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Didžiausias turtas gyvenime – išlikti sveikam. Kuomet kūnas yra sveikas, protas būna aiškus ir stiprus.
Laikui bėgant išlikti stipriems ir sveikiems tampa iššūkiu ne tik dėl to, kad fizinė sveikata silpsta, bet ir
todėl, kad vyresnio amžiaus žmonės jaučiasi atskirti ir nepageidaujami aktyviai gyvenančių žmonių
visuomenėje.
Nežiūrint amžiaus, pagrindinis energijos šaltinis žmogui yra maistas. Jis, be savo tiesioginės maitinimo
paskirties, savyje slepia daug didesnę reikšmę ir daro poveikį visuomenės kultūrai ir tradicijoms, jos
narių bendravimui ir tiesiog teikia gyvenime malonumo. Maistas, kaip priemonė geresniam įvairių
kultūrų ir skirtingo amžiaus žmonių tarpusavio supratimui, buvo pasirinktas jungiančia tema ir ašimi,
aplink kurią sukosi projekto „Maistas kūnui, protui ir sielai“ veiklos. Projekto tikslas – pagerinti
senyvo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę suteikiant jiems galimybių įgyti kompetencijų, kurių dažnai
prireikia ne tik saugant sveikatą, bet ir stiprinant savo statusą visuomenėje. Aktyvaus senėjimo
populiarinimas, mokymosi vieniems iš kitų skatinimas, motyvavimas saviraiškai, bendravimo tarp
skirtingų kartų svarbos akcentavimas buvo šio projekto, jo partnerių bendradarbiavimo ir jų bendrų
veiklų esmė.
Knyga, kurios įžangą jūs skaitote, dienos šviesą išvydo įgyvendinus minėtą projektą. Ją skaitydami
galėsite susipažinti su įvairių Europos šalių tradiciniais patiekalais bei rasti skanaus maisto receptų.
Nepamirškite, kad čia aprašyti patiekalai yra ne tik skanūs, jie taip pat natūralūs, nebrangūs ir surinkti
specialiai tam, kad suteiktume Jums galimybę ruošti sveiką maistą. Branginkite savo kūną, protą ir
sielą – rūpinkitės savo sveikata.
Gero apetito!
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BALTAS LIETUVIŠKAS SŪRIS

INGRIDIENTAI
5 litrai pieno

PARUOŠIMAS
3 litrus pieno surauginkite. Ant mažos ugnies surūgusį pieną nuolat maišykite, kol atsiranda išrūgos.
Supilkite 2 litrus paprasto pieno. Toliau šildykite pieną ir maišykite nuolat, kol išrūgos pradeda
atsiskirti. Išjunkite ugnį ir palikite pieną kelioms minutėms. Supilkite turinį į medvilninį maišelį.
Pakabinkite maišelį, kad nutekėtų išrūgos. Kai skysčio nebėra, paslėkite sūrį kuo nors sunkiu. Palikite
6-12 valandų, o po to mėgaukitės nuostabaus skonio naminiu sūriu.
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LYDYTAS SŪRIS

INGRIDIENTAI
1,5 litrai pieno
1 kg varškės
2 kiaušiniai
1 šaukštelis druskos
1 šaukštelis kepimo sodos
150 g sviesto

PARUOŠIMAS
Į pieną sudėkite varškę ir šildykite tol, kol išrūgos atsiskiria nuo varškės. Nukoškite turinį ir įmuškite
kiaušinius, sudėkite sviestą, druską, sodą ir prieskonius. Šildykite šį turinį dubenyje, kuris yra virš
puodo su verdančiu vandeniu, kol turinys taps vientisa mase. Sūrį sudėkite į indą, tepkite jį ant duonos
riekės ir mėgautis skoniu bet kuriuo metu.
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DŽIOVINTAS SŪRIS SU KMYNAIS

INGRIDIENTAI
8-10 litrų rauginto pieno
1 šaukštelis kmynų
Pusė šaukštelio druskos

PARUOŠIMAS
Kmynus suberkite į raugintą pieną ir virkite ant mažos ugnies (apie 35-40 °C). Varškė yra sultingesnė
ir skanesnė, kai pienas šildomas ilgiau žemesnėje temperatūroje. Kai pieną sutraukia, varškę supilkite
į medvilninį arba lininį maišelį ir pakabinkite jį, kad nutekėtų išrūgos. Kai skysčio nebėra, maišelį
paslėkite ir palikite kelioms valandoms. Tada sūrį išimkite iš maišo ir pabarstykite druska. Palaukite
kol sūris sutvirtės, tada dėkite jį į medvilninį maišelį ir pakabinkite gerai vėdinamoje vietoje išdžiūti.
Po kelių dienų jūs jau galite mėgautis skaniu džiovintu sūriu.
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BAZILIKŲ-ČESNAKŲ PADAŽAS

INGRIDIENTAI
2 česnako skiltelės
Žiupsnelis druskos, paprikos, pipirų
1 arbatinis šaukštelis pomidorų
padažo
150 g grietinės
100 g tepamo varškės sūrio
1 ryšelis bazilikų

PARUOŠIMAS
Nulupkite ir sukapokite česnakus. Susmulkinkite baziliką. Sūrį, grietinę, česnakus, pomidorų padažą
ir baziliką sudėkite į dubenį ir maišykite, kol taps vientisa masė. Pagardinkite gautą masę druska,
pipirais ir paprika. Atšaldyti uždengtą.
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AGURKŲ-KUKURŪZŲ SALOTOS

INGRIDIENTAI
1 nedidelė gūžė salotų
1 agurkas
1 skardinė konservuotų kukurūzų
(nusausintų maždaug 280 g)
1 ryšelis krapų
1 stiklinė grietinės
4 v. š. grietinėlės
Druskos ir pipirų
2 skiltelės česnako

PARUOŠIMAS
Salotų lapus atskirkite, nuplaukite, nusausinkite ir jais išklokite indą, į kurį dėsite salotas. Nuplaukite
agurką ir supjaustykite plonais griežinėliais. Nusausintus kukurūzus kartu su agurkais sudėkite ant
salotų lapų. Nuplaukite ir supjaustykite krapus. Sumaišykite grietinę su grietinėle, pagardinkite druska
ir pipirais. Į padažą sudėkite nuluptus ir susmulkintus česnakus bei krapus. Paruoštą padažą užpilkite
ant salotų.
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ŽOLELIŲ-VARŠKĖS PADAŽAS

INGRIDIENTAI
250 g varškės 0,2% riebumo
Pusantro šaukštelio prieskonių
mišinio
Pusė pakelio šaldytų žolelių mišinio
(galima naudoti šviežias)
Mineralinio vandens

PARUOŠIMAS
Išsukite varškės kremą su prieskoniais ir žolelėmis. Padažą praskieskite mineraliniu vandeniu iki
norimos konsistencijos.
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KEPTI BAKLAŽANAI SU JOGURTU

INGRIDIENTAI
1 baklažanas
Puodelis jogurto
2-3 šaukštai alyvuogių aliejaus
2-3 skiltelės česnako
Pusė šaukštelio druskos

PARUOŠIMAS
Supjaustykite baklažaną į kelias dalis ir kepkite juos ant grotelių arba orkaitėje, kol suminkštės. Tada
nulupkite odelę ir supjaustykite juos mažais gabaliukais. Į keptuvę įpilkite alyvuogių aliejaus, dėkite
pakepintus baklažanus ir kepkite juos ant vidutinės ugnies maždaug 4-5 min. retkarčiais pamaišydami.
Įberkite druskos ir česnakų. Kepkite 2 minutes. Išjunkite ugnį ir leiskite baklažanams atvėsti. Užpilkite
jogurtu ir išmaišykite. Supilkite į lėkštę,

papuoškite

petražolėmis, juodosiomis alyvuogėmis ir

pomidorais.
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LĘŠIŲ PAŠTETAS

INGRIDIENTAI
Ketvirtis puodelio alyvuogių aliejaus
Pusė šaukštelio juodųjų pipirų
Trečdalis šaukštelio kmynų
1 arbatinis šaukštelis druskos (arba
pagal skonį)
Ketvirtis puodelio karšto vandens
Ryšelis šviežių petražolių, smulkiai
sukapotų
Pusė šaukštelio džiovintų mėtų arba
3-4 lapeliai šviežių mėtų, pjaustytų
smulkiai
2 svogūnų laiškai
Salotų lapų arba rukolos
Citrinų skiltelės

PARUOŠIMAS
Raudonuosius lęšius virkite nurodytame kiekyje vandens. Įsitikink ite, kad lęšiai yra minkšti , tačiau vis
dar yra šiek tiek vandens. Išjunkite ugnį ir puodą uždenkite dangčiu. Palikite pastovėti mažiausiai 10
minučių , kad kruopos išbrinktų. Tuo tarpu, svogūnus pakepinkite alyvuogių aliejuje, įmaišykite
pomidorų pastą. Dar pakepinkite 1-2 minutes, įberkite druskos ir įpilkite karšto vandens. Svogūnus
supilkite į puodą ant kruopų. Sudėkite prieskonius, svogūnų laiškus, smulkiai pjaustytus, ir petražoles.
Viską

išmaišykite. Jei masė pakankamai atvėsusi rankomis formuokite kukulius

kaip parodyta

aukščiau esančiame paveikslėlyje. Kad masė neliptų prie rankų, jas sudrėkinkite vandeniu. Lęšių
paštetą patiekite su salotų lapais ar rukola ir citrinos skiltelėmis. Laikykite paštetą šaldytuve.
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BULVIŲ SALOTOS

INGRIDIENTAI
1 kg bulvių,
1 ryšelis petražolių
5-6 laiškiniai svogūnai
Druskos, pipirų pagal skonį
Kmynų
Pomidorų
Vienos citrinos sulčių
Alyvuogių aliejaus

PARUOŠIMAS
Bulves išvirkite neskustas, nulupkite, atvėsinkite ir supjaustyti 2 cm kubeliais. Sudėkite į gilų dubenį ir
pridėkite smulkiai pjaustytų svogūno laiškų ir petražolių. Atskirame dubenyje sumaišykite citrinų
sultis, pomidorus, druską, pipirus, kmynus ir alyvuogių aliejų. Šiuo padažu apipilkite bulves ir viską
gerai išmaišykite. Šį patiekalą galima pagardinti džiovintos paprikos dribsniais.
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SVOGŪNŲ IR RĖŽIUKŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
1 saujelė rėžiukų
2 svogūnai griežinėliais
900 ml lengvo sultinio
Tarkuoto muskato
Druskos ir pipirų
40 g nugriebto pieno
Keli rėžiuko lapeliai papuošimui

PARUOŠIMAS
Nuplaukite rėžiukus, pašalinkite stambius kotelius ir stambiai supjaustykite. Sudėkite juos į puodą su
svogūnais, sultiniu ir muskatu. Pabarstykite druska ir pipirais. Užvirkite, uždenkite ir virkite ant lėtos
ugnies 20 minučių. Palikite šiek tiek atvėsti. Supilkite pieną ir elektriniu maišytuvu plakite iki
vientisos masės. Gautą masę nuolat maišant dar pavirkite 2 minutes. Patiekite pašildytuose
dubenėliuose, papuošę keliais rėžiuko lapeliais.
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VELSO RAREBIT – VELSO LENGVI PIETŪS

INGRIDIENTAI
100 g brandaus Čederio sūrio
1/2 šaukšto (apie 10 g) miltų
1 kiaušinio trynys
Žiupsnelis druskos
Šlakelis Vorčesterio padažo
25 g sviesto
125 ml pieno
4 šaukštai (60 ml) tamsaus alaus
1 arbatinis šaukštelis (5ml) Anglų
(Dižono) garstyčių
Po žiupsnelį baltųjų bei raudonųjų
pipirų (kajeno)
Skrudintos duonos 2 griežinėliai

PARUOŠIMAS
Ištirpinkite sviestą. Pridėkite miltų ir išmaišykite su mediniu šaukštu. Kaitinkite ant nestiprios ugnies
keletą minučių. Po truputį pilkite pieną maišydami mediniu šaukštu, kad nesusidarytų gumulėlių.
Minutę pavirkite ir nukelkite nuo ugnies. Įdėkite kiaušinio trynį ir gerai išmaišykite. Alų pavirinkite
tiek, kad liktų 1 šaukštas. Padažą paskaninkite pipirais, garstyčiomis, Vorčesterio padažu ir druska.
Valgykite su skrudinta duona.
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GRILYJE KEPTOS DIDŽIOSIOS KREVETĖS

INGRIDIENTAI
Krevetės
Aliejaus kepimui
Citrinos sulčių
Česnakas
Petražolės
Druska ir pipirai

PARUOŠIMAS
Aliejų sumaišykite su citrinos sultimis, pridėkite smulkiai pjaustytų česnakų ir petražolių, druskos ir
pipirų . Viską gerai išmaišykite ir palikite pastovėti. Krevetes švelniai nuplaukite tekančiu šaltu
vandeniu ir nusausinkite su švariu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu. Nutraukite krevečių
galvas, bet nelieskite uodegos ir kiauto. Krevetes sudėkite į aliejaus ir citrinos marinatą ir palikite
marinuotis bent 30 minučių. Išgriebkite krevetes iš marinato, nusausinkite, ir jei jūs neturite grotelių,
krevetes kepkite keptuvėje. Kepkite apie 5 minutes vartydami, kad krevetės apkeptų tolygiai.
Paruoštas krevetes sudėkite į lėkštę, apšlakstykite aliejaus ir citrinos sulčių marinatu, papuoškite
citrinos griežinėliais.
Būtų idealu krevetes kepti ant ugnies, tik prisiminkite - groteles pakelkite aukščiau nuo ugnies,
antraip krevetės apdegs, o jų vidus liks neiškepęs. Šis receptas geras tuo, kad nepaisant paprasto
paruošimo, patiekalo skonis puikus. Patiekiant ant stalo nepamirškite papuošti k revetes citrinos
griežinėliais, salotų lapais, česnako laiškais. Tinka šviežiai kepta duona.
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MARINUOTOS SARDINĖS

INGRIDIENTAI
1 kg ančiuvių
1 kg baltų svogūnų
½ litro sėklų aliejaus
1,5 puodelio baltojo acto
1 stiklinė vandens
Druskos ir pipirų

PARUOŠIMAS
Ančiuvius išdorokite, nuplaukite. Žuvį kepkite labai karštame aliejuje. Svogūnus supjaustykite plonais
griežinėliais ir sudėkite juos į puodą su alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais. Truputį
pakepinkite, supilkite actą ir aliejų, kuriame kepė ančiuviai. Taip pat įpilkite puodelį vandens,
uždenkite dangčiu ir kepkite. Nebijokite, jei bus per daug skysčio- dalį jo ančiuviai sugers. Paimkite
stiklinį arba porcelianinį kepimo indą, sudėkite svogūnus, o ant jų ančiuvius. Palaukite, kol atvės ir
dėkite į šaldytuvą mažiausiai 24 valandoms. Šį patiekalą šaldytuve galima laikyti 2- 3 dienas.
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CAPPE SANTE

INGRIDIENTAI
4 jūrų šukutės
4 šakelės petražolių
1 skiltelė česnako
40 g džiūvėsėlių
Šviežiai tarkuotų juodųjų pipirų
Druskos
1 šaukštas aukščiausios kokybės
pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus

