
PËR KRIJIMET TUAJA
TË ËMBLA KULINARE



recetë
• Cheesecake mbretërore me çokollatë

• Kek i shtresëzuar me copëza biskotash Oreo

• Biskota me gjalp kikiriku dhe banana
me pluhur biskotash Oreo

• Kek me copëza biskotash Oreo dhe çokollatë

• Cheesecake me çokollatë
të bardhë dhe mjedër

• Milkshake i shtresëzuar me copëza
biskotash Oreo

• Petulla me copëza biskotash Oreo

• Torta e Ëngjëllit me copëza biskotash Oreo

• Milkshake me copëza biskotash Oreo

• Akullore e shtresëzuar me copa
biskotash Oreo



cheesecake mbretërore 
me çokollatë

1 orë 
gjithsej

300 gr pluhur biskotash Oreo
2 gr gjalp ose margarinë e shkrirë
4 pako (250 gr secila) krem djathi i zbutur 
120 gr sheqer
2 luge gjelle miell
400 gr çokollatë për gatim, 
e shkrirë dhe e lënë mënjanë
1 lugë gjelle vanilje
4 vezë
1 lugë gjelle sheqer pluhur
1/3 filxhan fruta pylli 

Ngrohni furrën në 160 C.
Përzieni bashkë pluhurin e biskotave oreo me gjalpin. Vendosini ne një enë 
pjekjeje me bazë 22 cm dhe vendosini në furrë për 10 minuta. Ndërkohë, 
perzieni tre përbërësit e tjerë në mikser deri sa të krijohet një masë e 
njëtrajtshme. Shtoni çokollatën e shkrirë dhe përzieni sërish. Shtoni njëra pas 
tjetrës vezët duke i trazuar vazhdimisht me shpejtësi të ulët derisa të përftohet 
një masë e njëtrajtshme. Masën e krijuar vendoseni mbi pluhurin e biskotave 
të përgatitur në fillim. 
Vendoseni ëmbëlsirën në furrë për 55 minuta deri në një orë ose derisa pjesa 
qëndore të jetë pjekur mjaftueshëm. Kaloni thikën në pjesën anësore të enës së 
pjekjes në mënyrë që masa të mos fryhet. Lëreni të ftohet mirë përpara se ta 
hiqni nga ena. Vendoseni në frigorifer për rreth 4 orë. 
Përpara servirjes mbulojeni ëmbëlsirën me sheqer pluhur dhe fruta pylli. 
Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

30min

Përbërësit

Përgatitja



Kek i shtresëzuar 
me copëza 
biskotash Oreo 

për 2 racione

Lyeni me pak gjalp 2 filxhanë të përshtatshëm për mikrovalë. 
Në një enë më mahësi mesatare bashkoni tre përbërësit e parë derisa të krijohet 
një masë e njëtrajtshme. Shtoni miellin dhe sheqerin dhe përziejini mirë. 
Për përdorim të mëvonshëm, vendosni mënjanë një lugë gjelle me copëza 
biskotash Oreo. Pjesën tjetër të copëzave shtojeni tek masa e përgatitur. 
Njërin prej kuadrateve të çokollatës përgjysmojeni në formë diagonale dhe 
vendoseni mënjanë për përdorim të mëvonshëm. Pjesën e mbetur të çokollatës 
ndajeni në copëza dhe shtojeni tek masa e përgatitur më lart. 
Masën e përftuar, shpërndajeni me lugë tek filxhanët e përshtatshëm për 
mikrovalë.
Filxhanët vendosini në mikrovalë me temperaturë të lartë për 1 minut dhe      
15 sekonda. 
Hiqini nga mikrovala dhe lërini të pushojnë për një 1 minut. 
Në sipërfaqe vendosni copëzat e ruajtura të çokollatës dhe të biskotave Oreo.
Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

Përbërësit

Përgatitja

15min

2 vezë
2 lugë gjelle gjalp i shkrirë
¼ lugë gjelle vanilje
50 gr miell gruri
50 gr sheqer
50 gr copëza biskotash Oreo
5 kuadrate çokollatë Oreo



2 orë e 15 minuta 
gjithsej

4 banane të ndara në gjysmë 
për së gjati
150 gr pluhur biskotash Oreo
2 lugë gjelle kokërrizash sheqeri 
shumëngjyrësh
150 gr gjalp kikiriku

15min
Biskota me gjalp kikiriku 
dhe banane me pluhur 
biskotash Oreo

Vendosini bananet në shkopinj druri dhe lërini mënjanë. 

