RECEPTI
NERAFINIRANI RJAVI
SLADKORJI BILLINGTON'S

Dobrodošli
v družini
Billington's
Povsem naravni, nerafinirani rjavi sladkorji Billington's so
pridobljeni z mislijo, da je v sladkorju najbolje ohraniti čim
več, kar nam lahko ponudi narava.
Sladkorje Billington's, ki izvirajo s tropskega otoka Mauritius, pridobivajo
s kristalizacijo soka sladkornega trsa, brez kemijskega čiščenja ali beljenja.
Ne vsebujejo dodanih barvil, saj jim posebno bogato rjavo barvo daje v
sladkornem trsu naravno prisotna melasa. Ta poskrbi tudi za strukturo
kristalov in svojstven okus nerafiniranih rjavih sladkorjev Billington's.
Spoznajte pestrost okusov rjavih sladkorjev družine Billington's in jih
preizkusite v odličnih preverjenih receptih, ki smo jih izbrali za vas.
Ustvarjajte nove jedi in odkrivajte presenetljive kombinacije okusov –
izbira pravega sladkorja lahko jed povzdigne v višave odličnosti!
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Kakovost
Billington's
Zapriseženi sladokusci v kuhinjski omarici že dolgo nimamo le
ene vrste sladkorja! Monotonost okusa belega sladkorja hitro
prehitevajo rjavi nerafinirani sladkorji v vseh svojih odtenkih:
svetli muscovado je tu za karamelizirane perutničke po azijsko
in temni za najboljše rjavčke z lešniki, kot noč črni in po
karamelu dišeči melasni za sladkanje jutranje bele kave, zlato
rjavi sladkor demerara pa za vse vmes – od rahlih biskvitov do
hrustljavih posipov in krhkih karamelnih skorjic …
Sladkor svoje mesto seveda najpogosteje najde v slaščicah, a ga dodajamo
tudi slanim jedem (ščep sladkorja izboljša paradižnikovo omako, na njem
karameliziramo zelenjavo, je sestavni del ameriških »lepljivih« marinad
in omak za žar ter stalnica mnogih azijskih jedi), uporabljamo ga za
konzerviranje sadja in zelenjave (marmelade, džemi in čatniji) ter za bogate
karamelne omake. Bolj ko se naše kulinarično znanje širi in odpira v svet,
pestrejša je ponudba na trgovskih policah. Danes na njih najdemo vrsto
različnih sladkorjev, zato je dobro, da jih znamo razlikovati in vemo, kateri
sladkor uporabiti v kateri jedi.

Izberite rjavi
nerafiniran sladkor
Beseda rafiniran pomeni prečiščen in označuje sladkor, ki so ga med
predelavo s posebnimi tehnološkimi in kemičnimi postopki toliko prečistili,
da so se njegovi kristali povsem razbarvali. To pomeni, da snežno beli
sladkor ne vsebuje prav nič melase, goste temno rjave sirupaste snovi,
naravno prisotne v sladkorni pesi in sladkornem trsu, ki je bogata z minerali
in vitaminom B. Beli sladkor je tako s prehranskega in kulinaričnega stališča
očiščen vsega dobrega, kar nam sladkorni trs lahko ponudi.
Rjavi, nerafinirani sladkor je zato z vidika kulinarike, okusa in blagodejnosti
za telo primernejši. Predelava nerafiniranega ali neprečiščenega sladkorja
se namreč konča nekaj stopenj pred predelavo belega sladkorja in ne
vključuje umetnih kemičnih postopkov. Gre za sladkor, ki mu med predelavo
v tekočem stanju s centrifugo odstranijo nečistoče in primesi, nato pa ga
izparijo, da ponovno kristalizira. V njegovih kristalih je še prisotna melasa,
ki daje nerafiniranemu sladkorju rjavo barvo in karamelni okus. Intenzivnost
barve in okusa rjavega sladkorja je odvisna od količine melase, zato poznamo
več vrst nerafiniranega sladkorja in vsaka ima svoje kuharske lastnosti.

