Rožių pienass
Šis p
pienas nau
udotas VII amžiuje A
Armėnijoss vienuolyn
nuose.
 Pienas (galime paakeisti į kiitą Dieviškkąją substa
anciją – m
migdolų pie
eną) – 1 l.
 8‐10 ro
ožių žiedlapiai (įprasstai atrenkkami kvapnūs sodra us aromato rožiniai,
raudoni, violetiniai, juodi rrožių žiedllapiai)
 2,5 a.š. šaltinio vandens
 1,5 a.š. cukraus
 1 a.š. švviežio med
daus
 Keli lašeeliai rožių vandens
 1‐2 kad
dagio uogo
os
Šis rrožių pienaas ruošiam
mas ankstii ryte tik saulei pakilus ir geriaamas tyloje vidudieenį –
taip tampa ko
ontempliattyvia prakktika.
Skon
nis ir arom
matas: gaivvus, saldžiiai aitrus, aromatas vėsinanti s, itin mallonus
gom
muriui ir no
osiai, žadin
nantis prissiminimuss.
Teraapinis poveikis: atve
eria plauciių kanalo Chi,
C sutaikko širdies ir kepenų kanalus,
išveda gleivių, netyros flegmos
f
pperteklių, skaidrina
s
protą,
p
išsttūmia liūdesį.

R
Rožių sviesta
s
as
 Šviežiaii plaktas grietinėlės
g
sviestas – 700 g.
 6‐8 rožių žiedlapiai (8‐9 džžiovintų ro
ožių žiedlapių), idea liai tiks Bu
urgundijoss
rožė
R
Rožių šviežžiai skinti žiedlapiai
ž
švelniai pertrinami
p
rankose, kol išleidžžia
aaromatinggas sultis. Jeigu
J
nauddojami įrankiai, idea
aliai tiks nneaštrus medinis
m
peilis
žžiedų susm
mulkinimui.
K
Krupščiai ir atidžiai susmulkin
s
nta žiedų masė
m
pertrinama suu rožių van
ndeniu ir taip
p
pat atidžiaai su grietinėlės svieestu.
A
Ataušinam
ma pavėsyjje, gerai prapučiamoje vietoje
e.
Isstoriškai žinoma,
ž
kaad vienuolliai benediktinai, ruošę šį svieestą, laikyd
davo jį
d
dvigubuose odiniuose maišeliiuose (karrštomis die
enomis svviestą vėsindavo įmeetę
ššiuos maišelius su grrandinėmis į vandenį).
K
Kur naudojamas: arb
batai, ryžiams, avižų
ų miežių košėms
k
gaardinti, žuvvienei, tep
pti
aant ruginės duonos.
SSkonis ir aromatas: visi
v 6 skonniai, dominuojantis – lengvai rūgštus, gilus
g
miško
o
aaromatas (atsiduoda
(
a gilėmis, samanom
mis, sakais ir kiparisaais).
TTerapinis poveikis:
p
balansuoja
b
a Yan ir Yin organuss, minkštinna kraujo gyslas,
g
n
normalizuo
oja kraujo
o tėkmę, raamina šird
dies ir kep
penų karšttį, atpalaid
duoja
b
baltuosius kanalus (nervus) irr išstumia drėgmę.

Kvapnioji rožių
r
žu
uvienėė
(paatiekalas išš Birerte miestelio,
m
Šiaurės Affrikoje)







4 baaltos žuvyttės
1 pu
uodelis balto vyno aacto
1,5 puodelio
p
žiedlapių
ž
1,7‐2 l vanden
ns
eriama kuskuso, sorrų, perlinių kruopų
Pagaal skonį be
Prieskoniai – sezoninės
s
s žolelės

Žuviienė verdaama ant lė
ėtos ugniees 40‐50 min.
m
Skon
nis ir arom
matas: sod
dri, gilaus kkaštonų irr gėlių kvapo su lenggvu aitrum
mu, gaiviaii
sutraukiančio skonio.
Teraapinis poveikis: maittina kepennų kanalą, atstato iššsekusias sąmonės jusles, gerina
mieggo audinį,, maitina širdį
š
ir blužžnį, gydan
nčiai veikia
a kaulus, ssausgysless, sąnariuss ir
krem
mzles.

Persiškkos princesėss priesk
konių m
maišeliss
Ši orriginali recceptūra kilo iš persųų kultūros.