PARUOŠIMAS
Jūrų šukutes išimkite iš kriauklelių, atidarydami jas peiliu. Jei reikia nuo šonų su žirklėmis nukarpykite
plėvelę. Šukutes kruopščiai nuplaukite po tekančiu šaltu vandeniu, kad nebūtų smėlio likučių . Taip pat
gerai nuplaukite kriauklę, jei reikia, naudokite šveistuką. Nuplaukite petražoles, nuskinkite lapelius ir
susmulkinkite kartu su nulupto česnako skiltele. Sumaišykite dubenyje džiūvėsėlius, kapotus česnakus
ir petražoles, pabarstyti pipirais, druska, apšlakstyti aliejumi. Sudėti šukutės į kepimo indą ir ant jų
tolygiai paskirstyti džiūvėsėlių prieskonių mišinį. Tada įpilkite šiek tiek alyvuogių aliejaus ir kepkite
200 laipsnių karštyje apie 12 minučių. Neviršykite kepimo laiko, antraip jos taps kietos.
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KANTALUPA MELIONAS SU RŪKYTU SŪRIU

INGRIDIENTAI
1 saldus melionas
300g rūkyto plonai supjaustyto
kumpio

PARUOŠIMAS
Nupjaukite meliono galus ir supjaustykite taip, kaip parodyta nuotraukoje. Patiekite šalia padėję rūkyto
kumpio. Atšaldykite truputį žemiau kambario temperatūros.
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KUKURŪZŲ DUONA SU SŪRIU

INGRIDIENTAI
Kukurūzų duonos gabalėlis
200 g „Serra de Estrela“ ar kokio nors
kito sviesto konsistencijos sūrio

PARUOŠIMAS
Supjaustykite duonos viršų rombais ar kvadratėliais su tarpeliais. Tarpelius užpildykite sūriu, dėkite į
įkaitintą orkaitę ir kepkite, kol sūris išsilydys ir pagels. Nedelsiant patiekite.
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SRIUBOS
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ŠALTIBARŠČIAI

INGRIDIENTAI
1 burokėlis
2 agurkai
3 kiaušiniai
2 puodeliai grietinės
4 puodeliai pasukų
2 svogūnų laiškų
Žiupsnelis šviežių krapų
Druskos

PARUOŠIMAS
Išvirkite burokėlį ir jį atvėsinkite. Nulupkite ir sutarkuokite stambia tarka. Nulupkite agurkus ir
supjaustykite juos smulkiais kubeliais. Susmulkinkite kietai virtus kiaušinius ir svogūnų laiškus.
Sumaišykite viską kartu, supilkite pasukas, pridėkite grietinės ir druskos pagal skonį. Gerai
išmaišykite. Įdėkite į šaldytuvą, kad atvėstų. Patiekite su virtomis šviežiomis bulvėmis, apibarstytomis
smulkintais krapais.
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KALENDRŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
3 bulvės
2 morkos
1 ropė
2 skiltelės česnako
1 svogūnas
1 ryšelis kalendrų
Alyvuogių aliejaus ir druskos pagal
skonį

PARUOŠIMAS
Visas daržoves (kalendros tik nedidelę dalį) virkite nedideliame kiekyje vandens. Kai daržovės išvirs,
elektriniu maišytuvu viską sutrinkite. Susmulkinkite likusias kalendras ir suberkite į sriubą.
Paskaninkite druska ir alyvuogių aliejumi, išmaišykite ir dar pavirkite 2 min.
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RAUDONŲJŲ PUPELIŲ IR KOPŪSTŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
500 g džiovintų raudonųjų pupelių
(nuplautų ir mirkytų mažiausiai 12
valandas)
1 didelis svogūnas
1 didelis pomidoras
2 skiltelės česnako
1/2 savojos kopūsto
2 morkos
1 maža ropė
Žolelių mišinio sriuboms
Alyvuogių aliejaus
Druskos pagal skonį

PARUOŠIMAS
Pupeles virkite greitpuodyje 15-20 minučių. Stambiai supjaustykite svogūną, morkas ir ropę. Nuo
pomidoro nulupkite odelę ir jį supjaustykite. Daržoves virkite tame pačiame vandenyje, kuriame virė
pupelės, jei reikia pripilkite šalto vandens ir sudėkite svogūną, pomidorą, morkas, ropę, česnakus ir
žolelių mišinį. Kai apvirsite daržoves, sudėkite supjaustytą kopūstą ir raudonąsias pupeles. Dar keletą
minučių pavirkite, pagardinkite alyvuogių aliejumi ir druska. Patiekite sriubą karštą. Jei norite, kad
sriuba būtų tirštesnė, porą samčių sriubos sutrinkite iki tyrės masės ir vėl supilk ite atgal į puodą. Gerai
išmaišykite ir dar kelias minutes pakaitinkite.
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BULVIŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
600 g bulvių
2 litrai vandens
2 riekelės tamsios duonos
1 svogūnas
1 poras
2 morkos
1 ryšelis petražolių
3 a. š. grietinės arba 200 g grietinėlės
1 a. šaukštelis druskos
½ a. šaukštelio pipirų

PARUOŠIMAS
Nulupkite bulves ir supjaustykite jas plonais griežinėliais. Sudėkite bulves ir 2 riekeles tamsios duonos
į 2 l vandens ir virkite 45 minutes. Svogūnus, morkas, porus pakepinkite svieste, kol suminkštės.
Pridėkite petražolių ir prieskonių. Uždenkite ir virkite ant mažos ugnies dar 30 minučių. Prieš
patiekiant sriubą įdėkite tris šaukštus grietinėlės arba grietinės.
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MOLIŪGŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
2 kg. Moliūgo minkštimo
500 g morkų
1 kg bulvių
2 svogūnai
2 šaukštai sviesto
2 litrai daržovių sultinio
Pusė puodelio pieno
Druskos ir pipirų
Moliūgo sėklų (nebūtina)

PARUOŠIMAS
Supjaustyti moliūgo minkštimą, bulves ir morkas kubeliais. Pakepinkite susmulkintą svogūną aliejuje.
Supilkite daržovių sultinį ir užvirinkite. Sudėkite daržoves į puodą. Paskaninkite druska ir pipirais.
Virkite apie 45 minutes ant lėtos ugnies. Sutrinkite sriubą blenderiu, supilkite pieną. Vietoje pieno
galima įpilti grietinėlės, apibarstyti moliūgo sėklomis.
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LĘŠIŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
350 g lęšių
2 litrai vandens
500 g bulvių
Ryšelis žalumynų
Druska
1 skiltelė česnako
1 šaukštelis čiobrelių
Ryšelis petražolių
Truputis acto

PARUOŠIMAS
Lęšius nuplaukite ir pamirkykite vandenyje 12-24 val. Virkite lęšius tame vandenyje, kuriame mirko.
Bulves supjaustykite kubeliais. Kai lęšiai bus beveik išvirę, sudėkite visus ingredientus, taip pat
druską, čiobrelius ir česnaką. Baigdami virti įpilkite šiek tiek acto. Patiekite sriubą pabarstę
petražolėmis.
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TOYGA SRIUBA

INGRIDIENTAI
500 g jogurto
1 kiaušinio trynys
1 šaukštas miltų
5 šaukštai stambiai maltų kviečių
1 puodelio iš anksto išmirkytų
avinžirnių
Džiovintos mėtos, sviesto
1 česnako skiltelė
Mėsos sultinio

PARUOŠIMAS
Avinžirnius virkite kol suminkštės. Atskirame dubenyje sumaišykite kiaušinio trynį, miltus, jogurtą,
kviečius, česnaką ir mėsos sultinį. Supilkite turinį į puodą su avinžirniais ir lėtai maišykite iki
užvirimo. Keptuvėje ištirpinkite sviestą, įberkite mėtos ir supilkite sviestą į sriubą.
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HELLE SRIUBA

INGRIDIENTAI
2 šaukštai miltų
1 šaukštas sviesto
Pusė puodelio ryžių
Juodųjų pipirų
5 puodeliai vandens

PARUOŠIMAS
Miltus pakepinkite svieste. Įpilkite 5 puodelius šalto vandens, sudėkite išvirtus ryžius. Maišydami
užvirkite. Prieš patiekdami pabarstykite juodaisiais pipirais.
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ÇATAL SRIUBA

INGRIDIENTAI
1,5 puodelio žaliųjų lęšių
1 puodelio stambiai maltų kviečių
7 puodeliai vandens
1 vidutinio dydžio svogūnas
100 g mėsos faršo
2 šaukštai sviesto
Druskos, džiovintų paprikų miltelių,
mėtų

PARUOŠIMAS
Lęšius virkite vandenyje. Kai jie pradės minkštėti sudėkite kviečius. Keptuvėje pakepinkite svogūną
su mėsos faršu ir sudėkite į puodą su lęšiais. Pavirkite 5 min. ir nuimkite nuo viryklės. Ištirpinkite
sviestą, pabarstykite paprikos dribsniais ir džiovintomis mėtomis. Sviestą supilkite į sriubą.
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PIPIRŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
Apie 0,5 kg mėsos
1 didelis svogūnas (supjaustyti)
4 vidutinio dydžio švieži pomidorai
1 šaukštelis pomidorų tyrės
3 puodeliai vandens
Paprikos arba čili pipirų mišinio pagal
skonį
Druskos
Čiobrelių

PARUOŠIMAS
Susmulkinkite

mėsą

ir

kartu

su

kaulu

virkite

ant

silpnos

ugnies,

kol

mėsa suminkštės. Įdėkite druskos, pipirų pagal skonį, čiobrelių, supjaustytus svogūnus, pomidorus.
Toliau troškinkite, kol sumažės skysčio. Patiekite karštą. Mėsą galima pakeisti žuvimi. Tai užims
mažiau laiko paruošti sriubą, nes žuvis greičiau išverda.
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AFRIKIETIŠKA ŽEMĖS RIEŠUTŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
0,5 kg vištienos
2 dideli pomidorai
Pusė puodelio maltų riešutų (ar
pastos)
1 didelis svogūnas
Paprikos ar čili pipirų mišinio pagal
skonį
4 puodeliai vandens

PARUOŠIMAS
Vištieną supjaustykite gabaliukais ir virkite ant lėtos ugnies kol suminkštės. Susmulkinkite svogūną,
pipirus, pomidorus ir sudėkite į puodą su vištienos sultiniu. Įberkite druskos ir čiobrelių. Sumaišykite
riešutų pastą su trupučiu sultinio, kad masė būtų tolygi ir ją supilkite į puodą. Virkite ant mažos ugnies
maždaug 10-20 minučių. Virkite lėtai, kol sriuba bus pageidaujamos konsistencijos. Vietoj vištienos
galite naudoti žalią žuvį.
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FURLAN SRIUBA

INGRIDIENTAI
200 g džiovintų pupelių (borlotti)
4 šaukštai alyvuogių aliejaus
50 g kiaulės taukų arba kumpio su
odele
50 g salierų
1 lauro lapas
1 bulvė
2-3 morkos
1 svogūnas
1 skiltelė česnako
2 šalavijo lapeliai
1 ryšelis petražolių
Druskos, pipirų

PARUOŠIMAS
Pupeles užpilkite šiltu vandeniu ir palikite mirkti bent 12 valandų. Virkite pupeles puode su 2 litrais
vandens. Supjaustykite gabaliukais kumpį, susmulkinkite svogūną, česnaką, petražoles ir šalaviją.
Nulupkite ir supjaustykite daržoves. Sumaišykite viską, sudėkite prieskonius ir virkite puode ant lėtos
ugnies apie 2 val. Į sriubą taip pat galite dėti makaronų, ryžių ar perlinių kruopų.
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LĘŠIŲ IR ČESNAKINĖS DEŠROS SRIUBA

INGRIDIENTAI
4 puodeliai ypač tyro alyvuogių
aliejaus
3/4 kg česnakinės dešros, supjaustytos
kubeliais
3 didelės morkos , supjaustytos
kubeliais
3 skiltelės česnako
1 didelis svogūnas, stambiai
supjaustytas
1 vidutinio pankolio galvutė,
supjaustyta kubeliais 1 lauro lapas
1 puodelis sauso balto vyno
3 puodeliai prancūziškų žaliųjų lęšių
2 l vištienos sultinio
1 l vandens
1 arbatinis šaukštelis susmulkintų rozmarinų
Druskos ir šviežiai maltų pipirų
Didesnė pusė puodelio susmulkinto Manchego sūrio (avių pieno sūris)

PARUOŠIMAS
Pakaitinkite puode alyvuogių aliejų. Sudėkite dešrą ir kepkite ant mažos ugnies apie 7 minutes kol
pradės ruduoti. Po to pridėkite morkas, česnakus, svogūną, pankolį ir lauro lapelius, virkite ant
vidutinės ugnies apie 8 minutes kol suminkštės. Supilkite vyną ir kaitinkite ant stiprios ugnies apie 5
minutes kol vynas beveik išgaruos. Tada sudėkite lęšius, supilkite sultinį ir vandenį, užvirkite. Virkite
retkarčiais pamaišydami apie 1 val. kol lęšiai suminkštės. Lauro lapą išimkite. Sriubą paskaninkite
rozmarinais, druska ir pipirais. Supilstykite į dubenėlius, pabarstykite sūriu.
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KREMINĖ ŠPINATŲ SRIUBA

INGRIDIENTAI
300 g špinatų (tinka ir šaldyti)
20 g sviesto
2 skiltelės česnako
1 l vandens
120 g ryžių
20-30 g parmezano arba grana sūrio

PARUOŠIMAS
Špinatus išvirkite, nukoškite vandenį ir sutrinkite. Gilioje keptuvėje išlydykite sviestą ir pakepinkite
česnakus. Sudėkite špinatus ir pakepkite juos 5 minutes. Praskieskite vandeniu, užvirkite, sudėkite
ryžius ir virkite dar 15 minučių. Jei reikia, pripilkite daugiau vandens, kad nebūtų per tiršta.
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MARICONDA SRIUBA

INGRIDIENTAI
440 g pasenusios duonos trupinių
80 g sviesto
Pieno
1 kubelis sultinio
4 kiaušiniai
Muskato riešuto
Tarkuoto parmezano sūrio
Druskos, pipirų

PARUOŠIMAS
Duoną pusvalandį pamirkykite piene. Pieną nuspauskite ir duoną sudėkite į dubenį su tirpintu sviestu.
Lėtai kaitinkite, kol pienas išgaruos, bet mišinys turi būti minkštas. Įmaišykite tarkuoto parmezano
sūrio, kiaušinių, druskos, pipirų ir muskato. Uždenkite mišinį

audiniu ir palikite jį pastovėti

pusvalandį. Paruoškite sultinį ir, šaukštu kabindami tešlą, kad gautųsi riešuto dydžio kukuliai, dėkite
juos į verdantį sultinį. Kukuliai yra išvirę, kai iškyla į paviršių. Į lėkštę pilkite sultinį su kukuliais ir
patiekite kartu su tarkuotu parmezano sūriu. Jei norite į kukulių tešlą galite pridėti smulkiai pjaustytos
virtos vištienos.
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MĖSOS PATIEKALAI
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KUGELIS