Vsekakor pa tudi pri sladkorju velja, da je kakovost ključ do uspeha.
Pomembne so vrhunske surovine in način, kako je sladkor pridelan in
predelan. Tega se v podjetju Billington's še posebej zavedajo, zato že vse od
leta 1858 skrbijo, da sladkorji Billington's ustrezajo najvišjim standardom.
V naravnem, skrbno pridelanem nerafiniranem sladkorju se ohrani več
okusa, pa tudi številni minerali in vitamini. Svojim kupcem zato že več kot
150 let zagotavljajo le najboljše. Prepričani so, da lahko razliko okusite.
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Odtenki in arome
nerafiniranih
sladkorjev
Okus nerafiniranih sladkorjev je zaradi melase nekoliko
drugače izražen; imajo prijetno karamelno aromo ter rjavo
barvo, ki lahko sega od zlato rjave do povsem čokoladne.
Intenzivnost barve, okusa in vonja je odvisna od količine
v sladkorju prisotne melase. Večji je delež melase, bolj je
sladkor aromatičen, lepljiv in manjši so njegovi kristali.
Zlato rjavi sladkor demerara je glede na kristale najbolj podoben belemu
sladkorju, sladkor muscovado pa je poseben že na prvi pogled, saj ima
netipične, drobne kristale, podobne grobi mivki, ki so nekoliko lepljivi in
delujejo vlažno. Pravijo mu tudi mehki sladkor. Svetli muscovado ima
medeno karamelno aromo, temni muscovado pa močnejšo karamelno
aromo, ki nekoliko spominja na sladki koren (in v azijskih receptih uspešno
nadomesti palmov sladkor). Največji delež melase vsebuje melasni sladkor,
ki je najtemnejši in ima zelo izrazito melasno aromo ter okus, kristale pa zelo
drobne in vlažne.
Ker se nerafinirani rjavi sladkorji ne prečiščujejo po postopku, ki se zahteva
za rafiniran bel sladkor, se od belega razlikujejo tudi po vsebnosti vitaminov
in mineralov (kalij, kalcij, magnezij, natrij, železo …) ter so zaradi večje
vsebnosti melase s prehranskega stališča primernejši. S kuharskega in
kulinaričnega stališča pa nerafinirani sladkorji ponujajo tudi večjo pestrost
okusov in tekstur v sladkih in slanih jedeh.
Če pri kuhanju resnično uživamo,
bo raziskovanje različnih
sladkorjev prav zanimivo!
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se odlično
sladkorji
Nerafiniranimnogih sladkih in
v
znajdejo h, v katerih pustijo
de
slanih je elni odtis.
m
svoj kara

Billington's v kuhinji
Sladkor demerara
Je najbolj razširjen rjavi sladkor in
eden najbolj priljubljenih za sladkanje
kave in čaja. Je zlato rumene barve,
rahlo lepljiv, zaradi velikih kristalov pa
še vedno hrustljav in sipek. Ima nežno
karamelno aromo in se odlično odreže
pri peki piškotov, biskvita in peciv. Je tudi
pomembna sestavina mnogih znamenitih
koktajlov! Nasvet: z njim nadomestite
beli sladkor za pripravo karamelnega
»pokrova« sladice crème brûlée – sladkor
demerara se namreč enakomerneje stopi
in ustvari lepšo hrustljavo skorjico.

Svetli sladkor muscovado
Je nerafiniran sladkor svetlo rjave barve
z drobnimi kristali in nekoliko lepljive
teksture, ki deluje skoraj vlažno. Svojo
zapeljivo medeno karamelno aromo odda
tudi jedem, v katerih ga uporabimo. Z malo
sladke smetane iz njega nastane čudovita
karamelna omaka, čokoladna torta dobi z
njim fin karamelni okus, lepljiva tekstura
sladkorja muscovado pa je kakor nalašč
za mehke piškote. Odlično se obnese tudi
v slanih jedeh in se lepo ujame z azijskimi
okusi, zato je pogosta sestavina sladkokislih jedi in pikantnih omak.
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Temni sladkor muscovado
Je temno rjava različica sladkorja
muscovado in ima prav tako manjše
kristale ter lepljivo, skoraj vlažno
teksturo. Zaradi večjega deleža melase
kot njegova svetlejša različica ima
intenzivno karamelno aromo, ki lepo
nadgradi predvsem čokoladne kolače in
rjavčke, bogata peciva z oreščki in suhim
sadjem ter karamelne sladice. Američani
ga uporabljajo v slovitih marinadah in
omakah za žar, v azijskih receptih pa
uspešno nadomesti palmov sladkor.

Melasni sladkor
Je najtemnejši naravni rjavi sladkor in
vsebuje največji delež melase, po teksturi
je precej lepljiv. Z dodatkom melasnega
sladkorja dobijo sladice edinstven
značaj, saj ima izrazito močno naravno
karamelno aromo. Primeren je za bogate
sadne in čokoladne kolače, pa tudi za
pikantne omake in marinade. Poskusite
z njim osladiti jutranjo belo kavo – prav
posebna izkušnja!
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Shranjevanje sladkorja
Sladkor moramo hraniti dobro zaprt v nepredušni posodi ali kozarcu
z navojnim pokrovom. Nerafiniran sladkor se lahko ob neprimernem
hranjenju izsuši in sprime v trde grudice. S takim sladkorjem ni nič narobe
in zlahka ga vrnemo v prvotno stanje: ponovno ga navlažimo tako, da ga
stresemo v posodo, ki jo pokrijemo z mokro kuhinjsko krpo in pustimo čez
noč, da sladkor vsrka potrebno količino vlage. Zjutraj grudice s prsti nežno
razdrobimo in sladkor shranimo v nepredušno zaprti posodi.

