdz 175°C.  
Cepešpannā plānā kārtā izklāj dārzeņu un tomātu maisījumu. 
Pa virsu uzklāj četras lazanjas plāksnes, tad slāni ar trešdaļu 
biezpiena maisījuma, pēc tam trešdaļu dārzeņu maisījuma. 
Atkārto, līdz ir izlietotas visas sastāvdaļas.  
Pārklāj lazanju ar alumīnija foliju un cep 45 minūtes.  
Noņem foliju un pa virsu vienmērīgi uzkaisi Parmas sieru,  
un cep vēl 15 minūtes, līdz siers iegūst zeltaini brūnu toni.
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Vēlies veselīgas vakariņas tavās iemīļotajās Itālijas virtuves 
noskaņās?  Tad šī gardā lazanja būs īstā izvēle.

Protein Blend pavārgrāmata  |  Wellness by Oriflame 
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MĒS TICAM, KA IKVIENAM  
CILVĒKAM IR JĀDZĪVO 
PILNVĒRTĪGI.  
TAS NOZĪMĒ ILGĀKU  
UN VESELĪGĀKU MŪŽU.
Jo dzīve patiešām ir pārāk īsa, lai ļautu gadiem aizskriet garām, jo cilvēki 
pārāk daudz strādā, ēd neveselīgi, nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm  
un gaida "īsto brīdi", lai beidzot sāktu par sevi rūpēties. 
Ar Wellness by Oriflame īstais brīdis jau ir pienācis.  
Mēs esam apņēmušies dot tev padomus sarežģītajā veselības un uztura 
pasaulē, lai tu spētu sasniegt savus mērķus, piepildīt sapņus, izskatīties  
un justies lieliski vienmēr un visur.  
Kā mēs to izdarīsim?  
Ar mūsu produktiem, kurus ir izstrādājuši Zviedrijas vadošie zinātnieki  
un uztura speciālisti, un ar padomiem, kā uzlabot savu dzīvesveidu,  
lai tas būtu patiešām veselīgs.