INGRIDIENTAI
5 didelės bulvės
1 didelis svogūnas
2 kiaušiniai
1 puodelis karšto virinto pieno
200 g kumpio, supjaustyto kubeliais
100 gramų lydyto sviesto
Druskos pagal skonį

PARUOŠIMAS
Nulupkite ir sutarkuokite bulves. Šoninę su svogūnais pakepinkite ant nestiprios ugnies. Pridėkite
lydyto sviesto. Sumaišykite. Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Į bulvių tarkius sudėkite kiaušinius,
pakepintą šoninę su svogūnais ir sviestu, supilkite karštą virintą pieną, įberkite druskos ir pipirų pagal
skonį. Gerai išmaišykite. Supilkite į keptuvę, išteptą riebalais. Kepkite orkaitėje 200 laipsnių
temperatūroje 15 minučių. Temperatūrą sumažinkite iki 150 laipsnių ir kepkite dar 30 minučių, kol
paruduos. Supjaustykite kvadratais. Patiekite su grietine.
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CEPELINAI

INGRIDIENTAI
8 didelės bulvės, nuluptos ir smulkiai
tarkuotos
2 didelės bulvės, nuluptos, išvirtos ir
sugrūstos
1 vidutinis svogūnas, nuluptas ir
susmulkintas
1 a. š. druskos pagal skonį
Mėsos įdaras:
500 g kiaulienos faršo
500 g jautienos faršo
1 vidutinis svogūnas, nuluptas ir
susmulkintas
1 šaukštelis druskos
trečdalis šaukštelio pipirų
Padažas:
200 g kumpio, supjaustyto kubeliais
1 didelis supjaustytas svogūnas
1 stiklinė grietinės
Juodųjų pipirų pagal skonį

PARUOŠIMAS
Visus ingredientus mėsos įdarui sumaišykite kartu. Tarkuotų bulvių masę dėkite į marlę arba
medvilninį rankšluostį ir nusunkite. Skysčio neišpilkite, bet laukite, kol ant indo dugno nusės
krakmolas, kurį sudėkite į tarkius. Taip pat pridėkite sugrūstas virtas bulves, pjaustytų svogūnų ir
druskos. Gerai išminkykite. Dideliame puode užvirkite vandenį, jį pasūdykite. Formuokite cepelinus:
paimkite nedidelį gabalėlį tešlos, išplokite delnu ant kito delno, dėkite rutuliuko dydžio mėsos įdarą,
kraštus gerai užspauskite ir padarykite pailgus kukulius švelniai tapšnodami rankomis. Atsargiai dėkite
cepelinus į pasūdytą, verdantį vandenį, į kurį įpilta 1 šaukštas krakmolo (kad cepelinai nesuirtų).
Virkite apie 25 min. atsargiai pamaišant. Išimkite cepelinus kiaurasamčiu ir dėkite ant įkaitintos
lėkštės. Kol cepelinai verda, padarykite padažą. Pakepinkite kumpį

ir svogūną, kol suminkštės.

Nupilkite riebalus pridėkite grietinės, pabarstykite juodaisiais pipirais. Padažą pilkite ant cepelinų.
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ZRAZAI

INGRIDIENTAI
1 kg kiaulienos
1 didelis svogūnas
Druskos
Pipirų
Kelios susmulkintos česnako skiltelės

PARUOŠIMAS
Padalinkite mėsą į dvi lygias dalis. Vieną dalį sumalkite, kitą supjaustykite ir gabalėlius išmuškite, kad
taptų plokšti. Pabarstykite druska ir pipirais. Į maltą mėsą sudėkite česnaką, svogūną, pipirus ir druską.
Mėsą padalinkite į tiek dalių, kiek turite išmuštos mėsos gabalėlių. Dėkite maltos mėsos kukulius ant
išmuštos mėsos gabalėlių, suvyniokite į suktinuką, galus užspauskite ir įsmeikite medinį pagaliuką,
kad neiširtų. Suktinukus apkepkite 15 minučių, po to troškinkite apie valandą. Patiekite su bulvių koše
ir raugintais agurkais.
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ALENTEJO STILIAUS KIAULIENA

INGRIDIENTAI
600 g kiaulienos supjaustytos kubeliais
600 g moliuskų (gali būti šaldyti)
5 bulvės supjaustytos kubeliais
(kepimui)
2 skiltelės česnako
2 šaukštai paprikos košės
Kapotos kalendros
2 lauro lapai
50 ml alyvuogių aliejaus
200 ml baltojo vyno
Druskos pagal skonį
Pipirų pagal skonį

PARUOŠIMAS
Sudėkite kiaulieną į dubenį marinuotis su 2 šaukštais paprikos košės, smulkintais česnakais, druska ir
pipirais. Viską gerai išmaišykite ir dar pridėkite 2 lauro lapus ir apšlakstykite baltuoju vynu.
Marinuokite bent 3 valandas (geriausiai per naktį). Moliuskus 2-3 valandoms sudėkite į pasūdytą
vandenį. Po to kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu, kad neliktų smėlio. Pakepinkite bulves.
Įkaitinkite alyvuogių aliejų didelėje keptuvėje, sudėkite mėsą ir kepkite apie 5 minutes, kol mėsa šiek
tiek paruduos. Sudėkite marinatą ant mėsos ir kepkite dar 5 minutes. Sudėkite moliuskus ir troškinkite
5- 10 minučių, kol geldelės atsivers. Tada išjunkite ugnį ir pabarstykite kalendromis. Į lėkštes sudėkite
moliuskus, keptas bulves. Ant jų viršaus uždėkite mėsą ir apšlakstykite padažu. Patiekite iš karto.
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PORTUGALIŠKAS TROŠKINYS

INGRIDIENTAI
500 g jautienos troškinimui
500 g liesos kiaulienos
1 chorizo dešra (ispaniška rūkyta
dešra, galima naudoti kitoką)
3 bulvės
2 ropės
2 morkos
1 nedidelė galva šviežio kopūsto
1 lapinis kopūstas
Pusė puodelio baltųjų ryžių

PARUOŠIMAS
Įdėkite jautieną, kiaulieną ir dešrą į didelę gilią keptuvę ar puodą su trupučiu druskos ir pakankamai
vandens, kad ji išvirtų. Virkite kol suminkštės. Išimkite mėsą ir dešrą iš puodo ir padėkite atvėsti.
Išvirkite daržoves mėsos sultinyje. Kai daržovės bus pusiau išvirę, dalį sultinio nupilkite ir jame
išvirkite ryžius. Juos nusunkite. Mėsą ir dešrą supjaustykite gabalėliais, patiekite su daržovėmis ir
ryžiais.
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JAUTIENOS TROŠKINYS

INGRIDIENTAI
1 kg jautienos troškiniui
3 svogūnai
Smulkinto česnako
1 lauro lapas
Saldžiosios paprikos miltelių
2 mažos aitriosios paprikos
Alyvuogių aliejus
Baltojo vyno
1 ryšelis petražolių
2 morkos
Prieskoninių žolelių
Druskos pagal skonį

PARUOŠIMAS
Į didelį nerūdijančio plieno puodą sudėkite svogūnus, nuluptus ir perpjautus pusiau, pusę pjaustytų
česnakų ir nuplautą mėsą. Pabarstykite druska, paprikos milteliais, įdėkite lauro lapą, prieskoninių
žolelių (truputį) ir supjaustytos aitriosios paprikos. Galiausiai sudėkite likusį česnaką, morkas,
supilkite alyvuogių aliejų bei baltąjį vyną. Uždenkite ir virkite ant mažos ugnies, kol mėsa suminkštės
ir padažas sutirštės. Kai mėsa bus beveik išvirusi, įdėkite ryšelį petražolių ir dar patroškinkite keletą
minučių. Patiekite su ryžiais arba bulvių koše..
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JAUTIENOS VYNIOTINIS SU RAUDONAISIAIS
KOPŪSTAIS IR BULVIŲ KUKULIAIS
INGRIDIENTAI
10 jautienos gabalėlių
Raugintų agurkų supjaustytų
riekelėmis
2 gabalėliai šoninės
Pora šaukštų garstyčių tyrės (vidutinio
aštrumo)
Indelis daržovių troškinio (salierai,
morkos, svogūnai)
Pora šaukštų pomidorų padažo
Stiklinė grietinės
Druskos ir pipirų
Keletas alyvuogių
Truputis vyno
Vandens
Riebalų

PARUOŠIMAS
Nuplaukite mėsą, pabarstykite druska ir pipirais, ištepkite garstyčių pasta. Suvyniokite į vidų įdėję
raugintų agurkų ir gabalėlį šoninės. Apkepkite suktinukus keptuvėje iš visų pusių, išimkite iš keptuvės.
Gabalėlį dešros supjaustykite ir apkepinkite riebaluose, kuriuose kepė mėsa, pridėkite pomidorų
padažo. Sudėkite suktinukus, pripilkite vandens ir vyno, kad jie būtų beveik apsemti. Kepkite orkaitėje
maždaug 2 val. išimkite mėsą, į likusį sultinį įdėkite grietinę ir išmaišykite. Gausite nuostabiai skanų
padažą. Patiekite su raudonųjų kopūstų salotomis ir bulvių virtiniais.
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PJAUSNYS

INGRIDIENTAI
150 g kalakutienos, veršienos ar
kiaulienos kiekvienam pjausniui
1 kiaušinis arba 100 ml grietinėlės
Miltų
Džiūvėsėlių
Aliejaus
Citrinos
Sviesto
Druskos
Paprika
Garnyrui:
Bulvių
Druskos
Aliejaus

PARUOŠIMAS
Supjaustytą mėsą kepsniams plonai išmuškite. Kiekvieną pjausnį pabarstykite druska ir pipirais.
Pasiruoškite tris indus: vieną su miltais, kitą su išplaktu kiaušiniu, trečią su džiūvėsėliais. Pirmiausia
pjausnį panardinkite miltuose, tada kiaušinio plakinyje (arba grietinėlėje) ir pagaliau džiūvėsėliuose.
Kai keptuvėje aliejus bus pakankamai karštas, įdėkite šnicelius ir apkepkite juos iš abiejų pusių
maždaug 6 minutes arba tol, kol jie gražiai paruduos. Patiekite su citrinos griežinėliais.
Bulvės kaip garnyras: nulupkite bulves ir supjaustykite jas plonais griežinėliais. Bulves sudėkite į
skardą ant kepimo popieriaus. Pabarstykite jas druska ir šiek tiek aliejumi. Kepkite jas 30 minučių 200
°C temperatūroje. Prie šnicelio taip pat galite patiekti salotų ar daržovių arba bulvių salotų.
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KIAULIENOS KEPSNYS

INGRIDIENTAI
1 kg liesos keptos kiaulienos
1-2 skiltelės česnako
Maltų juodųjų pipirų
1 svogūno
1 morka
1 šaukštelis mairūno
1 šaukštas sauso raudonojo vyno
¼ litro mėsos sultinio
2-3 šaukštai krakmolo
2 šaukštai grietinėlės
2 šaukštai aliejaus kepimui

PARUOŠIMAS
Kiaulieną įtrinkite su druska, pipirais ir smulkintu česnaku. Gerai uždenkite arba suvyniokite ir
palaikykite taip kelias valandas. Nulupkite svogūnus ir supjaustykite mažais kubeliais, morkas
griežinėliais. Įkaitinkite aliejų puode ir gražiai apskrudinkite mėsą. Tada dėkite morkas ir svogūnus,
pomidorų padažo, mairūno, mėsos sultinio ir raudonojo vyno. Troškinkite lėtai apie pusantros
valandos. Praėjus maždaug pusei laiko, kepsnį apverskite. Jei nedaug skysčio troškinyje, įpilkite dar
truputį vandens. Tuo tarpu

paruoškite salotas arba raudonąjį kopūstą su prieskoniais.

Kai mėsa bus minkšta, išimkite ją ir laikykite šiltai. Iš likusio troškinio skysčio padarykite padažą
viską sutrindami maišytuvu, jei per tirštas - įpilkite truputį vandens ir vyno. Paskaninkite jį druska ir
pipirais. Mėsą įdėkite į puodą su padažu ir laikykite šiltai. Patiekite troškinį su makaronais, ža liomis
salotomis, arba raudonaisiais kopūstais, bulvių kukuliais ar bulvių koše.
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VIRTA MĖSA

INGRIDIENTAI
1 kg ėrienos
1 puodelio avinžirnių
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas pomidorų tyrės
Druskos ir vandens

PARUOŠIMAS
Susmulkinkite ėriuką kiaušinio dydžio gabalėliais ir apkepinkite. Įdėkite pomidorų tyrės, druskos ir
sviesto ir įpilkite pakankamai vandens, kad apsemtų visus ingredientus. Uždenkite dangčiu ir palikite
virti ant mažos ugnies. Avinžirnius išvirkite atskirai.
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MIŠKO KEBABAS

INGRIDIENTAI
2 didelės bulvės
2 morkos
2 svogūnai
2 šaukštai margarino
500 g mėsos, supjaustytos kubeliais
Druskos, čiobrelių

PARUOŠIMAS
Į puodą dėkite mėsą, supjaustytą mažais gabaliukais, svogūnus, supjaustytus ketvirčiais ir margariną ir
apkepkite juos iki rudumo, kol mėsa sugers visas sultis. Pridėkite druskos ir vandens. Troškinkite ant
mažos ugnies apie valandą. Tada sudėkite į troškinį bulves ir morkas, supjaustytas gabaliukais, ir
troškinkite toliau ant vidutinės ugnies. Patiekiant troškinį pabarstykite čiobreliais. Taip pat galite
pridėti žirnių, pomidorų ar pomidorų padažo.
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KESKEK

INGRIDIENTAI
1 kg keşkek kviečių (kendimelik)
500 g. ėrienos filė
200 g uodegos riebalų
100 g avinžirnių
1 šaukšas kmynų pastos
Druska

PARUOŠIMAS
Į puodą sudėkite kruopas, ėrienos filė, avinžirnius, kmynų pastos, taukus, įdėkite druskos. Į troškintuvą
pripilkite vandens tiek, kad apsemtų produktus. Uždenkite puodą dangčiu ir pašaukite į orkaitę.
Troškinkite 4-5 valandas vidutinio karštumo orkaitėje. Nepamirškite nugriebti riebalų, iškilusių į
paviršių. Pomidorų padažą į troškinį dėkite tik tada, kai jis jau yra patiektas atskirose lėkštėse.
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JAPONIŠKA TERIYAKI VIŠTIENA

INGRIDIENTAI
250 g vištienos krūtinėlės (ar šlaunelių
mėsos)
2 šaukštai sakės (alkoholinis gėrimas
iš ryžių)
4 šaukštai sojų padažo
4 šaukštai Mirin (ryžių vyno)
2 šaukštai cukraus
Tarkuoto imbiero

PARUOŠIMAS
Vištieną subadykite šakute. Likusius ingredientus sumaišykite dubenyje ir šiame marinate palaikykite
mėsą 15 minučių šaldytuve. Pasimarinavusią vištieną kepkite keptuvėje ant augalinio aliejaus.
Pakepkite ją iš abiejų pusių kol paruduos. Tada supilkite likusį marinatą ir troškinkite viš tieną ant lėtos
ugnies nuėmę dangtį kol padažas sutirštės. Baigę troškinti, vištieną supjaustykite, sudėliokite ant
lėkštės ir apipilkite padažu. Jei norite vištieną paskaninkite tarkuotu imbieru.
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MANIJOKAI KOKOSO PIENE

INGRIDIENTAI
0,5 kg manijokų ( jei šaldyti,
atitirpinkite)
250 g virtos vištienos arba jautienos
Pusė šaukštelio malto česnako
1 šaukštas malto imbiero
Pusė šaukštelio ciberžolės miltelių
Pusė citrinos
Žaliosios paprikos miltelių, druskos ir
citrinos pagal skonį
Sauja šviežios kalendros
1 skardinė kokoso pieno

Afrikoje jūs galite pamatyti gatvės prekybininkus kepančius manijokus ant anglies ir parduodamus su
salotomis pagamintomis iš raudonos paprikos miltelių, druskos ir citrinos. Pamenu, kaip pati pirkdavau
juos grįždama iš mokyklos arba eidama į paplūdimį. Vis dar prisimenu šviežiai keptos manijokos su
karštomis salotomis skonį. Anglijoje ir kitose šalyse manijokų galima rasti vietinėse daržovių
parduotuvėse. Taip pat galima pirkti šaldytų ir jau nuluptų manijokų p rekybos centruose.