Vrsta kristalov
Namen uporabe je pogosto odvisen od velikosti kristalov sladkorja. Večji
kristali so bolj hrustljavi in primerni za posipe kolačev in kolačkov, kadar
želimo, da nam hrustajo pod zobmi, ko vanje ugriznemo. Drobni kristali
se hitreje razpustijo in hkrati omogočijo, da pride med mešanjem v zmes
več zraka, zato nastanejo lažji, nežnejši biskviti in peciva. Sladkorni prah je
tako fin, da se stopi že v nekaj žlicah tekočine, zato je primeren za pripravo
gostih sladkornih oblivov, z njim sladkamo kreme, ki jih toplotno ne bomo
obdelovali, morajo pa imeti povsem nežno gladko teksturo, ter poprašimo
pečene pite, peciva in sadje. Nekoliko lepljivi kristali so odlični za slaščice,
ki naj bi bile na ugriz mehke in sočne, ter za marinade in omake.
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Babičin mlečni riž
s sladkorno skorjico
Količina: za 4 osebe

Sestavine:

ZA DOBRO
JUTRO

180 g okroglozrnatega riža
6 dl mleka
2 dl sladke smetane
1 žlička mletega cimeta
50 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
ščepec soli
2 žlički drobno naribane limonove lupinice
za sladkorno skorjico
40 g svetlega sladkorja muscovado Billington's

Nasvet
Mlečni riž lahko skuhamo
že večer prej, zjutraj pa ga
le posujemo s sladkorjem,
da ustvarimo hrustljavo
skorjico, in ga v hipu
ponudimo za zajtrk.

Priprava
1. Riž dobro speremo v cedilu. Mleko zavremo, dodamo sladkor, ščepec soli, cimet
in limonovo lupinico ter v mleko vsujemo riž. Počasi kuhamo 20 minut in vmes
večkrat premešamo. Nato prilijemo sladko smetano, premešamo in, če riž še ni
mehek, še malo pokuhamo.
2. Mlečni riž preložimo v nizko ognjevarno posodo in ga po vrhu posujemo s
sladkorjem. S kuhinjskim gorilnikom sladkor segrevamo, da se stopi, zabrbota
in ob robovih malce zažge. Pustimo, da se sladkorna skorjica povsem ohladi in
postane zares hrustljava, nato mlečni riž ponudimo – lahko z domačim kompotom
ali marmelado!

Cimet in svetli sladkor muscovado se dobro ujameta
in poskrbita za prijetno dišeč začetek dneva. Če imate
radi zares hrustljavo skorjico, sladkor muscovado v
posipu nadomestite s sladkorjem demerara.
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Korenčkove kocke
s kokosom
Količina: 12 kock

Sestavine:
250 g masla
300 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
1 žlička vaniljeve arome
3 velika jajca
200 g moke
½ zavitka pecilnega praška
¼ žlička soli
50 g kokosovih kosmičev
200 g naribanega korenja
2 žlički mešanice začimb za medenjake
za premaz
85 g kokosovih kosmičev
25 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
25 g masla

Priprava
1. Manjši pravokoten pekač (pribl. 20 x 30 cm) malce navlažimo in obložimo s
papirjem za peko. Pečico segrejemo na 180 °C. Pri nizki temperaturi v veliki kozici
segrejemo maslo, da se stopi; počakamo, da se 5 minut ohlaja, nato mu dodamo
sladkor, vaniljo in jajca ter z leseno kuhalnico mešamo, da nastane gladka krema.
Vmešamo moko, pecilni prašek, kokosove kosmiče in ¼ žličke soli. Nazadnje
primešamo še korenje in začimbno mešanico. Pečemo 30 minut.
2. Medtem gladko razmešamo še 85 g kokosovih kosmičev, 25 g svetlega sladkorja
muscovado in 25 g stopljenega masla. S to mešanico premažemo kolač in ga
vrnemo v pečico še za 10 minut, da se zlato rjavo obarva in da zobotrebec, ki ga
zabodemo v sredino, ostane čist, ko ga izvlečemo. Počakamo, da se kolač ohladi,
in ga razrežemo na kocke.
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Ob sladkem korenčku in zlatem hrustljavem kokosu bo svetli sladkor
muscovado pecivu dodal prijetno medeno-karamelno aromo.
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Billington's palačinke
s preprosto
karamelno omako
Količina: 6 palačink

Sestavine:
150 g moke
2 jajci
1 žlica sladkorja demerara Billington's
3 dl mleka
20 g stopljenega masla
ščepec soli
maslo za peko
za karamelno omako
2 dl sladke smetane
4 žlice temnega sladkorja muscovado Billington's

Priprava
1. Maslo vmešamo v mleko. V posodi razžvrkljamo jajca, dodamo moko in sladkor
demerara ter zmes razredčimo z mlekom, da dobimo gladko maso. Pustimo
stati 1 uro.
2. Karamelno omako pripravimo tako, da v kozici segrejemo smetano, vanjo vmešamo
temni sladkor muscovado in med mešanjem počasi segrevamo, da omaka rahlo
zabrbota in se malce zgosti.
3. V ponvi za palačinke segrejemo maslo in drugo za drugo spečemo palačinke.
Pečene pomažemo s karamelno omako, jih poljubno zložimo (v trikotnik ali rolico)
in prelijemo s še malo karamelne omake.