¼ puod
delio pistaccijos riešuutų (nesūd
dytų)
2 a.š. ru
udojo cinaamono
2 a.š. kaardamono
o sėklų
5 a.š. džžiovintų ro
ožių žiedlaapių
10 piestelių raud
donojo šaffrano

Miltteliai laikomi tamsiaai mėlynam
me inde arba medviilnės maiššelyje, ydaant išlaikyttų
stiprrų aromattą.
Naudojama prie žuvies patiekalųų, troškiniu
uose, arba
atose, sriuubose.
Skon
nis – šveln
niais salsvaas, saikinggai aštrus, aromatass – žemės riešutų, kakavos
k
ir
svajingų gėlių
ų.
Teraapinis poveikis – pakkelia blužnnies kraujodaros pa
ajėgumą, ppakelia Ch
hi energiją,
ramina širdiess kanalą, maitina
m
kaaulus ir inkkstų rezervvuarą.

Ro
ožių žieedlapių
ų švelnieji ryž iai
Šis p
patiekalas buvo pap
plitęs Indij os jogos adeptų
a
raccione ir žinnomas kaip „valgis –
auko
ojimas patteiktas Bu
udai“. Budos mokym
mo laikais, keliaujanttis Buda Šakjamuni
Š
s
suneegalavo. Susirūpinę
S
ą, gyvenanntį netolie
ese. Garsu
us
jo mokiniiai kreipėssi į daktarą
gydyytojas sugglumo išgirrdęs mokinių prašym
mą. Jis ilga
ai galvojo,, kokį duoti vaistą,
ramų, švelnų ir minkštąą, kad neppakenktų jautriai ir skaidriai
s
BBudos prigimčiai. Jis
ūrė piliules iš rožių ir
i ryžių, o mokinius pavaišino
o švelniaisiiais ryžiaiss.
sukū








200 g. ryžių
r
(apvaalių arba B
Bismati)
½ puod
delio pieno
o
¼ a.š. kardamono
k
o sėklų
¼ a.š. šafrano
3 a.š. cu
ukraus
3‐5 rožių žiedlapiai (baltoss, rožinės, geltonos spalvos)
1 a.š. ro
ožių vande
ens

Užm
merkti ryžiu
us piene 15
1 min. Suugrūsti juo
os (galima archainiu būdu – naudojant
med
dines lentaas ir akme
enis). Vėliaau virti antt žemos ugnies, nuoolat pamaaišant – ko
okias
12‐115 min. Ko
ošė puošiaama rožių žiedlapiais, lapeliais, pumpurrais.
Naudojama: kaip
k pasninko garduus maistass, idealiai tinka
t
atsisskyrimamss.
Skon
nis ir arom
matas: sotū
ūs, lengvi,, vos juntaamai saldū
ūs su kartooku atspallviu.
Teraapinis poveikis: sušildo inkstuus, skrandįį, gerina miegą,
m
minnkština sąn
narius, maaitina
krau
ujo kanalus.

Gaivvusis ro
ožių jogurtas






2 puodeliai natūrralaus jog urto (galim
ma naudoti rūgpiennį, pasukass)
2 valg.šš. rožių žie
edlapių (kuuo įvairesn
nių spalvų
ų)
3 valg.šš. neriebau
us pieno
½ a.š. agar‐agaro
a
o
2 valg.šš. trintų migdolų
m
rieešutų

Ištrinti jogurtąą su piene
eliu ir meddumi ir lėtai įsukama
aisias judeesiais sudė
ėti visus
ingredientus. Išmaišius atšaldyti pavėsyje.
Skon
nis ir arom
matas: gaivvus, tonizuuojantis aromatas su
s lašeliu ššilumos ir duonos
kvap
po. Skoniss – vėsinan
ntis, salsvaai rūgštus,, su lengva
a aitrumo nata.
Teraapinis poveikis – maaitina branngenybių kriauklę
k
ir 7 jūrų subbstancijass (smegenis ir
kaullų čiulpus)), tonizuojja blužnį, sskrandį ir inkstus, maitinančia
m
ai veikia plaučius,
p
raum
menis, rep
produkciniius skysčiuus.

Ga
aivioji rrožių varškė (Sandessh)






1 puodelis grūdėtos naminnės varškė
ės
2 valg.šš. cukraus
5‐7 lašeeliai rožių vandens
2 valg.šš. rožių žie
edlapių (suusmulkintų)
½ puod
delio miežiių miltų

Iš šių
ų kvapnių ingredien
ntų darom
mi kukuliai ir verdam
mi lengvai ppasūdytam
me vandenyje
(3‐5 minutes). Tiekiamaa su lydytuu sviestu (ghee).
(
Skon
nis ir arom
matas: sotu
us ir lengvvas, saldžiai sunokusio skonioo, dvelkia riešutais. 6
skon
niai, dominuoja priggesintas saalsvai aitru
us.
Ideaaliai tinka pusryčiam
ms prieš ryytines med
ditacijos – kontemppliacijos prraktikas, nes
išlaiko sąmonę ir 5 jusle
es švarias..
Teraapinis poveikis – maaitina krauują ir Chi, stiprina
s
blužnį, atstaato sąnariių minkštu
umą,
švelniai reguliiuoja skysčių tėkmees, leidžia intensyvia
ai mąstyti,, išlaikyti pusiausvyr
p
rą
p fizinės ir mentalinė
ės veiklos..
tarp