PARUOŠIMAS
Nulupkite, nuplaukite ir supjaustykite manijokus kubeliais. Virkite vandenyje įdėję druskos kol
suminkštės. Tada sudėkite česnakų, imbiero, ciberžolės ir žaliosios paprikos miltelius ir pavirkite 2- 3
min. Sudėkite virtą vištieną arba jautieną ir virkite dar 2- 3 min. Supilkite kokoso pieną ir užvirkite
nuolat maišydami. Galiausiai sudėkite citriną ir kalendrą ir virkite dar 1- 2 min. dažnai maišydami.
Patiekite patiekalą karštą. Šis patiekalas turėtų būti tirštos konsistencijos, vėsdamas jis dar labiau
tirštėja, todėl šildydami jį įpilkite sultinio ar vandens.
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BROVADE EL MUSET (DEŠRA IR ROPĖS)

INGRIDIENTAI
1 kg ropių
2 cotechini / musét (kiaulienos dešros
rūšis)
2- 3 lauro lapai
40 g sviesto
1 česnako skiltelė
1/2 svogūno
4,5 gvazdikėliai, druskos ir pipirų

PARUOŠIMAS
Keptuvėje padarykite mišinį su sviestu, alyvuogių aliejumi, česnakais ir svogūnais ir kuriam laikui
palikite. Išėmę česnaką ir sudėkite ropes, lauro lapus ir gvazdikėlius su druska ir pipirais ir palikite
valandai. Tuo pačiu metu kitame puode

apie valandą virkite „cotechini“ (kiaulienos dešrelės),

subadydami jas, kad išbėgtų riebalai. Dešrelėms išvirus jas išimkite, sudėkite ant ropių kelioms
minutėms.

Patiekite

dešreles

karštas.

Pavadinimo

vertimas

yra

„dešra

ir

ropės“

Brovada: tai ropė pjaustyta griežinėliais ir apie mėnesį mirkyta vynuogių išspaudose. Musèt: dešra iš
liesos kiaulienos. Kiekviename šiaurės Italijos regione receptas skirtingas: musetto gali būti su
pupelėmis ar bulvėmis. Friulyje (Italijos regionas) „musetto“ nuo senovės verdamas tarp žarijų apie
keturias valandas ir patiekiamas su polenta (kukurūzų koše).
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VIŠTIENA SU BALZAMINIU ACTU

INGRIDIENTAI
500 g vištienos krūtinėlės;
2 šaukštas aukščiausios kokybės
pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus
Sviesto
2 šaukštai balzaminio acto iš Modenos
10-12 kadagio uogų
Rozmarino
Druskos ir pipirų pagal skonį

PARUOŠIMAS
Supjaustykite smulkiais gabaliukais vištienos krūtinėlę ir įdėkite į negilų puodą su alyvuogių aliejumi,
sviestu ir druska, pipirais, kadagių uogomis ir rozmarinais. Išmaišykite ir kaitinkite virš vidutinės
ugnies, kol vištienos gabaliukai paruduos. Pridėkite daug balzaminio acto ir leiskite jam lėtai išgaruoti.

57

RISOTTO ALLA PILOTA (PILOTO RYŽIAI)

INGRIDIENTAI
1 kg ryžių
1 kg "Salamelle mantovane" dešrelių
(dešrelių).
Po 1-2 šonkauliukus kiekvienam
asmeniui
Šalavijo
Rozmarino
Lauro lapo
Sviesto
Alyvų aliejaus
Grana sūrio

PARUOŠIMAS
Dešreles virkite atskirai su trupučiu sviesto. Kai dešrelės pradeda ruduoti, įpilkite šiek tiek vyno.
Ryžius virkite irgi atskirai, prieš baigiant jiems suminkštėti sudėkite juos ant dešrelių, pridėkite daug
tarkuoto sūrio. Viską gerai išmaišykite. Indą uždenkite virtuviniu rankšluosčiu ir palikite pastovėti.
Šio patiekalo variacijos skirtingos, priklausomai nuo to, kokios kiaulienos dalys bus dedamos. Šis
receptas Mantovos dialektu vadinamas "puntèl ", tai reiškia „pagalba“. Šonkaulius marinuokite keletą
valandų su tokiu marinatu: baltasis vynas, šalavijas, rozmarinas, lauro lapas. Pirmiausia apkepkite
juos keptuvėje su alyvuogių aliejumi ir trupučiu sviesto, kai jie pradeda ruduoti, įpilkite šiek tiek
vyno, palaukite kol skystis susigers, ir tada įdėkite mėsą į orkaitę su trupučiu alyvuogių aliejų ir
prieskoniais ir kepkite žemoje temperatūroje.
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VEGETARIŠKI PATIEK

ALAI
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LIETUVIŠKA DARŽOVIŲ MIŠRAINĖ

INGRIDIENTAI
1 puodelis virtų supjaustytų morkų
1 puodelis virtų supjaustytų burokėlių
2 puodeliai nuluptų, išvirtų ir
supjaustytų bulvių
1 puodelis virtų žaliųjų žirnelių arba
pupelių
2 puodeliai supjaustytų raugintų
agurkų
1 puodelis grietinės arba augalinio
aliejaus
Druskos ir pipirų pagal skonį.

PARUOŠIMAS
Visos daržovės turi būti nuluptos, išvirtos ir supjaustytos kubeliais. Recepte nurodytą kiekį supjaustytų
daržovių sumaišykite, palaikykite šaltai apie valandą, patiekite kaip užkandį arba priedą prie kitų
patiekalų.
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LIETUVIŠKI BULVINIAI BLYNAI

INGRIDIENTAI
7-8 bulvės
2 kiaušiniai
3 šaukštai miltų
1 šaukštelis druskos

PARUOŠIMAS
Bulves nulupkite ir sutarkuokite. Įdėkite kiaušinį, miltų ir druskos. Į keptuvę įpilkite aliejaus, jam
įkaitus šaukštu formuokite blynus. Juos apkepkite iš abiejų pusių, kol gražiai pagels. Patiekite su
grietine.
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PORTUGALIŠKOS KASDIENĖS SALOTOS

INGRIDIENTAI
Salotos
Gražgarstė
1 pomidoras
Alyvuogių
Alyvų aliejaus
Acto
Garstyčių
Raudonėlių
Druskos pagal skonį

PARUOŠIMAS
Nuplaukite salotas ir gražgarstes ir sudėkite į dubenį. Sudėkite supjaustytus pomidorus, alyvuoges,
pabarstykite druska, įpilkite acto, garstyčių, pabarstykite raudonėlių. Ant salotų viršaus galima uždėti
mocarelos sūrio.

62

SŪRIU ĮDARYTI GRYBAI

INGRIDIENTAI
6 dideli pievagrybiai
1 pakuotė (gabalėlis) varškės (varškės
sūrio)
1 svogūnas
Druskos ir pipirų pagal skonį
Kapotų petražolių
Sukapoto laiškinio česnako
Kokio nors tarkuoto lydyto sūrio

PARUOŠIMAS
Nuplaukite pievagrybius, nusausinkite. Nulupkite svogūnus ir susmulkinkite. Sumaišykite svogūnus su
varške ar smulkintu varškės sūriu, pabarstykite druska, laiškiniu česnaku ir petražolėm. Dėkite varškės
įdarą į grybus ir pabarstykite tarkuotu sūriu. Kepkite ant griliaus, orkaitėje arba valgykite nekeptus.
Galima paskaninti mėgstamomis žolelėmis.
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DARŽOVIŲ STIR-FRY

INGRIDIENTAI
1 bagetė (prancūziška duona)
2 skiltelės česnako
700 g raudonųjų ar maišytų paprikų
400 g cukinijos
200 g porų
Žalumynų pagal sezoną
1 šaukštelis citrinos žievės
2 šaukštai citrinos sulčių
200 g fetos ar kitokio sūrio

PARUOŠIMAS
Supjaustykite bagetę, aptepkite sviestu ir pabarstykite susmulkintu česnaku. Kubeliais supjaustytą
papriką, cukiniją ir porus pagardinkite smulkintu česnaku. Didelėje keptuvėje kepkite paprikas 3
minutes, sudėkite cukinijas ir kepkite dar 2 minutes, tuomet sudėkite porus, galite pabarstyti smulkintų
čiobrelių. Kepkite dar 2 minutes. Pabarstykite druska ir pipirais, tarkuota c itrinos žievele, supilkite
citrinos sultis. Ant viršaus sudėkite sūrį. Patiekite su sviestu ir česnaku paskanintomis bagetės
riekelėmis. Svarbu daržovių nekepinti ilgiau nei nurodyta, kad jos neištižtų.
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VYNUOGIŲ LAPAI ĮDARYTI PUPELĖMIS

INGRIDIENTAI
200 g džiovintų pupelių
1 svogūnas
2 puodeliai stambiai smulkintų kviečių
Pusė puodelio kvietinių kruopų
1 šaukštas pomidorų padažo
Pipirų, druskos
Pusė puodelio augalinio aliejaus
Vynuogių lapų

PARUOŠIMAS
Šis ypatingai maistingas patiekalas yra tradicinis ir gaminamas Amasya regione. Pamerkite pupeles į
vandenį ir palikite dienai. Išmirkusias pupeles nulupkite. Kaitindami ant mažos ugnies pupeles
sutrinkite ir sumaišykite su svogūnu, pomidorų pasta, pipirais, druska ir aliejumi. Į kitą puodą sudėkite
mėsos kauliukus. Vynuogių lapus įdarykite pupelių mase ir sulankstykite į trikampius. Sudėkite
trikampius ant mėsos kauliukų, užpilkite du puodelius vandens ir užvirkite. Išvirusius patiekite su
pjaustytu svogūnu. Kartais į vieną iš trikampių įdedamas lobis. Tai gali būti vyšnios sėkla, alyvuogė ar
maža auksinė moneta. Tikima, jog žmogaus, radusio šį lobį, norai išsipildys.
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KEPTOS ŽALIOSIOS ŠPARAGINĖS PUPELĖS

INGRIDIENTAI
2 vidutinio dydžio pomidorai
1 kg žaliųjų šparaginių pupelių
Druskos ir pipirų
Petražolių

PARUOŠIMAS
Nuplaukite pupeles, supjaustykite dalindami pupelę į 3 dalis. Nulupkite pomidorus. Susmulkinkite ir
sudėkite į pupeles. Pridėkite druskos ir pipirų. Kiaušinius iškepkite atskiroje kept uvėje, viską
sumaišykite, pabarstykite petražolėmis ir patroškinkite ant mažos ugnies. Šis patiekalas paprastai
patiekiamas su pomidorų salotomis, airanu, arbata. Pupeles galima pakeisti žaliąja paprika.
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OKRA

INGRIDIENTAI
250 g okra (Okra (lot. Abelmoschus
Esculentus, kartais Hibiscus
Esculentus) – dedešvinių (Malvaceae)
šeimos žydintis augalas, vertinamas
dėl žalių, su apvaliomis baltomis
sėklomis vaisių)
100 g augalinio aliejaus
1 vidutinio dydžio svogūnas
1 šaukštas pomidorų padažo
1 citrina

PARUOŠIMAS
Apkepkite svogūnus, sudėkite okrą ir pomidorų padažą, pridėkite citrinos sulčių ir troškinkite ant
mažos ugnies. Dalima įdėti česnako, jeigu mėgstate.
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QUORN KARIS

INGRIDIENTAI
350 g Quorn faršo
2-3 gvazdikėliai (sveiki)
1 juodas kardamonas
2 balti kardamonai
3-4 sveiki juodieji pipirai
4-5 skiltelės česnako
1 vidutinis sukapotas svogūnas
2 šaukštai kapotų pomidorų
1 žalias čili pipiras
Pusė šviežio imbiero
Žalių kalendros lapų
Pusė šaukšto augalinio aliejaus
Sausų prieskonių:
Pusė šaukštelio kalendros
Ketvirtis šaukštelio čili miltelių
Ketvirtis šaukštelio ciberžolės
Truputis masalos
1 lauro lapas

PARUOŠIMAS
Į puodą supilkite aliejų, sudėkite visus sausus prieskonius ir s upjaustytą čili pipirą. Sudėkite
smulkintus svogūnus ir česnakus, pakepinkite. Sudėkite supjaustytus pomidorus ir kepkite kol vanduo
išgaruos. Sudėkite faršą ir kepkite dar 6-8 minutes. Įpilkite truputį vandens ir virkite apie 30 min.
Pateikite su virtais ryžiais ar duona.
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BAGLADEŠO PHOOL GOPI ALOO CHARCHARI

INGRIDIENTAI
1 vidutinio dydžio kalafioras
2 vidutinio dydžio bulvės
1 šaukštelis susmulkintų kalendros
lapų
2 lauro lapas
1 vidutinio dydžio svogūnas
1šaukštelis garstyčių sėklų
2 žalieji čili
Pusė šaukštelio ciberžolės
Pusė šaukštelio čili pipirų miltelių
Pusė imbiero
Pusė šaukštelio aguonų sėklų
4 šaukštai garstyčių aliejaus
Druskos pagal skonį

PARUOŠIMAS
Sutrinkite svogūną, garstyčias, žaliuosius čili, imbierą ir a guonų sėklas į pastą. Padalinkite kalafiorą į
smulkias dalis. Bulves supjaustykite kubeliais. Pakaitinkite aliejų, sudėkite pagamintą pastą ir likusius
prieskonius. Pakepinkite, sudėkite kalafiorus ir bulves, pridėkite truputį druskos, įpilkite vandens.
Uždenkite keptuvę ir troškinkite, kol daržovės suminkštės. Apibarstykite kalendros lapais, išmaišykite
ir nukelkite nuo ugnies.
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SIERA LEONĖS JOLLOF RYŽIAI

INGRIDIENTAI
4 puodeliai vandens
3 puodeliai basmati ryžių
1 skardinė (puodelis) pomidorų pastos
1 puodelis augalinio aliejaus
2 vidutinio dydžio svogūnai
3 saldžios raudonos paprikos
4 sultinio kubeliai
Čiobrelių

Daugelis Siera Leonės moterų yra aistringos virėjos. Kuomet žmonės susirenka švenčių progomis,
Siera Leonėje yra tradicija ne tik pavalgyti, bet ir pasiimti kažką su savimi į namus. Šiuo receptu
galima paruošti ryžių dešimčiai žmonių.