Karamelna omaka še nikoli ni bila tako preprosta! V resnici ne gre za pravi
karamel, a po okusu je omaka povsem enaka, njena priprava pa precej
lažja! Za bogat karamelni okus namreč poskrbi temni sladkor muscovado.
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Energijske ploščice
za zajtrk
Količina: 12 ploščic

Sestavine:
50 g mešanega suhega sadja (npr. svetle in temne rozine ter marelice)
50 g mešanice semen (sončnična, lanena, sezamova, bučna)
160 g ovsenih kosmičev
100 g masla
100 g sladkorja demerara Billington's
100 g tekočega medu

Priprava
1. Kvadraten pekač z 20 cm dolgimi stranicami obložimo s papirjem za peko. Suho
sadje po potrebi nasekljamo, ga damo v skledo skupaj s semeni in ovsenimi
kosmiči ter dobro zmešamo.
2. Maslo, sladkor in med damo v kozico in nežno segrevamo, da se maslo in sladkor
stopita, medtem pa mešamo s kuhalnico. Odstavimo in v kozico stresemo mešanico
suhih sestavin. Dobro zmešamo, da je vse obdano z medeno zmesjo.
3. Maso naložimo v pekač in jo z lopatico enakomerno potlačimo. Pečemo 20 minut
pri 160 °C, nato pustimo, da se pecivo popolnoma ohladi. Narežemo na poljubne
rezine, ki jih v nepredušno zaprti posodi lahko hranimo do 3 dni.

Sladkor demerara je glede na pogosto uporabo
najbolj razširjen rjavi sladkor. Je zlatorumene barve,
rahlo lepljiv, zaradi velikih kristalov pa še vedno
hrustljav in sipek.
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Ocvrte piščančje palčke
s sladko-kislo pomako
Količina: za 4 osebe

Sestavine:
4 kosi piščančjih prsi brez kosti in kože
1 dl hladne sodavice
150 g moke
1 žlička pecilnega praška
25 g škroba
olje za cvrenje
mlade čebulice, ko postrežemo

za pomako
1 rdeča paprika
3 rdeči čiliji
400 g ananasa v koščkih iz pločevinke
100 g sladkorja demerara Billington's
4 zvezdasti janeži
50 g tamarindine paste
1 dl riževega kisa

Priprava

ZA DOBER
TEK
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1. Najprej pripravimo pomako. Papriko očistimo semen in jo narežemo na manjše
kose. En čili narežemo na kolobarčke, dva razpolovimo in očistimo semen.
Ananas odcedimo, sok prihranimo. V kozico damo papriko, kolobarčke čilija in
ananasov sok ter zavremo. Pokrito kuhamo 10 minut, nato zmeljemo v mešalniku.
Zlijemo nazaj v kozico, dodamo koščke ananasa, čilijeve polovice, zvezdasti janež,
tamarindo, sladkor in kis. Pri nizki temperaturi kuhamo 20 do 30 minut, da povre v
gosto pomako. Hranimo jo na toplem ali pa jo pogrejemo, tik preden jo ponudimo.
2. Moko, pecilni prašek in ščepec soli razžvrkljamo s sodavico in 1 dl mrzle vode.
Škrob stresemo na krožnik. Pladenj obložimo s papirnatimi brisačami. Pečico
nastavimo na najnižjo temperaturo. V veliko kozico nalijemo za 1 cm olja in ga
segrejemo.
3. Testo temeljito premešamo. Piščančje meso, narezano na podolgovate kose,
povaljamo v škrobu in pomočimo v tekoče testo. Po 5 ali 6 kosov naenkrat ocvremo
v vročem olju. Če je treba, temperaturo prilagodimo, da se bo meso enakomerno
cvrlo; kose cvremo 5 do 6 minut, vmes pa jih enkrat obrnemo. Nato jih položimo na
pladenj in shranimo na toplem v pečici. Ko so vsi ocvrti, jih lepo zložimo na krožnik
in potresemo s tanko narezano mlado čebulico. Postrežemo s toplo pomako.

Azijsko navdahnjene jedi so pogosto sladko-kisle in pikantne. V receptu za
pomako lahko sladkor demerara nadomestite s svetlim muscovadom.
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»lepljiva« svinjska
rebrca po ameriško
Količina: za 8 oseb

Sestavine:
1,5 kg svinjskih rebrc
125 g temnega sladkorja muscovado Billington's
1 manjša čebula
1 žlica oljčnega olja
1 strok česna
2 žlici dimljene mlete paprike
1 žlička srednje pekočega čilija v prahu
3 dl pasiranega paradižnika
2 žlici paradižnikove mezge
1,5 dl vinskega kisa

Nasvet
Rebra lahko skuhamo že
dan ali dva prej in odcejena
ter ohlajena shranimo v
hladilniku do nadaljnje
uporabe. Tudi omako lahko
pripravimo vnaprej in jo
shranimo v hladilniku.

