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Ekofika:  
Receta të sugjeruara
Fika është fjalë origjinale suedeze. Çdo përpjekje për përkthim, do të humbiste një pjesë të 

kuptimit të saj. Nuk ka rregulla të përcaktuara për atë çka është fika në të vërtetë, megjithëse kjo 

fjalë, përgjithësisht, nënkupton kohë cilësore me njerëz të tjerë, një shijim të shëndetshëm të 

kafesë shoqëruar me diçka të vogël. Fika mund të shërbehet me ëmbëlsira ose me sanduiç të hapur.

Për të gjitha recetat më poshtë, ne ju inkurajojmë që të zgjidhni përbërësit organikë apo ekologjikë. 

Tregtia e ndershme dhe mallërat e prodhuara janë një tjetër synim i yni.  Kafeja dhe/ose çaji duhet 

të jenë, po ashtu, organike.

Chokladbollar Toptha çokollate
18–20 topa brumi

100 g gjalpë 
2 lugë gjelle me kafe të pjekur shumë 
3 lugë gjelle me pluhur të pasheqerosur kakaoje 
120 g toptha tërshëre 
85 g sheqer i bardhë 
1 lugë gjelle vanilje të pastër bourbon ose sheqer vanilje 
1 ml kripë

Zbukurimi 
200 ml spërkatje me sheqer të kristalizuar ose arra kokosi të 
thërrmuara

1. Shkrijeni gjalpin.

2. Perzieni gjalpin dhe kafenë në një tas të madh.

3. Shtoni përbërësit e thatë dhe përziejini së bashku. 
Vendoseni përzierjen në frigorifer për 45 min derisa të jetë 
aq solide sa të mund të rrumbullakoset në toptha të vegjël.

4. Bëni rreth 18–20 toptha në madhësinë e arrës.

5. Hidhni përbërësit për dekorim në një pjatë dhe vendosni 
edhe një pjatë bosh aty pranë. Lyejini topthat në pjatën me 
përbërësit për zbukurim dhe pasi t’i keni lyer vendosini tek 
pjata tjetër. Lerini të ftohen për rreth një orë në frigorifer 
përpara se t’i servirni.



Ekofika | Recetat

Dammsugare Ëmbëlsira me vakum:
Rreth 10 copë

Për mbushjen: 
250 g thërrime keku (p.sh. copëza vanilje) 
75 g gjalpë pa sheqer, i tretur 
20 g pluhur kakao i pasheqerosur 
40 ml ponç ose rum

Për zbukurimin: 
300 g marzipan 
Pak ngjyrues ushqimor në ngjyrë jeshile 
200 g çokollatë e zezë

1. Përgatisni mbushjen duke i hedhur të gjithë përbërësit në 
një tas dhe duke i përzierë mirë derisa të krijohet një brumë 
i butë. Do të jetë pak ngjitës dhe me kokriza. 

2. Formoni 10–12 kuleçë të vegjël.

3. Përgatisni zbukurimi nduke i shtuar marzipanit si fillim 
ngjyruesin ushqimor dhe trazojeni për ta shpërbërë sa më 
mire, derisa të jetë ngjyrosur njëtrajtësisht. Spërkateni me 
sheqerin e kristalizuar dhe rrotullojeni marzipanin për të 
krijuar një shirit të gjatë me trashësi 2-3mm.

4. Përdorni marzipanin për të mbuluar pjesët e bru-
mit-shtypeni mirë nga poshtë duke e shpuar deri në fund. 
Rrotullojeni brumin e veshur me marzipan derisa të krijohet 
një përbërje e butë. Vazhdoni kështu derisa të jenë veshur 
të gjitha copat e brumit.

5. Më tej, shkrini çokollatën në një tas tjetër dhe zhytini cepat 
e secilës copë në çokollatën e shkrirë. Pasi t’i keni lyer me 
çokollatë, vendosini në një pjatë në frigorifer për t’u forcuar

Drömmar Ëndrrat:
35 biskota

120 g miell të zakonshëm 
50 g gjalpë (të zbutur) 
135 g sheqer 
½ lugë çaji kripë aromatike (amon bukëpjekësi) 
1 lugë çaji sheqer vanilje 
50 ml vaj kanole

1. Ngrohni paraprakisht furrën në 150°C.

2. Përzieni gjalpin, sheqerin dhe sheqerin e vaniljes derisa të 
bëhet një masë e butë.

3. Shtoni vajin gradualisht duke e trazuar. 

4. Sitni së bashku një pjesë të miellit me kripën aromatike dhe 
shtojini në brumë. Shtoni pak nga pak pjesën e mbetur të 
miellit. 

5. Ndajeni brumin në topa të vegjël dhe vendosini në fletë 
pjekjeje. 

6. Piqini biskotat në mes të furrës, derisa skajet e rrumbullakta 
të marrin ngjyrë ari të zbehtë, (18 deri në 22 minuta).

7. Lërini biskota të ftohen në tabakanë e pjekjes. 

Chokladsnittar 
Galeta me çokollatë:
50–60 galeta/biskota 
200 g gjalpë, në temperaturën e ambientit 
170 g sheqer të bardhë 
4 lugë gjelle me pluhur të pasheqerosur kakaoje 
1 lugë gjelle vanilje të pastër bourbon ose sheqer vanilje 
1 ml kripë 
1 të verdhë veze 
300 g miell i bardhë 
1 lugë gjelle sodë buke

Zbukurimi 
1 vezë e rrahur 
100 ml sheqer i kristalizuar

1. Lëreni furrën të nxehet në temperaturën 200°C.

2. Përzjeni gjalpin dhe sheqerin derisa të fryhen. Shtoni kakaon, 
vaniljen, kripën, të verdhën e vezës dhe përziejini mirë.