PARUOŠIMAS
Supilkite vandenį į gilią keptuvę, sudėkite pomidorų pastą, čiobrelius ir gerai išmaišykite. Įpilkite
puodelį aliejaus, sutrintas paprikas, susmulkintus svogūnus ir sultinio kubelius. Sumaišykite ir virkite
maždaug 15 – 20 minučių. Nuplaukite ryžius ir sudėkite į pagamintą padažą. Sumažinkite ugnį ir
virkite dar 20 minučių pamaišydami, kol ryžiai suminkštės.
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BULVIŲ VIRTINUKAI (GNOCCHI)

INGRIDIENTAI
400 g bulvių
Druskos ir pipirų
1 kiaušinis (lengvai suplaktas)
20 g tarkuoto parmezano sūrio
Truputis miltų

PARUOŠIMAS
Išvirkite bulves (rekomenduojama sietelyje ant garų, kad bulvės mažiau prisigert ų vandens). Išvirtas
bulves sutrinkite kartu su druska ir pipirais. Įdėkite kiaušinį ir viską išmaišykite. Pridėkite truputį
miltų, kad tešla būtų tvirta ir sudėkite sūrį. Bulvių košę iškelkite ant miltais pabarstyto stalo ir
minkykite, kol taps vientisa. Padalinkite tešlą į 4 lygias dalis. Suvoliokite ritinėlius. Pjaustykite 2 cm
dydžio gabaliukais. Pirštais susukite kiekvieną gabalėlį į kamuoliuką, kamuoliukus perbraukite per
šakutės vidinį paviršių. Sudėkite virtinius ant kepimo popieriaus, kad neprilip tų. Užvirinkite vandenį,
sudėkite virtinius ir virkite maždaug 3 minutes, tol, kol virtiniai pakils į viršų. Nukoškite per
kiaurasamtį, apipilkite tirpintu sviestu arba kitokiu padažu, pabarstykite parmezanu.
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BULVIŲ VIRTINUKAI GNOCCHI DI SUSINE

INGRIDIENTAI
50 g cukraus
300 g džiovintų slyvų
Truputis sviesto
150 g džiūvėsėlių
100 g cinamono miltelių

PARUOŠIMAS
Pagaminkite bulvių virtinukų (Gnocchi) tešlą taip, kaip aprašyta jų recepte. Apvirkite ar pamirkykite
džiovintas slyvas, kad suminkštėtų. Išimkite kauliukus. Į slyvą įdėkite cukraus gabalėlį. Padarykite
abrikoso dydžio tešlos rutuliukus, į vidų įdėkite slyvą, virkite pasūdytame vandenyje ir išgriebkite
tuojau, kai tik iškils į viršų. Svieste pakepinkite džiūvėsėlius, sudėkite cinamoną. Sudėkite virtinukus ir
pamaišykite, kad padažas juos padengtų. Tuojau pat patiekite.
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BAKLAŽANAS SU PARMEZANO SŪRIU

INGRIDIENTAI
400 g baklažanų
3 sutrintos česnako skiltelės
500 g pomidorų arba 400 g pomidorų
padažo
Žiupsnelis cukraus
Druskos pagal skonį
Pusė šaukštelio džiovintų raudonėlių
Aliejaus kepimui
300 g mocarelos sūrio gabalėliais
2 šaukštai tarkuoto parmezano sūrio
Sauja baziliko lapelių
Kaparių, čili pipirų

PARUOŠIMAS
Supjaustykite baklažanus išilgai į 5 dalis, pabarstykite druska ir palikite pusvalandžiui paslėgtus
kiaurasamtyje ar sietelyje, kad apdžiūtų. Įkaitinkite aliejų, pakepinkite česnako skiltelę, sudėkite
smulkiai supjaustytus pomidorus. Užvirinkite, pamaišykite ir sumažinkite ugnį, kad virtų lėtai. Po
keleto minučių išimkite česnako skiltelę. Įberkite žiupsnelį cukraus, druskos, čili ir kaparių,
pabarstykite raudonėliu, troškinkite apie 30 minučių pamaišydami kol pomidorai pavirs tyre.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių, nuskalaukite vandeniu ir nusausinkite baklažanų skilteles. Į skardą
įpilkite aliejaus, sudėkite baklažanus ir kepkite aukštoje temperatūroje, kol iš visų pusių gražiai pagels.
Sudėkite

iškeptas

baklažanų

skilteles

ant

virtuvinio

popieriaus,

kad

sugertų

riebalus.

Patepkite skardą aliejumi, sluoksniais dėkite baklažanus, pomidorų padažą, mocarelos gabalėlius,
baziliko lapelius ir pabarstykite tarkuotu parmezanu. Viršutinis sluoksnis turi būti pomidorų padažo.
Kepkite 20 – 30 minučių, po to atvėsinkite.
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ŽUVIES IR JŪROS GĖRYBIŲ PATIEKI
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MARINUOTA SILKĖ SU GRYBAIS

INGRIDIENTAI
2 silkės
2 svogūnai
1 stiklinė džiovintų grybų (arba
marinuotų iš skardinės ar indelio)
Ketvirtis puodelio aliejaus
2-3 lauro lapai
Truputis pipirų

PARUOŠIMAS
Pamirkykite silkę šaltame vandenyje (apie 2 val.). Nulupkite, išimkite kaulus ir supjaustykite
gabalėliais. Apkepkite ir patroškinkite susmulkintą svogūną. Jei naudosite džiovintus grybus, jie turi
būti išmirkyti, išvirti ir supjaustyti gabalėliais. Paruoštus grybus sudėkite į pakepintus svogūnus,
įdėkite druskos ir pipirų, dar patroškinkite. Viską ataušinkite ir uždėkite ant lėkštėje sudėtos silkės
viršaus.
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PORTUGALIŠKOS KASDIENĖS SALOTOS

INGRIDIENTAI
Žuvies galvų (menkės, lašišos ar kt. )
2 skumbrės
Truputis makaronų (vamzdelių)
4 vidutinio dydžio svogūnai
8 svogūno skiltelės
3 pomidorai
1 lauro lapas
Petražolių arba kalendros
Alyvuogių aliejaus

PARUOŠIMAS
Žuvies galvas ir skumbrę išvirkite pasūdytame vandenyje, nuimkite žuvį nuo kaulų ir padalinkite
gabalėliais. Svogūną, pomidorus pakepinkite aliejuje, pridėkite petražolių ir lauro lapą. Įpilkite žuvies
sultinio ir patroškinkite. Supilkite likusį sultinį, sudėkite makaronus. Kai makaronai išvirs sudėkite
žuvį, užvirkite ir nuimkite nuo ugnies. Įdėkite susmulkintų žalumynų ir patiekite.
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MENKĖ „A BRAS”

INGRIDIENTAI
3 šaukšteliai alyvuogių aliejaus
500 g bulvių
6 kiaušiniai
3 svogūnai
1 skiltelė česnako
Petražolių
Pipirų
Augalinio aliejaus
Juodųjų alyvuogių

PARUOŠIMAS
Išmirkykite sūdytą menkę, išvirkite. Nulupkite odą, išimkite kaulus ir suskirstykite gabalėliais.
Nulupkite bulves, supjaustykite lazdelėmis. Svogūnus supjaustykite plonais griežinėliais. Česnaką
susmulkinkite. Kepkite bulves augaliniame aliejuje kol pagels. Sudėkite ant popieriaus ar rankšluosčio,
kad nutekėtų riebalai. Ant troškintuvo dugno įpilkite aliejaus, sudėkite svogūnus, česnaką, užberkite
pipirų ir pakepinkite. Sudėkite menkę ir keptas bulves, išmaišykite ir pakaitinkite. Atskirame inde
išplakite kiaušinius su trupučiu druskos ir pipirų ir supilkite ant žuvies. Kaitinkite maišydami kol
kiaušiniai suvirs. Nuimkite nuo ugnies, apibarstykite petražolėmis ir papuoškite juodomis
alyvuogėmis.
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PORTUGALIŠKA ORKAITĖJE KEPTA ŽUVIS

INGRIDIENTAI
1 žuvis (šviežia ar šaldyta)
2 česnako skiltelės
1 didelis svogūnas
Pusė puodelio alyvuogių aliejaus
1 lauro lapas
Ryšulėlis petražolių
Stiklinė baltojo vyno
1 paprika
750 g. prinokusių pomidorų
1 kg bulvių

PARUOŠIMAS
Nuvalykite ir nuplaukite žuvį, įtrinkite ją citrinos sultimis, druska ir pipirais, palikite keletui valandų,
kad prieskoniai įsigertų. Paruoškite svogūnų troškinį: aliejuje pakepinkite svogūnus, česnaką,
susmulkintą papriką, įdėkite lauro lapą. Kai svogūnai suminkštės supilkite vyną ir sudėkite
susmulkintus pomidorus.

Užberkite pipirų, druskos ir troškinkite 3-4 minutes. Žuvį padėkite ant

aliejumi išteptos kepimo skardos. Bulves supjaustykite griežinėliais ir sudėkite aplink žuvį. Supilkite
svogūnų troškinį ant žuvies ir bulvių ir kepkite orkaitėje apie 40 min.
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ŠPINATŲ IR LAŠIŠOS VYNIOTINIS

INGRIDIENTAI
125 g špinatų
50 g tarkuoto sūrio
250 g rūkytos lašišos
200 g varškės užtepėlės su žolelėmis
(galima pirkti parduotuvėje arba
padaryti iš varškės)
Druskos ir pipirų
4 kiaušiniai

PARUOŠIMAS
Išplakite kiaušinius iki putų, sudėkite susmulkintus špinatus, tarkuotą sūrį, druską ir pipirus. Išklokite
skardą kepimo popieriumi ir paskleiskite plakinį. Kepkite 10 min. karštoje orkaitėje. Atvėsinkite,
išverskite iš kepimo skardos. Aptepkite varškės užtepėle. Paskleiskite lašišą, apšlakstykite citrinos
sultimis, suvyniokite į ritinėlį, įvyniokite į maistinę plėvelę ir padėkite į šaldytuvą mažiausiai 6 val.
išėmę supjaustykite gabalėliais, patiekite su prancūzišku batonu ir krienais.
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LENGVA ŠPINATŲ IR LAŠIŠOS LAZANIJA

INGRIDIENTAI
1.3 kg šviežių špinatų
2-3 šaukštai miltų
2 svogūnai
660 ml pieno
Truputis daržovių sultinio
Pipirų
Druskos
2-3 šaukštai citrinų sulčių
330 g lašišos file
6 lazanijos lapai
40 g tarkuoto parmezano sūrio
Ketvirtis pakelio margarino ar sviesto
(50 g)

PARUOŠIMAS
Panardinkite špinatus į verdantį vandenį ir tuojau pat nuplaukite šaltu vandeniu, leiskite vandeniui
nuvarvėti. Susmulkintus svogūnus pakepinkite aliejuje, sudėkite miltus, išmaišykite ir dar pakepkite.
Supilkite pieną, nuolat maišykite, kad miltai nesuliptų į gumulėlius. Sudėkite citrinos sultis, sultinį,
druską ir pipirus. Supjaustykite lašišą kubeliais, užbarstykite druskos. Ant kepimo indo dugno įdėkite
truputį pagaminto padažo (tik kad padengtų), dėkite 2 lazanijos lapus šalia vienas kito ir paskleiskite
ant jų padažo. Uždėkite špinatų ir lašišos, pabarstykite tarkuotu parmezano sūriu. Taip sluoksniuokite
visus lazanijos lapus. Viršutiniai lazanijos lapai turi būti būtinai padengti padažu, kitaip jie liks kieti.
Kepkite karštoje orkaitėje apie 40 min.
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KEPTI ANČIUVIAI

INGRIDIENTAI
1 kg šaldytų ančiuvių
Pusė puodelio miltų
Šaukštas druskos
Pusė puodelio augalinio aliejaus

PARUOŠIMAS
Nupjaukite ančiuviams galvas, nes jos sugeria daug aliejaus. Nuplaukite, pabarstykite druska. Didelėje
keptuvėje įkaitinkite aliejų, kiekvieną ančiuvį apvoliokite miltuose, nukratykite jų perteklių, kepkite
maždaug 4-5 minutes kol gražiai paruduos iš abiejų pusių. Kai iškeps sudėkite ant popieriniu
rankšluosčiu išklotos lėkštės, kad sugertų riebalus. Patiekite su citrina. Su kep tais ančiuviais labai tinka
gražgarstė, ridikai ir svogūnai.
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KEPTA EŠERIŲ FILE

INGRIDIENTAI
1 kg ešerių file
2 šaukštai citrinos sulčių
Pusė šaukšto pipirų
1 šaukštas druskos
Pusė puodelio augalinio aliejaus
kepimui

PARUOŠIMAS
Pabarstykite ešerio file druska ir pipirais. Palikite šaldytuve pusei valandos, kad prieskoniai įsigertų.
Keptuvėje įkaitinkite aliejų, kepkite file kol gražiai pagels. Patiekite su citrinos gabalėliais.
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KEPTI ANČIUVIAI

INGRIDIENTAI
1 kg šaldytų ančiuvių
Pusė puodelio miltų
Šaukštas druskos
Pusė puodelio augalinio aliejaus

PARUOŠIMAS
Nupjaukite ančiuviams galvas, nes jos sugeria daug aliejaus. Nuplaukite, pabarstykite druska. Didelėje
keptuvėje įkaitinkite aliejų, kiekvieną ančiuvį apvoliokite miltuose, nukratykite jų perteklių, kepkite
maždaug 4-5 minutes kol gražiai paruduos iš abiejų pusių. Kai iškeps sudėkite ant popieriniu
rankšluosčiu išklotos lėkštės, kad sugertų riebalus. Patiekite su citrina. Su keptais ančiuviais labai tinka
gražgarstė, ridikai ir svogūnai.
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KEPTA KARDŽUVĖ

INGRIDIENTAI
1 kg kardžuvės kepsnių
Pusė šaukšto druskos
Ketvirtis šaukšto pipirų
Ketvirtis šaukšto saldžiosios paprikos
miltelių
2 šaukšatai lydyto sviesto
Smulkintų petražolių
Citrinos griežinėlių

PARUOŠIMAS
Kardžuvės kepsnelius įtrinkite druska ir pipirais, patepkite lydytu sviestu. Sudėkite į groteles
kepsniams ir kepkite ant ugnies kol gražiai paruduos. Vienai pusei apkepus, groteles apverskit e ir dar
kepkite 5-6 minutes. Iškepusią žuvį apibarstykite petražolėmis ir patiekite su mėgstamomis salotomis.
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KONGO ŽUVIS MWABA

INGRIDIENTAI
1 kg žuvies
Druskos
Aliejaus
2 dideli svogūnai
1 pili pili pipiras (čili pipiro rūšis)
6 pomidorai

PARUOŠIMAS
Žuvį apibarstykite druska, kepkite aliejuje kartu su susmulkintais svogūnais, sudėkite susmulkintus
pomidorus, pipirą ir patroškinkite. Paprastai patiekiama su virtais ryžiais.
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ARABIŠKA TRAŠKI ŽUVIS

INGRIDIENTAI
4 žuvies file gabaliukai
Druskos ir pipirų
2 agurkai
8 pomidorai
9 šaukštai tarkuoto sūrio
Alyvų aliejaus

PARUOŠIMAS
Patepkite kepimo skardą aliejumi, sudėkite žuvį, pabarstykite druska. Kepkite 3-4 minutes, apverskite
ir kepkite kitą puse. Supjaustykite pomidorus ir agurkus apvaliais griežinėliais, sudėkite ant žuvies,
apibarstykite sūriu ir kepkite kol sūris išsilydys. Patiekiama su virtomis bulvėmis ar kitomis
daržovėmis.
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AFRIKIETIŠKI ŽUVIES KOTLETAI

INGRIDIENTAI
1 šaukštas miltų
2 šaukštai žuvies prieskonių
1 šaukštas pieno
1 šaukštas sviesto
500 g virtų bulvių sutrintų į košę
500 g. virtos žuvies hed potatoes or Yam
500 g virtos žuvies faršo
Smulkintų petražolių
1 kiaušinis
Džiovintos duonos riekelė
Aliejaus kepimui

PARUOŠIMAS
Sumaišykite miltus su žuvies faršu, supilkite pieną, išmaišykite, kaitinkite 3-4 min. maišydami.
Sudėkite prieskonius ir sviestą. Atvėsinkite. Sudėkite bulvių košę, petražoles, viską išmaišykite.
Drėgnomis rankomis formuokite kotletus, apvoliokite plaktame kiaušinyje ir džiūvėsėliuose. Kepkite
karštame aliejuje.
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SPAGEČIAI CON LE VONGOLE

INGRIDIENTAI
350 g spagečių
1 kg midijų,
1 stiklinė alyvų aliejausglass olive oil,
3/4 česnako skiltelės
1 stiklinė balto vyno
Druskos, pipirų, petražolių.