Priprava
1. Pečico segrejemo na 150 °C. Rebra položimo na pekač in prilijemo toliko vode, da
so prekrita. Prekrijemo z aluminijasto folijo in rebra eno uro in pol kuhamo v pečici,
nato jih dobro odcedimo.
2. Čebulo olupimo in narežemo na kocke, česen olupimo in stremo. V ponvi na vročem
olju prepražimo čebulo, da se zmehča, nato dodamo česen, dimljeno papriko in
čili ter pražimo še eno minuto. Dodamo pasirani paradižnik, paradižnikovo mezgo,
kis in temni sladkor muscovado ter segrevamo, da začne omaka rahlo brbotati.
Kuhamo 10 minut.
3. Pečico segrejemo na 220 °C. Rebrca z vseh strani premažemo s pripravljeno
omako (preostalo omako prihranimo) in jih položimo na pekač. Pečemo 40 minut,
pri čemer rebrca vmes enkrat obrnemo, da se lepo zapečejo z vseh strani.
4. »Lepljiva« rebrca ponudimo s pečenim krompirčkom in poljubno solato, na mizo pa
dodamo tudi preostalo omako, da si jo lahko vsak gost po želji doda sam.

Temni sladkor muscovado Američani radi uporabljajo v svojih znamenitih
marinadah in omakah za žar. Pripravite si pravi ameriški BBQ!
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Govedina
po karibsko
Količina: za 4 osebe

Sestavine:
900 g očiščenega govejega rostbifa brez kosti
4 žlice suhega rdečega vina
2 čebuli
2 žlici vinskega kisa
½ žličke mletega pimenta
1 žlička soli
2 žlički sveže mletega črnega popra
4 nageljnove žbice
1 lovorjev list
3 žlice olja
4 žlice melasnega sladkorja Billington's
4 žlice vode
4 žlice ruma

Priprava
1. Čebuli olupimo in grobo naribamo. Meso po vsej površini natremo z mešanico
čebule, kisa, pimenta, soli in popra ter vanj zapičimo nageljnove žbice in lovorjev
list. Pokrijemo in pustimo, da se v hladilniku marinira več ur oziroma čez noč.
2. Marinado postrgamo z mesa (da se koščki med peko ne bi zažgali) in jo prihranimo.
V večji ponvi segrejemo olje in meso pečemo 4 do 5 minut na vsaki strani.
Vzamemo ga iz ponve, zavijemo v aluminijasto folijo in shranimo na toplem.
3. V ponev damo sladkor, vodo, rum in prihranjeno marinado ter kuhamo 3 do 4 minute,
da dobimo aromatično omako. Meso narežemo na rezine, jih razporedimo na krožnik
in ponudimo z omako.

Rum je pijača, izdelana iz melase sladkornega trsa, zato se v marinadah in
omakah pogosto kombinira z bogatim melasnim sladkorjem.
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Losos s sladkim
gorčičnim premazom
in dišečim rižem
Količina: za 4 osebe

Sestavine:
4 fileji ali kotleti lososa
dijonska gorčica (2 žlici ali po okusu)
svetli sladkor muscovado Billington's (4 žlice ali po okusu)
sveže zmlet črni poper
sol
maslo za pekač

za dišeči riž
300 g riža
sol
svež koprc
košček masla

Priprava
1. Pečico segrejemo na 200 °C. V skledici zmešamo gorčico in sladkor v takem
razmerju, da dobimo sladko pikantnost po svojem okusu. Iz lososovih filejev
odstranimo morebitne koščice ter fileje solimo in popramo.
2. Pekač rahlo premažemo z maslom. Lososove kotlete ali fileje (s kožo navzdol)
položimo na pripravljen pekač, jih po vrhu obilno namažemo z gorčičnim
premazom (preostanek prihranimo) in jih postavimo na zgornje vodilo pečice za
približno 15 minut. Če želimo, lahko lososa zadnjih nekaj minut v pečici zapečemo
še pod žarom, da sladkor malce karamelizira.
3. Medtem v osoljeni vodi skuhamo riž in mu 5 minut pred koncem kuhe dodamo
drobno sesekljan koprc. Kuhan riž odcedimo in mu primešamo košček masla.
Dišeči riž ponudimo ob pečenem lososu s sladkim gorčičnim premazom.

Medeno-karamelna aroma svetlega sladkorja muscovado in ostra dijonska
gorčica sta nasprotji, ki se v kuhinji privlačita. Če pripravite več premaza,
kot ga porabite, mu dodajte malo sladke smetane in ga ob lososu ponudite
kot omako!
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Domači kečap
Količina: 4 dl

Sestavine:
800 g paradižnika
50 g temnega sladkorja muscovado Billington's
2 čebuli
2 stroka česna
1 rdeč čili (po želji)
1 žlica oljčnega olja
1 dl vinskega kisa
2 žlici paradižnikove mezge
1 žlička koriandrovih semen
sol in poper

Priprava
1. Čebulo in česen olupimo in drobno sesekljamo. Čiliju odstranimo semena in ga
drobno sesekljamo. Paradižnik na hitro potopimo v vročo vodo, da ga laže olupimo.
Olupljenega v sekljalniku ali ročno sesekljamo.
2. Na segretem olju 10 do 15 minut pražimo čebulo, česen in čili, da se zmehčajo.
Dodamo preostale sestavine, solimo, popramo in kuhamo 30 minut, da se zmes
zgosti. Občasno premešamo.
3. Sestavine malo ohladimo, nato jih v kuhinjskem strojčku gladko zmeljemo.
Če je kečap pregost, ga razredčimo z malo vrele vode. Precedimo ga in napolnimo
v vroč steriliziran kozarec ali steklenico. Pred uporabo ga popolnoma ohladimo.
V hladilniku ga lahko hranimo 3 mesece.