Përzieni pluhurin e biskotave Oreo me sheqerin 
shumëngjyrësh dhe lërini mënjanë.

Mbuloni bananet me gjalp kikiriku. Më pas, rrotullojini ato në 
pëzierjen e pluhurit të biskotave dhe sheqerit. 

Mbështillni secilën me një letër mbështjellëse prej plastike.

Vendosini për rreth 2 orë në frigorifer. Hiqini nga frigoriferi 
10 minuta para servirjes.

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

Përbërësit

Përgatitja



1 orë e 20 minuta 
gjithsej

1 pako me pluhur kakao dhe miell për 
torta (ose pandispanjë e gatshme)
120 gr çokollatë për gatim
50 gr gjalp i shkrirë
230 gr krem djathi i zbutur
100 gr sheqer
400 ml pana për ëmbëlsirë
150 gr copëza biskotash Oreo

30minKek me copëza biskotash 
Oreo dhe çokollatë

Përgatisni brumin e kekut (sipas udhëzimeve të paketimit përkatës) dhe 
vendosini në 2 enë të rrumbullakëta për pjekje. Nxirrini nga furra dhe lërini të 
ftohen për rreth 10 minuta.  Hiqini me kujdes nga ena dhe vendosini mënjanë 
të ftohen plotësisht.
Në një enë mesatare për mikrovalë vendosni çokollatën dhe gjalpin dhe 
ngrohini me temperaturë të lartë për 45 sekonda deri në një minutë ose 
derisa gjalpi të jetë shkrirë. Trazojeni masën derisa të jetë e njëtrajtshme. 
Vendoseni mënjanë për rreth 5 minuta derisa të ftohet.
Ndërkohë, në një enë të madhe, përzieni me mikser kremin e djathit me 
sheqerin derisa masa të jetë e njëtrajtshme. Më pas shtoni aty copëzat e 
biskotave Oreo.
Në një pjatancë, vendosni një nga shtresat e kekëve të përgatitur në fillim dhe 
mbi të përhapni kremin me copëzat e biskotave Oreo. Shtoni mbi shtresën e 
kremit, shtresën e dytë të kekut të përgatitur. Në pjesën e sipërme të tortës 
përhapni çokollatën e shkrirë.
Prisni 10 minuta përpara se ta servirni. Ruajeni në frigorifer. 
Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

Përbërësit

Përgatitja



Cheesecake me 
çokollatë të 
bardhë dhe mjedër

5 orë gjithsej

150 gr pluhur biskotash Oreo
60 gr gjalp ose margarinë e shkrirë
200 gr çokollatë e bardhë për gatim e 
ndarë në dy pjesë të barabarta
400 gr krem djathi
100 gr sheqer
1 lugë gjelle vanilje
2 vezë
100 gr reçel mjedre

Ngrohni furrën në 180 C.
Përzieni pluhurin e biskotave Oreo me gjalpin dhe vendosini në një enë pjekjeje 
në formë katrore me përmasa 23 cm. Përgatisni gjysmën e çokollatës së shkrirë. 
Në një enë të madhe përzieni me mikser kremin e djathit me sheqerin e aniljen 
derisa të përftohet një masë e njëtrajtshme. Shtoni çokollatën e shkrirë dhe 
përzieni sërish. Shtoni vezët njëra pas tjetrës dhe trazojini vazhdimisht me 
shpejtësi të ulët derisa masa e përftuar të jetë e njëtratshme. 
Vendoseni mbi brumin e përgatitur me pluhurin e biskotave Oreo. 
Vendoseni në furrë për rreth 25 deri në 28 minuta ose derisa pjesa qëndrore   
e ëmbëlsirës të jetë e pjekur. Vendoseni mënjanë të ftohet për rreth 5 minuta 
dhe më pas përhapni mbi sipërfaqen e tortës reçelin e mjedrës. 
Përgatisni pjesën e mbetur të çokollatës së shkrirë dhe shtojeni mbi sipërfaqe. 
Vendoseni tortën mënjanë derisa të ftohet plotësisht e më pas kalojeni në 
frigorifer për rreth  orë.
Serviret e ftohtë.
Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

30min

Përbërësit

Përgatitja



Milkshake e shtresëzuar 
me copëza 
biskotash Oreo

10 minuta 
gjithsej 

4 racione

4 lugë gjelle shurup çokollate
100 gr copëza biskotash Oreo
1 filxhan qumësht
2 filxhanë akullore 
me vanilje 