PARUOŠIMAS
Aliejuje pakepkite česnako skilteles ir jas išimkite. Sudėkite midijas ir pakepkite kol jos atsidarys.
Pridėkite prieskonių, supilkite vyną ir dar pakaitinkite. Spagečius išvirkite atskira me puode, nusunkite,
pridėkite petražolių.

88

SEPIJOS IN UMIDO

INGRIDIENTAI
2 didelės sepijos
Pusė stiklinės baltojo vyno
2 česnako skiltelės
Pusė svogūno
Alyvų aliejaus
Druskos, pipirų
Pomidorų padažo
Petražolių

PARUOŠIMAS
Nuvalykite sepijas, supjaustykite juostelėmis ir apkepkite kartu su smulkintu česnaku ir svogūnu.
Įpilkite vyno, kaitinkite, kol jis išgaruos. Pridėkite vandens ir virkite 15 min., tada sudėkite pomidorų
padažą, virkite 30 min. Apibarstykite petražolėmis. Patiekite su balta duona arba polenta (kukurūzų
koše).
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FRITO MISTO KEPTOS ŽUVIES MIŠINYS

INGRIDIENTAI
Mažų žuvelių
Miltų
Druskos

PARUOŠIMAS
Mažas žuveles išdorokite, nuplaukite, nusausinkite, pavoliokite miltuose ir kepk ite. Užberkite druskos.
Patiekite su citrinos skiltelėmis ir petražolėmis.
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DESERTAI
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KISIELIUS

INGRIDIENTAI
1 litras spanguolių
Pusė stiklinės cukraus
2 šaukštai krakmolo
2-3 litrai vandens

Lietuvoje kisielius yra tradicinis Kūčių gėrimas. Seniau jį gamindavo iš avižų, tačiau dabar
populiariausias spanguolių kisielius. Ruošiant galima naudoti įvairias uogas, puikiai tinka vyšnios,
avietės, serbentai, rabarbarai arba džiovinti vaisiai. Gėrimo klampumas priklauso nuo krakmolo kiekio.
Jei jo įdėsite daugiau, gėrimas taps toks klampus, kad bus galima valgyti šaukštu.

PARUOŠIMAS
Spanguoles pavirti 1-2 minutes. Išgriebę iš vandens spanguoles susmulkinkite. Į puodą sup ilkite
vandenį ir jį užvirkite. Kai užvirs sudėkite spanguoles ir cukrų. Krakmolą išmaišykite stiklinėje šalto
vandens ir atsargiai supilkite į puodą nuolat maišydami. Dar truputį pavirkite, tačiau neužvirinkite.
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DŽIOVINTŲ VAISIŲ KOMPOTAS

INGRIDIENTAI
1 puodelis džiovintų slyvų
1 puodelis razinų
1 puodelis pjaustytų džiovintų
obuolių
1 puodelis džiovintų persikų
2-3 cinamono lazdelės
Du trečdaliai puodelio cukraus

PARUOŠIMAS
Vaisius nuplaukite, supjaustykite, sudėkite į puodą ir užpilkite šaltu vandeniu. Užvirkite, tada
sumažinkite ugnį ir patroškinkite vaisius 5 minutes, kad suminkštėtų. Įdėkite cukraus ir dar šalto
vandens, vėl užvirkite. Tada nuimkite nuo ugnies ir atšaldykite. Patiekti visiškai atvėsintą.
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ĄŽUOLO GILIŲ KAVA

INGRIDIENTAI
Ąžuolo gilės
Pienas
Cukrus
Vanduo

PARUOŠIMAS
Gilės turėtų būti geros būklės, be jokių pažeidimų. Nulupkite lukštus, nuluptas giles nuplaukite ir
įdėkite į puodą. Apipilkite pienu, tiek, kad jas apsemtų. Uždėkite puodą ant ugnies ir virkite 10-20
minučių, nuolat maišykite. Pienas įsigeria į gyles, panaikindamas jų stiprų kvapą, lieka aromatas
panašus į kakavos. Nuimkite puodą nuo ugnies ir nupilkite likusį pieną.

Dar šiltas gyles

susmulkinkite, paskleiskite ant kepimo skardos ir palikite džiūti šiltoje orkaitėje. Kai gilės išdžiūsta
galima ruošti kavą.
Vienam puodeliui:
Į verdantį vandenį įdėkite 1-2 arbatinius šaukštelius kavos, pavirkite 5 minutes, užpilkite pienu ir 2
minutes pavirkite. Įdėkite cukraus. Pieną galima pakeisti grietinėle.
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KEPTI SVARAINIAI SU PORTVEINU IR
PRIESKONIAIS
INGRIDIENTAI
3 svarainiai
200 ml vandens
100 ml portveino
1 žvaigždanyžius
1 cinamono lazdelė;
3 šaukštai tamsaus rudojo cukraus;
1 citrinos sultys.

PARUOŠIMAS
Į puodą supilkite citrinos sultis, portveiną, cukrų, žvaigždanyžį ir cinamoną. Pavirkite kelias minutes
kol pasidarys sirupas. Tuo metu perpjaukite svarainius ir išimkite šerdis. Paruoštus svarainius pjūvio
puse į viršų sudėkite į skardą ir apipilkite sirupu. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Kas
kiek laiko apverskite ir pašlakstykite sirupu, kol svarainiai pasidengs nemažu karamelizuotu sluoksniu.
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VARŠKĖS PYRAGAS

INGRIDIENTAI
2 pakeliai varškės
300 gramų cukraus
5 kiaušiniai
1 arbatinis šaukštelis kepimo miltelių
100 gramų kvietinių miltų

PARUOŠIMAS
Dideliame dubenyje ištrinkite varškę su cukrumi. Po vieną dėkite kiaušinius ir maišykite mediniu
šaukštu arba šluotele. Sudėkite ištirpdytą sviestą, miltus ir kepimo miltelius. Gautą masę supilkite į 25
cm skersmens kepimo indą, prieš tai išteptą sviestu. Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių ir kepkite 2030 minučių. Išėmus ir ataušinus pyragą galima papuošti aviečių arba raudonųjų serbentų žele.
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PORTUGALIŠKAS RYŽIŲ PUDINGAS

INGRIDIENTAI
2 puodeliai "Carolino" ryžių
2 puodeliai cukraus
2 litrai nenugriebto pieno
2 cinamono lazdelės
6 kiaušinių tryniai
1 citrinos žievelė
Žiupsnelis druskos
Vandens
Cinamono miltelių

PARUOŠIMAS
Į gilią keptuvę įpilti šiek tiek vandens (kad užtektų ryžiams išbrinkti), druskos, vieną cinamono lazdelę
ir citrinos žievelę. Viską virkite ant silpnos ugnies. Kai vanduo užvirs, suberkite ryžius ir maišykite
mediniu šaukštu. Tuo tarpu, kitoje keptuvėje virkite pieną su likusia cinamono lazdele. Kai vanduo iš
ryžių išgaruos, užpilkite juos karštu pienu (truputi pieno pasilikite). Toliau maišykite ir reguliuokite
ugnį, kad ryžiai neprisviltų. Į dubenį įmuškite kiaušinių trynius ir užpilkite p ienu, kurį pasilikote.
Supylus pieną ryžiai turėtų būti išvirę, bet jei ne (gali būti dėl ryžių rūšies ar karščio) įpilkite daugiau
pieno, kol ryžiai išvirs. Sudėkite cukrų ir išgarinkite likusį pieną, kai ryžiai liks sausi nuimkite keptuvę
nuo ugnies. Sudėkite kiaušinių trynių ir pieno mišinį, perkoštą per kiaurasamtį. Vėl užkelkite keptuvę
ant ugnies ir maišykite, kad tryniai išvirtų. Išimkite cinamono lazdeles, citrinos žieveles ir patiekalą
papuoškite cinamono milteliais.
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KEPTI OBUOLIAI SU RIEŠUTAIS

INGRIDIENTAI
4 obuoliai
75 g sviesto
75 g gliukozės
50 žemės riešutų
Pusė arbatinio šaukštelio cinamono
4 cinamono lazdelės

PARUOŠIMAS
Nuplaukite, nulupkite ir išpjaukite obuolių šerdis. Keptuvėje ištirpinkite sviestą ir jame apkepk ite
obuolius. Cukrų, riešutus, cinamoną sukimškite į obuolių vidų ir sudėkite juos į kepimo skardą.
Likusius riešutus ir sviestą sumaišykite ir taip pat įdėkite į obuolių vidų. Į kiekvieną obuolį įdėkite po
cinamono lazdelę ir kepkite 45–50 minučių, orkaitėje įkaitintoje iki 180 laipsnių. Puikiai tinka su
grietinėle arba ledais.
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IMBIERINIS NAMELIS

INGRIDIENTAI
750 g miltų
Arbatinis šaukštelis druskos
2 pakeliai imbiero prieskonių
Jei norite, kad tešla būtų tamsi
pridėkite pora šaukštų kakavos
miltelių
1 kiaušinis su tryniu
Trinto imbiero
1 arbatinis šaukštelis muškato riešuto
2 šaukšteliai cinamono
Truputis maltų gvazdikėlių

PARUOŠIMAS
Medų pakaitinkite, neužvirkite. Sudėkite visus ingredientus, išmaišykite, išminkykite, iškočiokite
lakštus ir iškepkite. Kai gerai atvės, geriausia sekančią dieną, išpjaukite namelio detales. Suklijuokite
jas iš baltymų ir cukraus suplaktu glajumi, papuoškite.
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ESPRESSO – SOJŲ GRIETINĖLĖS KREMAS

INGRIDIENTAI
500g minkšto Tofu
1 šaukštas espreso miltelių
30 cukranendrių cukraus
30 l sojos gėrimo

PARUOŠIMAS
Tofu, vanilės ir cukraus mišinį suplakite iki vientisos masės. Palaipsniui sudėkite sojų gėrimą ir viską
toliau maišykite mikseriu. Gautą masę padėkite į šaldytuvą, kad atvėstų. Šaldytuve galima laikyti
savaitę, norint išlaikyti ilgiau patiekalą galite užšaldyti.
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KALBURA BASTI

INGRIDIENTAI
200 gramų sviesto
2 kiaušiniai
Žiupsnelis druskos
2 šaukštai jogurto
1 puodelis žemės riešutų
1 pakelis kepimo miltelių
1 pakelis vanilės miltelių
Sirupui:
1,5 kg cukraus;
1 litras vandens;
Pusės citrinos sultys

PARUOŠIMAS
Miltus suberkite į gilų indą ir juos paskirstykite į šonus. Į vidurį įmuškite kiaušinius, sudėkite druską,
jogurtą, sviestą ir vanilę, viską sumaišykite. Turi gautis minkšta tešla, ją padalinkite į kiaušinio dydžio
gabalėlius. Sudėkite riešutus ir suformuokite kiaušinio formos bandeles. Jas kepkite 30 minučių, 150
laipsnių temperatūroje. Šaltą sirupą užpilkite ant bandelių, kai jos visiškai atvės.
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MANŲ CHALVA

INGRIDIENTAI
2 puodeliai margarino
2 valgomieji šaukštai kedro riešutų
2 puodeliai manų kruopų
2 puodeliai vandens
Pusė puodelio cukraus

PARUOŠIMAS
Ištirpdykite margariną, į jį suberkite riešutus, manų kruopas. 15 minučių maišykite, kol masė paruduos.
Kitame puode užvirkite vandenį ir jame ištirpinkite cukrų. Gautą sirupą supilkite į manus ir pavirkite
dar 10 minučių. Uždenkite servetėle ir palikite 20 minučių. Prieš patiekda mi apverskite
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ASURE NOJAUS PUDINGAS

INGRIDIENTAI
1 stiklinė miežių
1 puodelis baltųjų pupelių (jei turite),
jas nuplauti ir nusausinti
1 stiklinė avinžirnių (jei turite), juos
nuplauti ir nusausinti
1 stiklinė cukraus
1 pakelis vanilės arba 1 šaukštelis
vanilės ekstrakto
10 puodelių vandens
10 vandenyje per naktį pamirkytų ir
susmulkintų abrikosų
10 nusausintų figų
1/2 puodelio razinų
Papuošimui:
1/4 puodelio susmulkintų graikinių riešutų.