Temni sladkor muscovado lepo uravnava kislost
paradižnika in povzdigne okus paradižnikovih omak.
Če ste nekoliko bolj drzni, lahko kečap pripravite tudi
z melasnim sladkorjem!
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Češnjev zavitek

NEKAJ
SLADKEGA

Količina: 1 zavitek

Sestavine:
1 kg češenj
2 lista vlečenega testa
100 g sladkorja demerara Billington's
200 g maslenih piškotov
50 g stopljenega masla
ščepec cimeta
naribana lupinica ½ limone

Priprava
1. Češnje izkoščičimo. Piškote v multipraktiku zdrobimo v drobtine.
2. Lista testa položimo na navlažen prt, tako da se robova malo prekrivata, in ju
zlepimo z vodo. Testo pokapljamo z večino stopljenega masla (malo ga prihranimo
za premaz na koncu) in ga razmažemo, nato ga posujemo s piškotnimi drobtinami
in obložimo s češnjami, pri čemer četrtino testa ob robu pustimo neobloženo.
Sladkor zmešamo s ščepom cimeta in limonovo lupinico ter ga posujemo po
nadevu.
3. Zavitek zvijemo s pomočjo prta; začnemo pri obloženem robu, z neobloženim bomo
zavitek zaključili, da nadev ne bo uhajal. Zavitek prenesemo na pekač, ki smo
ga obložili s papirjem za peko. Po vrhu ga premažemo z maslom in postavimo v
pečico, ogreto na 180 °C, za približno 50 minut.

Nerafiniran sladkor demerara se odlično odreže pri
peki piškotov, biskvita, peciv, zavitkov … Skratka
povsod, kjer bi sicer uporabili prečiščen beli sladkor.
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Obrnjen bananin kolač
Količina: 8 kosov

Sestavine:
100 g zmehčanega masla
8 žlic javorjevega sirupa
4 zelo zrele banane
200 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
4 jajca
2 žlici vaniljeve arome ali sredica iz 2 strokov vanilje
200 g moke
1 žlica pecilnega praška
1 žlička sode bikarbone
100 g mletih mandljev
200 g grškega jogurta

Priprava
1. Pečico segrejemo na 160 °C, okrogel model premera 24 cm malce navlažimo in
obložimo s papirjem za peko. V model vlijemo polovico javorjevega sirupa, nato
model nagnemo na vse strani, da se sirup razporedi po dnu. Tri banane olupimo
(najbolj zrelo prihranimo), jih vzdolžno prerežemo in s prerezano stranjo navzdol
razporedimo po pekaču.
2. Z električnim mešalnikom stepemo maslo, sladkor, jajca in aromo ter dodamo še
zmečkano bolj zrelo banano. Vmešamo moko, presejano s pecilnim praškom, in
sodo ter mlete mandlje. Dodamo še jogurt in maso previdno vlijemo v pekač; pri
tem pazimo, da banan ne premaknemo preveč.
3. Pečemo 45 minut do 1 ure, da lesena palčka, ki jo zapičimo v testo, ostane skoraj
čista, ko jo povlečemo iz testa. Z njo naredimo luknje po celotni površini kolača
tako, da jo zapičimo samo do polovice globine testa. Luknje prelijemo s preostalim
sirupom in počakamo nekaj minut, da ga biskvit vpije. Nato kolač previdno zvrnemo
iz modla tako, da je spodnja stran zgoraj. Prelijemo še z malo sirupa in še toplo
postrežemo.
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Svetli sladkor muscovado ima manjše kristale in rahlo lepljivo, skoraj
vlažno teksturo. V kombinaciji z javorjevim sirupom je bananin kolač za
prste obliznit!
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Muscovadove kremice
Količina: za 8 oseb

Sestavine:
6 rumenjakov
60 g masla
110 g temnega sladkorja muscovado Billington's
½ žličke soli
550 g smetane za kavo
1 žlička vaniljeve arome
stepena sladka smetana, karamelna ali čokoladna omaka in solni cvet, ko postrežemo