Vendosni nga një lugë gjelle shurup çokollate në 4 gota të 
ndryshme dhe përhapeni mirë Brenda gotave.
Vendosni mënjanë 50 gr copëza biskotash Oreo.
Pjesën e mbetur të copëzave të biskotave përziejeni në një mikser 
sëbashku me qumështin dhe akulloren derisa të përftohet një 
masë e njëtrajtshme.
Masën e përgatitur vendoseni brenda secilës prej katër gotave të 
lartpërmendura. Në sipërfaqe shtoni copëza biskotash Oreo. 
SIDO QË T’I PËRZIENI BASHKË BISKOTAT OREO DHE AKULLOREN, 
REZULTATI DO TË JETË I MIRË

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

10min

Përbërësit

Përgatitja



Petulla me 
copëza 
biskotash Oreo

4 racione 
nga 5

petulla secili 

Brumë për 20 petulla 
(i përgatitur vetë ose i 
gatshëm me paketim)
100 gr copëza biskotash Oreo

Përgatisni brumin e petullave amerikane sipas mënyrës suaj 
ose sipas udhëzimeve në paketim nëse e keni të gatshëm.
Në masën e brumit të petullave, shtoni copëzat e 
biskotave Oreo.
Ndërkohë, ngrohni një tigan të lyer me pak vaj, në 
temperaturë mesatare. 
Petullat mund t’i shoqëroni me akullore, pana për 
ëmbëlsira, copëza biskotash Oreo ose pluhur biskotash Oreo.

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

10min

Përbërësit

Përgatitja

(           )



Torta e Ëngjëllit 
me pluhur 
biskotash Oreo

40 minuta 
gjithsej

3 të bardha veze
150 gr sheqer 
1 lugë gjelle pluhur pjekjeje
150 gr pluhur biskotash Oreo
200 ml pana për ëmbëlsira
150 gr luleshtrydhe
150 gr boronicë

15min

Trazoni të bardhat e vezës në mikser. Shtoni aty gradualisht 
sheqerin e përzier me pluhurin pjekës derisa të përftohet një 
masë e njëtrajtshme. Shtoni pluhurin e biskotave Oreo. 
Masën e përftuar përhapeni mbi pandispanjë dhe vendoseni 
në një enë për pjekje, te lyer me pak vaj, me përmasa 22 cm.
Vendoseni në furrë me temperaturë 180 C për 25 deri në 30 
minuta se derisa të ketë marrë ngjyrë të artë.
Vendoseni mënjanë të ftohet plotësisht. 
Dekorojeni sipërfaqen me fruta pylli.

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

Përbërësit

Përgatitja



Milkshake me 
copëza 
biskotash Oreo

10 minuta 
gjithsej

4 racione

1 lugë gjelle shurup çokollate
2 lugë gjelle kokërriza sheqeri 
shumëngjyrësh
300 ml qumësht
600 ml akullore me vanilje 
(e shkrirë)
60 gr copëza biskotash Oreo

Në anët e brendshme të 4 gotave përhapni pak shurup 
çokollate.
Në një enë me sipërfaqe të sheshtë vendosni kokërrizte 
sheqerit. Vendosni sipërfaqen e secilës gotë mbi enën me 
kokërriza në mënyrë që sipërfaqja e gotës të mbuohet     
prej tyre.
Në një mikser përzieni sëbashku qumështin, akulloren,     
dhe copëzat e biskotave Oreo. 
Masën e përftuar shpërndajeni nëpër gotat e përgatitura.
Servireni menjëherë.

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

10min

Përbërësit

Përgatitja



Akullore e 
shtresëzuar me copëza 
biskotash Oreo

3 orë e 10 minuta 
gjithsej

150 gr copëza 
biskotash Oreo
950 gr akullore 
me vanilje
2 filxhanë mjedër e grirë

Në një enë në formë katrore vendosni një shtresë letër 
alumini. Mbi të vendosni copëzat e biskotave Oreo.

Shtoni akulloren dhe përhapeni me kujdes për të krijuar 
një sipërfaqe të njëtrajtshme. Shtoni mjedrën në sipërfaqe 
dhe mbulojeni me letër alumini.

Vendoseni në frigorifer gjatë gjithë natës. 

Nxirreni nga figoriferi 15 minuta para servirjes.            
Serviret e ndarë në copëza të vogla. 

Shijoni ëmbëlsirat me Oreo!

10min

Përbërësit

Përgatitja