3. Shtojini përzierjes miellin dhe sodën e bukës dhe filloni të 
punoni mirë brumin derisa të jetë i shkrifët dhe elastik.

4. Ndajeni brumin në katër pjesë dhe formoni shirita të gjatë të 
rrumbullakët në madhësinë e shtresës së pjekjes.

5. Vendosini këto zgjatime në letrën e pjekëse dhe sheshojini 
me kujdes.

6. Lyejini me të verdhën e vezës dhe spërkatini me sheqerin e 
kristalizuar. Piqini në qendër të furrës për rrëth 10 min.

7. Prejini zgjatimet në forma diagonale ndërkohë që janë akoma 
të ngrohta.
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Äppelkaka Strudel me mollë:
8–10 copë

125 g gjalpë, temperature e ambientit 
125 g sheqer i bardhë 
2 vezë 
150 g miell i bardhë 
1 lugë gjelle sodë buke 
1 ml kripë 
2 lugë gjelle qumësht 
3–4 mollë 
2 lugë gjelle sheqer i bardhë plus 2 lugë gjelle kanellë të grirë

1. Lëreni furrën të nxehet në tempëraturën 200°C. Lyeni me 
vaj tasin e pjekjes dhe shtrojeni me thërrime buke.

2. Rrihi me një rrahëse elektrike gjalpin dhe sheqerin deri sa 
të fryhen.

3. Shtojini një nga një vezët dhe vazhdoni t’i rrihi së bashku 
me përzjerjen e gjalpit.

4. Hidhni miellin, sodën e bukës, kripën dhe përzjejini.

5. Në fund shtoni qumështin dhe përziejini  të gjitha derisa 
të krijohet një përbërje e butë kremoze. Hidheni në tasin e 
pjekjes.

6. Qërojini,pastrojini nga farat  dhe prijini mollët në copa.
Lyejini me sheqer dhe kanellë dhe vendosini në tavë së 
bashku me përzierjen.

7. Piqini për rreth 30 minuta. Provojeni me një shpues ose 
stikë dhëmbësh për të parë nëse është aq sa duhet e fortë. 
Nësë është tharë kur ta keni nxjerrë, atëherë keku është gati.

Smörgås Sanduiçë të hapur:
Copë buke organike 
Shoqërohet me përbërës sipas zgjedhjes

Filloni me një fetë bukë, lyejeni me çfarëdolloj përbërësi 
(gjalpë), pastaj mbusheni me çdo lloj përbërësi organik 
që dëshironi. Zgjedhjet më popullore në Suedi përfshijnë 
djathë, marule dhe kastravec, por provoni edhe fiq, avokado, 
e çfarëdolloj gjëje tjetër që mund jetë prodhuar në mënyrë 
organike. Në rast se dëshironi të kufizoni ndikimin negativ ndaj 
mjedisit jetësor zgjedhni perimet në vend të mishit

Kanelbullar Simite me kanellë:
45–50 simite

150 g gjalpë 
500 ml qumësht, 3% 
50 g maja të freskët 
1 lugë çaji me kripë 
85 g sheqer i bardhë 
2 lugë gjelle me fara të thërrmuara kardamoni 
900 g miell i bardhë

Kremi për mbushje 
100 g gjalpë, në temperaturën e ambientit 
85 g sheqer të bardhë 
3–4 lugë gjelle kanellë të grirë

Zbukurimi për pjesën e sipërme 
1 vezë e rrahur 
3–4 lugë gjelle sheqeri të kristalizuar ose copa bajameje

1. Shkrini gjalpin në një tigan dhe shtoni qumështin. 
Temperatura deri në 37 ° C.

2. Shkërmoqni majanë në një tas që keni zgjedhur për 
përzierjen, hidheni në ujë dhe trazojeni derisa majaja të 
shkrijë.

3. Shtoni kripë, sheqer dhe fara të grimcuara kardamoni, dhe 
pothuajse të gjithë miellin. Ruani pak miell për më vonë.

4. Zini brumin derisa të bëhet një masë e butë dhe elastike 
e cila nuk ngjitet më anash tasit. Lereni të qëndrojë në një 
pecetë të pastër për rreth 30 minuta.

5. Shtrijeni brumin mbi një sipërfaqe të mbuluar me miell 
dhe priteni në dy pjesë. Hapeni në dy forma drejtkëndëshe 
rreth ½ cm të trasha.

6. Shtrojini gjalpë dhe spërkateni me sheqer dhe kanellë.

7. Nga ana e gjatë, krijoni format e dy salçiçeve duke 
rrotulluar brumin. Prijeni në copa më të vogla me qëllim 
që të krijoni rreth 45-50 simite në total, dhe me anën e 
prerë lart vendosini në kupat e letrës pjekëse. Mbulojini 
me një pecetë të pastër dhe lërini të vijë brumi për rreth 30 
minuta.

8. Ngrohni më përpara furrën në 225 ° C. Lyejini simitet 
me furçën e ngjyer në vezë dhe spërkatini me grimcat e 
sheqerit ose me copa bajamesh.

9. Piqen në mes të furrës për rreth 8-10 minuta. Lërini  të 
ftohen në mbajtësen metalike.