Priprava
1. Mrežico postavimo v srednji del pečice in jo segrejemo na 160 °C. Osem modelčkov
za narastke (prostornine približno 2 dl) postavimo v majhen pekač.
2. V
 kozici na srednjem ognju stopimo maslo s sladkorjem in soljo. Kuhamo 3 do 4 minute,
da začne sladkor karamelizirati, potemni in oreškasto zadiši. Vmes mešanico pogosto
premešamo z metlico. Previdno in počasi primešamo smetano. Karamel bo sprva
zakrknil, ko bomo dodali vso smetano, pa se bo spet stopil. Ob pogostem mešanju
mešanico segrevamo, da nežno zavre. Kozico odstavimo in vmešamo vaniljo.
3. V skledi gladko stepemo rumenjake. Vmešamo majhno količino vroče karamelne
mešanice, da se ogrejejo, nato postopoma vtepemo preostalo mešanico. Kremo
precedimo skozi fino cedilo in jo razdelimo med modelčke v pekaču.
4. V kotličku zavremo vodo. Mrežico potegnemo iz pečice, nanjo postavimo pekač in
vanj previdno vlijemo toliko vrele vode, da sega do polovice višine modelčkov, pri
tem pa pazimo, da z vodo ne poškropimo kremic. Mrežico s pekačem potisnemo v
pečico in kremice pečemo 30 do 45 minut oziroma tako dolgo, da se komaj strdijo, a
so še vedno majave, ko se jih dotaknemo; in če v sredino kremice zabodemo tanek
nož, mora biti čist, ko ga izvlečemo. Vzamemo jih iz pečice in pekača ter pustimo,
da se 5 minut ohlajajo, nato jih ohlapno pokrijemo s plastično folijo in za 3 do 4 ure
postavimo na hladno.
5. Ohlajene kremice obložimo s stepeno sladko smetano, pokapljamo s karamelno ali
čokoladno omako in začinimo s ščepcem solnega cveta.
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Temni sladkor muscovado vsebuje visok delež grenko-sladke melase, zato
so muscovadove kremice zapeljivo bogatega okusa.
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Pečena jabolka,
nadevana z orehi
in brusnicami
Količina: za 4 osebe

Sestavine:
4 jabolka
4 žlice mletih orehov
4 žlice svetlega sladkorja muscovado Billington's
4 žlice suhih brusnic
4 žlice masla
½ žlice cimeta
½ žličke ruma

Priprava
1. Jabolka operemo, jim odrežemo vrhove in jih prihranimo za »pokrovčke«, iz
notranjosti jabolk pa izrežemo peščišče. Brusnice namočimo v vodi in pustimo, da
se zmehčajo. Namočene brusnice zmešamo z mletimi orehi, svetlim sladkorjem
muscovado, cimetom in rumom. Z mešanico napolnimo votline v jabolkih.
2. Pečico segrejemo na 180 °C. Nadevana jabolka položimo v pekač, ki smo ga obložili
s papirjem za peko, na vrh vsakega jabolka položimo žlico masla in pokrijemo
s prihranjenim »pokrovčkom«. Jabolka postavimo v ogreto pečico in jih pečemo
20 minut.

Vsi poznamo klasična pečena jabolka, a z
nerafiniranim svetlim sladkorjem muscovado
Billington's, ki nadevu doda karamelni okus, so še
boljša in bolj zdrava.
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Krepka čokoladna
torta brez moke
Količina: za 12 oseb

Sestavine:
250 g masla
300 g temne čokolade
265 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
100 g melasnega sladkorja Billington's
135 g mletih lešnikov
85 g kakava v prahu
6 velikih jajc
1 strok vanilje (ali 1 žlička vaniljeve arome)
1 ½ žličke solnega cveta
kakav v prahu za posip
vaniljev sladoled ali stepena smetana, ko postrežemo

Priprava
1. Pečico segrejemo na 180 °C. Okrogel model za torte s premerom 23 cm namažemo
z maslom in obložimo s papirjem za peko.
2. V skledici nad kozico, v kateri rahlo vre voda, stopimo maslo in čokolado. Dobro
premešamo, nato dodamo obe vrsti sladkorja, mlete lešnike in presejan kakav
v prahu. Dodamo jajca, vaniljeva semena, ki smo jih postrgali iz podolžno
razpolovljenega stroka (ali vaniljevo aromo), in sol. Temeljito premešamo. Testo
prelijemo v model in pečemo 30 minut. V tem času bi moral kolač narasti, sredica
pa ostati mehka.
3. Torto vzamemo iz pečice in počakamo, da se malce ohladi. Nežno jo posujemo
s kakavom v prahu in jo ponudimo s stepeno sladko smetano ali vaniljevim
sladoledom. Če torto ovijemo s prozorno kuhinjsko folijo, bo ostala sočna več dni.