PARUOŠIMAS
Į puodą įpilkite 4 puodelius vandens ir sudėkite miežius, virkite ant didelės ugnies, kol užvirs.
Sumažinkite ugnį ir pavirkite dar pusvalandį. Tada sudėkite pupeles, avinžirnius, abrikosus, razinas,
figas, cukrų ir vanilę, įpilkite dar 6 puodelius karšto vandens. Virkite apie 45 minutes ant nedidelės
ugnies, kartais pamaišykite. Supilkite į dubenį ir leiskite atvėsti. Nojaus pudingą laikykite šaldytuve.
Prieš patiekiant papuoškite riešutais.
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ANGLIŠKAS MARMURINIS PYRAGAS

INGRIDIENTAI
Pusė puodelio cukraus pudros
100g sviesto (tortui)
100g sviesto (papuošimui)
2 dideli kiaušiniai
Puodelis savaime kylančių miltų
Pienas
1 apelsinas
Vanilės esencija (pagal skonį)
Kakavos milteliai (pagal skonį)
Cukraus pudra (pagal skonį)

PARUOŠIMAS
Orkaitę pakaitinti iki 200 laipsnių. Sviestą išplakite kartu su cukraus pudra. Tada iki purumo išplakite
kiaušinius ir juos įmaišykite į sviesto ir cukraus masę. Tada suberkite miltus. Supilkite pieną ir viską
išmaišykite. Į dubenį sutarkuokite apelsino žievelę. Apelsino sultis išspa uskite į trečdalį paruoštos
tešlos, į kitą trečdalį įmaišykite vanilės esenciją. Tada pieno puodelyje išmaišykite šiek tiek kakavos ir
šį mišinį sudėkite į trečiąjį tešlos trečdalį. Riebalais patepkite pyrago skardą ir apibarstykite miltais,
kad pyragas neprisviltų. Į skirtingas skardos vietas sudėliokite skirtingus tešlos mišinius ir šaukštu
sukurkite marmuro efektą. Kepkite orkaitėje įkaitintoje iki 160 laipsnių. Po 20 minučių šakute
patikrinkite ar pyragas jau iškepęs, jei masė dar lipni kepkite toliau. Iškepusį pyragą išimkite ir palikite
atvėsti. Tuo metu sumaišykite sviestą ir cukraus pudrą, gautą masę, karštame vandenyje palaikytu
peiliu, paskirstykite ant pyrago.Papuoškite tarkuota apelsino žievele ir kakavos milteliais.
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TROPINIŲ VAISIŲ SALOTOS

INGRIDIENTAI
1 mažas vidutiniškai prinokęs ananasas
1 gabalas arbūzo
2 vidutiniškai prinokę mangai
1 vidutiniškai prinokusi papaja
2 apelsinai
1 nedidelė citrina
1 šaukštas cukraus

PARUOŠIMAS
Iš melionų, ananasų, papajų ir mangų išimkite kauliukus. Iš cukraus ir trupučio vandens pagaminkite
sirupą ir juo apšlakstykite supjaustytus vaisius, viską išmaišykite. Ant vaisių išspauskite apelsiną ir
citrinas ir vėl sumaišykite. Sudėkite į skaidrų indą ir prieš patiekdami įdėkite į šaldytuvą. Taip pat
žiūrėkite: www.tropicalcatering.co.uk
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ABRIKOSŲ DESERTAS

INGRIDIENTAI
2 puodeliai miltų
1 stiklinė cukraus pudros
20 g vanilinio cukraus
12 g kepimo miltelių
Pusė puodelio pieno
2 kiaušiniai
Pusė puodelio augalinio aliejaus
10 šviežių abrikosų

PARUOŠIMAS
Sumaišykite cukrų, kepimo miltelius, aliejų, miltus ir kiaušinius. Aliejumi patepkite kepimo skardą.
Abrikosus perpjaukite per pusę, pašalinkite kauliukus ir sudėkite į tešlą. Kepkite iš anksto įkaitintoje
orkaitėje maždaug 20-25 min. Iškepusį pyragą pabarstykite cukraus pudra.

106

PANNA COTTA AI MIRTILLI

INGRIDIENTAI
800 g šviežios grietinėlės
150 g nenugriebto pieno
150 g cukraus
12 g želatinos
65 g romo
Keli lašai vanilės

PARUOŠIMAS
Šaltame vandenyje ištirpinkite želatiną (apie 10 minučių). Pieną ir 200 g grietinėlės supilkite į puodą
ir pakaitinkite, tačiau neužvirkite. Pakaitinus suberkite cukrų ir maišykite, kol jis ištirps. Cukrui
ištirpus į pieno ir grietinėlės mišinį sudėkite želatiną. Kai želatina ištirps sudėkite likusią grietinėlės
dalį, romą ir vanilę. Mišinį išpilstykite į 12 panakotos indelių, juos užpildykite iki viršaus. Indelius
mažiausia 8 valandoms palikite šaldytuve, kad sustingtų. Panna cottą galima pateikti su sausainiaisvamzdeliais ir spanguolių padažu.
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ŠOKOLADINIS TORTAS GRANATINA

INGRIDIENTAI
85 gramai tamsaus šokolado
3 arba 4 pakeliai plaktos grietinėlės
1 puodelis juodos kavos
1 biskvitas pagrindui

PARUOŠIMAS
Į torto formą įdėkite biskvitą. Ištirpinkite šokoladą ir supilkite jį į indą su kava, pamaišykite, kad
nepriliptų prie kraštų. Išplakite grietinėlę ir atsargiai sumaišykite su šokolado ir kavos mišiniu. Gautą
masę gerai išplakite ir supilkite į torto formą ant biskvito. Ją 3 valandoms plikite šaldytuve.
Prieš atidarydami torto formą, apipjaukite kraštus.
Labai lengva pagaminti, ir .... valgyti.
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TIRAMISU

INGRIDIENTAI
1 ar pusantro puodelio espreso kavos
(apie 360 ml.)
2 arbatiniai šaukšteliai cukraus
200 – 300 g sausainių „Damų
piršteliai“ (maždaug 40 vnt.)
Kremui:
4 kiaušinių tryniai
100 g cukraus
Pusė puodelio Marsala vyno (jei
neturite, pakeiskite kitu saldžiu vynu)
450 g maskarponės sūrio (kambario
temperatūros)
1 ar pusantro puodelio plaktos
grietinėlės
2 šaukštai kakavos miltelių

Jis laikomas semifreddo (desertu, kuris patiekiamas šaltas, bet nesušaldytas). Šis desertas turi daug
variantų, vienintelis pastovus ingredientas yra maskarponės sūris. Tiramisu galima pasiruošti iš anksto
ir laikyti šaldiklyje. Išėmus iš šaldiklio tereikia palaikyti šaldytuve,

kad palengva atšiltų. Prieš

pateikiant užbarstykite daugiau kakavos miltelių.

PARUOŠIMAS
Paruoškite stiprią espreso kavą, įdėkite 2 arbatinius šaukštelius cukraus ir palikite atvėsti. Plakite
kiaušinius karščiui atspariame inde, kol jie taps purūs. Tada įmaišykite cukrų ir vyną. Dubenėlį
uždėkite ant verdančio vandens puodo ir maišykite masę kol ji sutirštės. Masė sutirštėja tik prieš pat
užverdant, kai pradeda kilti maži burbuliukai. Kitame inde išplakite maskarponės sūrį, supilkite į prieš
tai pagamintą masę, viską gerai išmaišykite. Išplakite grietinėlę, ją sudėkite ir dar kartą išmaišykite.
Damų pirštelius trumpam įmerkite į kavą ir greitai ištraukite. Juos viena eile dėliokite inde. Ant
sudėtos sausainių eilės uždėkite kremo ir tolygiai paskirstykite. Tada dėkite antrą sausainių sluoksnį,
ant jo viršaus sudėkite likusį kremą ir gausiai pabarstykite kakavos milteliais. Laikykite ša ldytuve 3-4
valandas.
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ISTORIJOS IR LEGENDOS MAISTO TEMATIKA
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LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS:
UŽGAVĖNIŲ VALGYMO TRADICIJOS

Paskutinė diena prieš Gavėnią vadinama Užgavėnėmis. Sekanti po jų Pelenų diena pradeda ilgą
Gavėnios laikotarpį – rimties ir pasninkavimo metą. Anksčiau pasninkas Gavėnios metu buvo labai
griežtas: jokios mėsos visas septynias savaites, pienas galėjo būti vartojamas tik retkarčiais,
suaugusieji valgydavo tik tris kartus per dieną ir tik vieną kartą pietus iš kelių patiekalų. Vakarojimai,
šokiai, dainos ir kitos linksmybės buvo uždraustos, žmonės šio draudimo laikėsi daugiau dėl tradicijų
nei dėl Bažnyčios reikalavimo. Prieš Gavėnią žmonės stengdavosi pabūti linksmi ir triukšmingi. Taip
pat šią dieną valgydavo labai daug ir sočiai tikėdamiesi lengviau išgyventi Gavėnią.
Per Užgavėnes patiekdavo mažiausiai 9 patiekalus (kai kur 12), pagamintus iš riebaus ir sotaus maisto.
Visas valgymas ir linksmybės turėdavo pasibaigti iki vidurnakčio, kuris reiškė Gavėnios ir pasninko
pradžią. Stengiantis, kad besilinksminantys žmonės neužsimirštų, kai kur Lietuvoje bažnyčių varpai
skambindavo 11 valandą nakties įspėdami apie artėjantį vidurnaktį ir ragindami baigti linksmybes.
Pagrindinis Užgavėnių patiekalas Lietuvoje – blynai. Paprastai miltiniai su mielėmis, obuoliais,
uogomis. Žemaitijoje buvo būtina paragauti šiupinio. Šiupinys buvo gaminamas iš ruginių miltų,
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miežinių kruopų, šoninės ir žirnių, dėdavo prieskonių. Dažnai buvo verdama kiaulės uodega, kurią
įdėdavo į dubenio su šiupiniu vidurį. Kartais kiaulės uodega buvo paslepiama po riebia koše. Buvo
tikima, kad tą, kuris ją ras, lydės sėkmė. Per Užgavėnes taip pat patiekdavo raugintų kopūstų, dešros,
kugelio ir kito sotaus ir riebaus maisto. Visa tai užgerdavo naminiu alumi, duonos gira ar netgi degtine.
Tik vyrai gerdavo degtinę. Per Užgavėnes netiko gerti vandenį, nes buvo tikima, kad šią dieną jo
atsigėrus visus metus kamuos troškulys.
Užgavėnės taip pat garsios ateities spėliojimais, pranašavimais ir būrimais, susijusiais su žemės ūkiu.
Taip pat nepatartina per Užgavėnes likti namie – geriausiai vykti kiek įmanoma toliau nuo namų.
Ūkininkai tai daro tam, kad derlius sekančiais metais būtų geresnis, o žirgai eiklesni.
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LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS: SEKMINIŲ
VALGYMO TRADICIJOS
Per Sekmines krikščioniškasis pasaulis švenčia
Šventosios dvasios atėjimą. Anksčiau lietuviai, kol
dar buvo pagonys, šiuo metu šventė pavasario ir
augalų šventę.
persikėlė

į

Daugelis šios šventės tradicijų

naujus

laikus

ir

tapo

Sekminių

tradicijomis. Augalas, kuris simbolizuoja Sekmines,
yra jaunas, ką tik išsprogusiais žaliais lapeliais
pasipuošęs beržas. Beržo šakelėmis ar medeliais per
Sekmines buvo puošiami namai,

sodybos. Du

berželiai buvo statomi abipus įėjimo į namus tikintis, kad tuose namuose gyvenantys sutuoktiniai
gyvens santarvėje ištisus metus. Sekminių vaišių stalas taip pat puošiamas beržo šakelėmis.
Svarbiausias patiekalas – kiaušinienė. Dažna šeimininkė dar gamina sūrį ir koldūnus su mėsos įdaru.
Kiekvienas šeimos narys turi suvalgyti mažiausiai 7 koldūnus kad visus metus būtų sveikas. Senovėje
Sekminės buvo piemenų šventė. Kadangi piemenimis būdavo daugiausia vaikai, šią dieną jiems
skiriamas didelis dėmesys. Pirmiausia vaikai turi anksti keltis. Jei vaikas per Sekmines ilgai miega,
tingus jis bus visus ateinančius metus. Per Sekmines vaikams leidžiama paruošti pusryčius, t. y. iškepti
kiaušinienę visai šeimai. Šią dieną taip pat pageidautina suptis sūpuoklėse. Jauni žmonės supasi ir
dainuoja. Aplamai Sekmines geriausia švęsti gamtoje – pievose ar miškuose.
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AKMENS SRIUBA
Vienuolis vaikščiojo prašydamas išmaldos. Jis atėjo prie ūkininko
durų, tačiau niekas nieko jam nedavė. Išalkęs vienuolis pasakė:
-

Išvirsiu sriubos iš akmens!

Jis pakėlė akmenį nuo žemės, nuvalė ir apžiūrėjo jį tarsi norėdamas
nustatyti, ar tinkamas sriubai.
Ūkininko šeima tik pasijuokė iš vienuolio ir jo idėjos. Vienuolis
paklausė:
-

Jūs niekada nevalgėte akmens sriubos? Ji tikrai skani.

Jam atsakė:
-

Mes tikrai norime jos paragauti!

Atsakymas patiko vienuoliui. Nuplovęs akmenį jis paklausė:
-

Gal jūs galite paskolinti man nedidelį puodą?

Jie padavė jam prikaistuvį. Vienuolis pripylė jį vandens ir įdėjo akmenį.
-

Dabar jūs tikriausiai nepaliksite prikaistuvio be degančių žarijų? – paklausė vienuolis. Visi
sutiko. Tuojau pat, kai tik vanduo puode pradėjo kunkuliuoti, vienuolis lyg tarp kitko pasakė:

-

Su trupučiu taukų sriuba būtų skanesnė!

Žmonės davė jam taukų. Puodas virė ir virė, o žmonės buvo nustebinti to, ką matė. Paragavęs sriubos
vienuolis pasakė:
-

Ji truputį beskonė, reikėtų žiupsnelio druskos.

Žmonės davė jam druskos, jis įbėrė jos į sriubą ir vėl paragavo...
-

Taip, pridėjus kopūstų sriuba būtų tokia skani, kad net angelai jos užsinorėtų!

Moteriškė nuėjo į daržą ir atnešė jam dvi gražias kopūsto galvas. Vienuolis jas nuvalė, suplėšė jas į
gabalėlius ir sumetė į puodą. Kai kopūsto lapai buvo pusiau išvirę vienuolis pasakė:
-

Ach, mažytis gabalėlis dešros padarytų ją tokią skanią .....

Žmonės atnešė jam gabalą dešros. Vienuolis įdėjo ją į prikaistuvį. Galiausiai jis ištraukė gabalėlį
duonos iš savo krepšio ir atsisėdo patogiai. Sriuba gardžiai kvepėjo. Jis pavalgė ir apsilaižė
Kai prikaistuvis liko tuščias, akmuo liko jo dugne. Žmonės įsistebeiliję į jį paklausė:
-

Broli, o kaip su akmeniu? Vienuolis atsakė:

-

Aš pasiimsiu jį su savim.

Tokiu būdu vienuolis skaniai pavalgė, nors išmaldos jam niekas nedavė.
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DRUSKA IR VANDUO
Senovėje gyveno karalius, kuris turėjo tris dukteris. Jis jų paklausė, kuri jį mylinti labiau. Vyresnioji
atsakė:
-

Išvirsiu sriubos iš akmens!

-

Myliu Jus, tėve, labiau nei saulę.

Vidurinioji dukra atsakė:
-

Myliu savo tėvą labiau nei save.

O jaunesniojo pasakė:
-

Myliu Jus taip, kaip maistas myli druską.