R
Rožių spagett
s
ti










150 g. spagečių
s
2 valg. š.
š cukrauss
2 valg.šš. ghee sviesto
½ valg.šš. rožių vaandens
3 puodeliai nenu
ugriebto piieno
1,5 puo
odelio švie
ežių rožių žžiedlapių
2 valg.šš. smulkinttų mig
dolų rieešutų
Druskos – vos paagal skonį

Spaggečiai išveerdami pie
ene, išviru s gardinam
ma ghee ir rožių vanndeniu. Ro
ožių žiedlaapiai
sutrinami su vandeniu
v
ir cukrumi, pateikiaami kaip ro
ožių dažinyys. Patiekalas
barstomass migdolų riešutais.
apib
Ideaalus patiekkalas vakarienei karrštą vasaro
os dieną.
Skon
nis ir arom
matas: sald
džiai sūruss, pradžiojje maitinančiai šildoo, vėliau vėsina.
Arom
matas gėliių su riešu
utų, kadaggio natomiis.
Teraapinis poveikis: atstato tulžį, rramina ke
epenų kanalą, valo kkraujo indus, išvalo
tokssinus storaajame žarn
nyne ir bluužnyje, šve
elniai atpa
alaiduoja nnugaros raumenis,
išlyggina Chi.

Ro
ožių žiedlapių džemaas (Arm
mėnijos vienuo
olyno receptū
r
ūra)





200 g. rožių
r
žiedllapių (ideaaliai ryškiaai ir tamsia
ai raudonųų)
600 g. cukraus
c
600 ml tyro šaltin
nio vande ns
1 nedid
delė citrinaa

Prad
džioje labaai svarbu švelniai
š
žieedlapius perrinkti,
p
perplauti
p
ttyrame vaandenyje ir
iškedenti it plunksnas. Sudėti
S
į diidelį indą su cukrum
mi ir citrinoos sultimiss ir maišytti
e vientisą kvapnią pastą.
p
Toliau reikia ssuberti aromatingą
rankkomis. Taip išgausite
massę į didelį puodą
p
su vandeniu
v
ir virti tol, kol cukru
us galutinaai ištirps, sukietės irr
rožių
ų žiedlapiaai nebeplaaukios pavviršiuje. Taai užtruks apie 30 m
min. Atmin
nkite, kad šis
džem
mas gamin
namas iš švelnių
š
žieedlapių, ne
e vaisių minkštimo, taigi jis tu
uri būti lab
biau
kaip
p sirupas – šilko konsistencijo s.
Pirm
mąkart ši nuostabi
n
re
eceptūra ppaminėta 1891 m. švenčiant
š
šv. Lozarąą Armėnijo
os
vien
nuolyne.
Tinkka prie visų
ų pasninko
o valgių, laakštinių, skrilių,
s
lietinių, grūddų košių, prie
p arbato
os ir
kaip
p ypatingas sielos vaaistas – su lydytu sviestu.
Skon
nis ir arom
matas: sald
džiai kartuus, gaivauss barchatinio skonioo.
Teraapinis poveikis: maittina kraujoo indus, naudojama
n
as su pien u maitina nervus ir
raum
menis, gerrina gelton
nųjų vandenų tekėjimą (limfo
os darbą), aktivuoja inkstų ir
blužžnies kanalus, maitin
na San Jaoo ir perikardą.

Rosolių
R
likeris iš tamsių rož ių





4 puod
deliai barchatinių ta msių rožių
ų žiedlapių
ų
2 puod
deliai stipraus branddinto viskio
2 puod
deliai cukraaus
2 puod
deliai itin šalto
š
vandens

ŠŠvariu raso
ojančiu vaandeniu peerplaukite
e rožių žiedlapius, pparuoškite sirupą –
iišvirkite jį iš vanden
ns ir cukrauus. Supilkiite brandintą viskį irr sirupą an
nt žiedlapių,
ggerai išpurtykite. Laaikykite 3 m
mėnesius tamsioje, vėsioje, ggerai prapučiamoje
vvietoje.
N
Naudojam
ma sultinių
ų ir žuvienėės skaninimui, patie
ekalų iš grrūdų gardinimui
((mažomis dozėmis).
šildantis, vėliau terrmoreguliu
SSkonis ir aromatas:
a
uojantis, aaitriai sald
dus.
TTerapinis poveikis: išstumia
i
ggleives iš in
nkstų ir plaučių kannalo, judina Chi ir kraują,
ššalina eneergijos sąsttingį, didinna virškiniimo šilumą, tonizuooja blužnį, kasą ir
ssaikingai – perikardą.