Temen in dišeč melasni sladkor naredi to krepko čokoladno torto skrajno
bogato in sočno.
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Piškoti z belo čokolado
(Cookies)
Količina: 18 piškotov

Sestavine:
200 g zmehčanega masla
100 g svetlega sladkorja muscovado Billington's
1 jajce
250 g moke
1 žlička cimeta
2 žlički pecilnega praška
200 g bele čokolade
100 g rozin

Priprava
1. Pečico segrejemo na 180 °C. Z maslom na tanko premažemo dva plitva pekača.
V veliki skledi gladko stepemo maslo, sladkor in jajce. Dodamo moko, zmešano s
cimetom in pecilnim praškom, ter zamesimo testo. Belo čokolado narežemo na
majhne koščke. V testo vgnetemo rozine in narezano čokolado.
2. Iz testa trgamo koščke in jih oblikujemo v kroglice, velike kot žogica za golf.
Polagamo jih na pekače in rahlo sploščimo; med njimi pustimo dovolj prostora, ker
se bodo med peko razlezle. Pečemo 10 minut oziroma dokler piškoti ne postanejo
zlato rjavi. Preden potisnemo v pečico naslednji pekač, preložimo pečene piškote
na kovinsko mrežico, kjer naj se do konca ohladijo.

Vloga sladkorja ni nujno le sladkanje, saj lahko
z izbiro različnih sladkorjev povsem spremenimo
okus sladice. Temna čokolada se ujame s temnejšimi
sladkorji, bela pa s svetlejšimi.
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Vroča
čokolada

Ledena
kava
Količina: za 3 osebe

Količina: za 4 osebe

Sestavine:

Sestavine:

200 g temne čokolade
1 žlica melasnega sladkorja Billington's
2 ščepca cimeta
2 ščepca ingverja v prahu
6 dl mleka
2 dl sladke smetane

3 dl močne turške kave
3 dl mleka
2 žlici temnega sladkorja muscovado
Billington's
4 kepice vaniljevega sladoleda
2 dl smetane za stepanje
čokoladni ostružki za posip ali Sladki
greh za preliv

stepena smetana, ko postrežemo
čokoladni ostružki za okras

Priprava
1. Čokolado nalomimo na koščke in jo
z mlekom, melasnim sladkorjem in
začimbami damo v kozico. Nežno
segrevamo, da se čokolada stopi, nato
ogenj zvišamo in kuhamo tako dolgo,
da skoraj zavre. Takrat odstavimo z
ognja in primešamo sladko smetano.
2. Vročo čokolado nalijemo v štiri
skodelice ali kozarce ter okrasimo
s stepeno smetano in čokoladnimi
ostružki.

Bogata aroma nerafiniranega melasnega sladkorja
Billington's se odlično ujame s temno čokolado in
običajni vroči čokoladi doda nove dimenzije okusov.
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Priprava
1. V ohlajeni močni turški kavi raztopimo
2 žlici sladkorja in primešamo mleko.
Dodamo kepico sladoleda in dobro
premešamo v mešalniku. Smetano
čvrsto stepemo.
2. Mlečno kavo nalijemo v visoke
kozarce, v vsakega dodamo še
kepico sladoleda in povrh naložimo
2 žlici stepene smetane. Okrasimo
s čokoladnimi ostružki ali Sladkim
grehom.

Kava, sladoled in sončno popoldne – trojček, ki nikoli
ne razočara! Karamelni pridih temnega sladkorja
muscovado naredi to ledeno kavo še boljšo!
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Pisalo se je
leto 1858,

Sončni koktajl z
muscovadovim sirupom
Količina: za 2 osebi

Sestavine:
1,8 dl svežega pomarančnega soka
0,8 dl limetinega soka
1,5 dl kakovostnega rjavega ruma
kanec sirupa grenadine (sirup
granatnega jabolka)
kanec grenčice angostura (ali drugega
grenkega likerja)
ščepec muškatnega oreščka (po želji)
kocke ledu
rezine citrusov za okras

ko sta se Edward Billington in njegov sin začela ukvarjati s
prodajo čaja in kave ter kmalu zatem še z uvozom sladkorja.
Leta 1977 so njuni nasledniki s sončnega Mauritiusa začeli
uvažati naravni trsni sladkor in ga tržiti pod blagovno znamko
Billington's, ki je še danes sinonim najvišje kakovosti.
Proizvode blagovne znamke Billington's je na slovenskem trgu uveljavilo
podjetje Mercator-Emba, d.d., ki je vse od leta 1994 njihov ekskluzivni
zastopnik. Več o ponudbi si lahko preberete na www.mercator-emba.si in
www.billingtons.co.uk ali pa pokličete na (01) 759 84 00.

za sladkorni sirup Billington's
300 g svetlega sladkorja muscovado
Billington's
2 dl vode
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1. Za sladkorni sirup v kozici segrevamo
sladkor in vodo skoraj do vretja, nato
sirup ohladimo. V kozarec za mešanje
koktajlov (ali v kozarec za vlaganje)
vlijemo pomarančni in limetin sok,
rum, 0,5 dl sladkornega sirupa
(preostanek shranimo v hladilniku),
sirup grenadine in grenčico. Kozarec
zapremo, vsebino dobro premešamo
in postavimo v hladilnik za eno uro.
V hladilnik postavimo tudi dva kozarca,
v katerih bomo koktajl ponudili.
2. V ohlajena kozarca damo nekaj kock
ledu in prelijemo z ohlajenim koktajlom.
Po želji posujemo s ščepcem sveže
naribanega muškatnega oreščka in
poljubno okrasimo.

Produkcija: revija Dober tek

Priprava
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