Karaliui pasirodė, kad jo jaunesnioji dukra nepakankamai jį myli ir išvarė ją iš rūmų.
Labai nusiminusi princesė išėjo, tačiau po kiek laiko pasisiūlė dirbti virėja kito karaliaus rūmuose.
Vieną dieną karaliaus stalui pateikė labai gražiai iškepusias bandeles. Karalius perlaužė bandelę ir joje
rado mažutį ir labai vertingą žiedą. Jis klausinėjo visų rūmų ponių, kieno tas žiedas galėtų būti. Visos
norėjo pasimatuoti, žiedas keliavo iš rankų į rankas, bet niekam netiko. Vieninte lė virėja jį užsimovė ir
jis jai buvo kaip tik. Tai pamatęs princas iš karto įsimylėjo merginą supratęs, kad ji priklauso kilmingai
šeimai. Jis ėmė ją sekti, o kadangi ji virėjos drabužius vilkėjo tik dirbdama virtuvėje, princas netrukus
ją pamatė apsirengusią princesės suknele. Jis pašaukė savo tėvą karalių ir jie abu pamatė karalaitę.
Karalius davė leidimą savo sūnui vesti princesę, tačiau šioji pareikalavo leisti jai pačiai pagaminti
maistą savo vestuvių puotai.
Karalius, kuris išvarė savo dukterį iš rūmų neįvertinęs jos meilės, taip pat buvo pakviestas į puotą.
Princesė paruošė maistą, tačiau ji neįdėjo druskos į patiekalus, kurie buvo patiekti jos tėvui. Visi
skaniai valgė, tik vienintelis pakviestas karalius nevalgė visiškai nieko. Vienas dvariškis paklausė jo,
kodėl šis nevalgąs. Nežinodamas, kad dalyvauja savo paties dukros vestuvėse, karalius atsakė:
-

Kadangi maistas be druskos.

Jaunikio tėvas supyko ir pasiuntė pakviesti virėjos pasiaiškinti, kodėl ji neįdėjo druskos į patiekalus. Ją
pamatęs karalius suprato ir pripažino, kad neįvertino jaunesniosios dukters meilės.
Šaltinis: In Braga, Teófilo (1883). Contos Tradicionais do Povo Português, Vol. II
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LEGENDA APIE BARCELONOS GAIDĮ
Barcelos yra gerai žinomas miestas Portugalijos šiaurėje. Jo
istorinės šaknys susiję su piligrimų keliu į Santiago de
Compostella. Viena populiariausių legendų Portugalijoje, o taip
pat jos simbolis, yra susiję su garsiuoju Barcelos gaidžiu. Pagal
viduramžių legendą vieno kaimo gyventojai buvo sunerimę, nes
buvo daromi nusikaltimai, o žudiko nepavykdavo rasti. Vieną
dieną atėjo žmogus iš Galicijos. Jį ėmė įtarinėti. Valdžia nutarė
jį suimti nežiūrint to, kad jis prisiekinėjo esąs nekaltas. Jis
aiškino, kad yra davęs įžadus Šventajam Jokūbui, Šventam
Povilui ir Mergelei Marijai. Niekas juo netikėjo. Buvo nutarta jį pakarti. Prieš pakariant jis paprašė
būti atvedamas pirmiau budelio, kuris turėjo įvykdyti bausmę. Gavus tokį leidimą jis buvo nuvestas į
teisėjo namus, kur tas puotavo su draugais. Galicietis vėl patvirtino savo nekaltumą ir visų nustebimui
parodė į keptą gaidį buvusį ant stalo sakydamas: „ Tiesa yra, kad aš nekaltas. Ir šis gaidys užgiedos, jei
aš būsiu pakartas“. Puotavusieji nusijuokė, tačiau nė vienas nepalietė kepto gaidžio. Ir tai, kas atrodė
neįmanomu, tapo tikrove: kai piligrimą išvedė karti, keptas gaidys atsistojo ant stalo ir užgiedojo.
Niekas nebeabejojo piligrimo nekaltumu. Teisėjas nuskubėjo prie kartuvių ir su nuostaba pažvelgė į
vargšą žmogų su virve ant kaklo. Didelei nuostabai virvės mazgas neužsiveržė. Piligrimas buvo
nedelsiant paleistas ir taikiai iškeliavo. Po metų jis sugrįžo į Barcelą ir pastatė paminklą Šventajam
Jokūbui ir Mergelei Marijai.
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PORTUGALŲ VELYKŲ TRADICIJOS
Migdolų tradicija
Rusvi, balti ar pastelinių spalvų cukruoti migdolai
Portugalijoje yra populiari dovana Velykų proga.
Juos dovanoja krikštatėviai savo krikšto vaikams, o
taip pat dovanojama draugams ar šeimos nariams.
Velykiniai migdolai simbolizuoja kiaušinį, vaisingumo ir gimimo simbolį. Tai tradicija sutinkama
daugelyje šalies regionų. Viduramžiais saldūs migdolai buvo padengiami medumi.

Atsiradus

cukranendrių cukrui, kurį atrado portugalai, migdolus imta dengti cukrumi. Keletas istorijų apie
migdolų dovanojimo tradicijas pasiekė mūsų laikus. Figueira da Foz, Monsanto, Alenquer, Afife,
Sertã, Nisa ir Estremoz – tai miestai, kur galima rasti šių tradicijų pavyzdžių. Viena iš tokių tradicijų
yra Moncorvo: gaminami dideli balti cukrumi padengti riešutai su šokoladu ir cinamonu.
Šokoladinių kiaušinių tradicija
Kiaušinių dovanojimo mylimiems žmonėms
tradicija siekia tūkstantmečius. Pirmiausia imta
dovanoti vištų kiaušinius, o ši tradicija siekia
pagonybės laikus. Krikščionys irgi naudojo
kiaušinį kaip Velykų simbolį ir dovaną –
dovanoti imta ne tik vištų, bet ir žąsų
kiaušiniai. Ši dovana simbolizuoja gyvenimo
pradžią,
kiaušinius

Jėzaus

prisikėlimą.

išpiešdavo

religiniais

Anksčiau
vaizdais,

tokiais kaip Jėzaus ir Jo Motinos Mergelės Marijos atvaizdai. Aštuonioliktame amžiuje, 2 metai po to,
kai šokoladas pasiekė Europą, Prancūzų bandelių kepėjai ėmė gaminti šokoladinius kiaušinius.
Velykinis zuikis pasirodė maždaug tuo pačiu metu. Tai buvo asociacija su dideliu šių gyvūnų vislumu.
Mūsų dienomis šokoladiniai kiaušiniai yra pagunda mažiems ir dide liems. Tuščiaviduriai ar pilni,
suvynioti į gražų popierių jie labai tinka šioms šventėms.
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VELYKINIO PYRAGO ISTORIJA
Istorija susijusi su nelaimingos meilės istorija.
Sename

Portugalijos

kaime,

kur

gyveno

pasakojimo herojė Mariana, pyragas tapo
susitaikymo simboliu. Jis kepamas ir valgomas
švenčiant draugystę, draugų rate. Netgi dabar
tokia tradicija egzistuoja – verbų sekmadienį
krikšto vaikai dovanoja savo krikšto motinoms
žibuoklių puokštelę, o šios per Velykas juos
vaišina pyragu. Pyragas yra tradicinė Velykų
duona, jis yra pagamintas iš vandens, druskos, kiaušinių ir kvietinių miltų. Pyrago forma ir paruošimas
priklauso nuo regiono, jis gali būti saldus ar sūrokas, daugybės formų. Simboliškai ant pyrago viršaus
uždedamas virtas kiaušinis.
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PURUS IŠKILĘS PYRAGAS
Istorija susijusi su nelaimingos meilės istorija.
Sename

Portugalijos

pasakojimo

kaime,

kur

gyveno

herojė Mariana, pyragas tapo

susitaikymo simboliu. Jis kepamas ir valgomas
švenčiant draugystę, draugų rate. Netgi dabar
tokia tradicija egzistuoja – verbų sekmadienį
krikšto vaikai dovanoja savo krikšto motinoms
žibuoklių puokštelę, o šios per Velykas juos
vaišina pyragu. Pyragas yra tradicinė Velykų
duona, jis yra pagamintas iš vandens, druskos,
kiaušinių ir kvietinių miltų. Pyrago forma ir paruošimas priklauso nuo regiono, jis gali būti saldus ar
sūrokas, daugybės formų. Simboliškai ant pyrago viršaus uždedamas virtas kiaušinis.
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MAKARONAI (VOK)
Ar makaronai sveika, ar jie storina? Makaronai, kaip ir kitas maistas turintis daug angliavandenių, turi
blogą reputaciją, nes manoma, kad nuo jų auga svoris. Deja, tai nėra tiesa. Angliavandeniai reikalingi
palaikyti kūno ir proto aktyvumui. Kai angliavandeniai skaldomi, gaminasi gliukozė, o ji ma itina kūną,
pirmiausia smegenis. Jei angliavandenių per daug, tuomet nuo jų auga kūno masė, bet dėl to makaronai
nekalti. Normali porcija virtų makaronų turi tiktai apie 200 kalorijų. Visa bėda yra padaže, kurį
dedame ant makaronų. Padažai su riebia mėsa, grietine, sūriu ir kitais riebiais ingredientais tikrai daro
makaronus kaloringus ir nuo jų gali augti svoris. Tačiau nuo pomidorų padažo nesustorėsite.
Makaronų patiekalus lengva paruošti, tai ekonomiška ir visuomet skanu. Ir dar vienas privalumas:
makaronai gali pasitarnauti jūsų dietai. Jei pasirinksite sveikus ingredientus, seksite, kad porcija
nebūtų labai didelė, pajusite, kaip tai naudinga. Kartu su makaronais galite valgyti daržoves, žuvį,
alyvuogių aliejų, pomidorų padažą, pupeles, žirnius, lęšius, neriebų sūrį, pvz. rikotą. Tradiciškai italai
makaronus pagardina alyvuogių aliejumi arba pomidorų padažu, tai yra tikrai sveika.
Neteisinga lyginti angliavandenius makaronuose su angliavandeniais esančiais pavyzdžiui pyrage ar
bandelėse. Kartais makaronai priskiriami produktams turintiems paprastųjų angliavandenių, nuo kurių
auga svoris. Tai paneigia tyrimai: makaronų gliukeminis indeksas yra aukštas. Indeksas rodo per kiek
laiko angliavandeniai kraujyje virsta gliukoze. Daugelio kitų produktų gliukemin is indeksas kur kas
žemesnis, pavyzdžiui daugelio rūšių duonos. Paprasčiausias būdas sumažinti šį indeksą yra gaminti
makaronus itališku stiliumi

“al dente ”.

Mažo GI indekso produktai yra sveiki, netgi gali sumažinti kai

kurių chroniškų ligų poveikį. Daugelis makaronų gaminami iš specialių miltų, yra nekaloringi ir
vertingi produktai. Namuose pagamintuose makaronuose yra daug B grupės vitaminų, folinės rūgšties,
geležies. Mitas yra ir tai, kad makaronai didina cholesterolio kiekį kraujyje. Daugelyje makaronų
rūšių yra skaidulų, kurios naudingos organizmui. Taigi jei norite maitintis sveikai, valgykite
makaronus, ypač orecchiette, tipiškus namų darbo makaronus iš Apulia!
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PICA MARGARITA
Pica Margarita dažnam yra tiesiog Italijos
veidas. Pagal seną tradiciją, 1889 metais,
praėjus 28 metams po Italijos susivienijimo,
Savojos

karalienės

Umberto I žmonos)

Margaritos

(Karaliaus

vizito į Neapolį metu,

Brandi picerijos šefas Raffaele Esposito ir jo
žmona sukūrė picą, kuri atvaizduoja Italijos
vėliavos spalvas: raudona (pomidorai), balta
(mocarelos sūris) ir žalia (bazilikai). Jie
pavadino picą karalienės vardu – Margarita.
Nežiūrint to, panašus picos receptas randamas jau 1866 m. išleistoje Francesco DeBouchard knygoje
(“Customs and Traditions of Naples” – (Vol II, p.. 124). Joje aprašomos populiariausios picos, tarp
kurių ir šioji – pomidorų su mocarela bei baziliku. Nors picos receptas daug senesnis, tačiau reikia
pripažinti, kad Raffaele Esposito versija ją išpopuliarino. Nuo tada ji tapo vienu iš itališką maisto
kultūrą simbolizuojančių patiekalų. Nuo 2009 metų pica Margarita yra viena iš 3 picų, kartu su
Marinara (česnakas ir raudonėlis) bei Margarita Extra (naudojamas speciali Bufala Campana DOP
mocarela) pažymėti specialiu garantiniu ES ženklu.
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POLENTA
Kaip žinoma polenta kilusi iš grūdų košės
(lotyniškai

aspuls arba pulmentum) .

Ji

valgoma nuo romėnų laikų. Iki to laiko, kai 16
a. iš Naujojo pasaulio atkeliavo kukurūzai,
polenta buvo gaminama iš tokių ingredientų
kaip įvairaus malimo kvietiniai miltai ir grūdai
sumaišyti su vandeniu. Iš gauto

mišinio

suformuoti papločiai buvo kepami ant įkaitintų
akmenų, o šio patiekalo pavadinimas reiškė „aš
esu šilta“.
Per šimtmečius polentos receptas nesikeitė, ją valgė daugiausia valstiečiai. Tačiau kai kas pamažu
buvo tobulinama. Pirmas pakeitimas atsirado kartu su Saracėnais atkeliavus grikiams. Šie maistingi
grūdai, Italijoje žinomi kaip grano saraceno, yra populiarūs Toskanoje. Jie polentai suteikė savitą
skonį, kuris buvo mėgiamas šimtmečiais. Vėliau grikius polentoje pakeitė kukurūzai, kurie atkeliavo iš
Naujojo pasaulio maždaug 15-16 amžiuje. Nauji grūdai patiko ūkininkams Šiaurės Italijoje, kur buvo
galima auginti didžiulius kukurūzų laukus. Valstiečiai įprato valgyti kuk urūzus. Naujoji polenta buvo
soti, bet turėjo mažiau naudingų medžiagų nei senoji. Polenta Italijoje dabar mažiau populiari nei buvo
anksčiau, kai šis maistas buvo tiesiog maistas, kuris reiškė gyvenimą.
Friuli regione moterys kepa polentą vakare, nes ją turi patiekti pusryčiams. Kepama krosnyje ar
tiesiogiai ant ugnies. Tešlai maišyti naudojamas specialus įrankis, vadinamas mescul, polenta kepa
maždaug valandą. Polenta laikoma iškepusi kuomet ji lengvai nusiima nuo kepimo indo dugno arba
kai dūmai tampa specifinės spalvos – lyg susimaišiusi balta, pilka ir violetinė spalvos.
Anksčiau vaikai lenktyniaudavo, kam atiteks laimė nuimti likusią sukepusią tešlą nuo indo pakraščių,
kuri buvo skirtinga pagal spalvą ir skonį. Motinos ar krikšto motinos šioje kovoje padėdavo
silpnesniems pripildamos į puodą vandens vištoms ar kiaulėms, kas padarydavo puodo turinį
nevalgomą, o vaikų kovą beprasmę.
Informacija iš http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia- imprese/agricolturaforeste/tiere- furlane/
http://en.wikipedia.org/wiki/Polenta
Nuotraukos iš iokylie.blogspot.com
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VELYKINIS ŽAIDIMAS TRUC
Truc – tradicinis Velykų žaidimas jau nuo senų
laikų numylėtas jaunimo.
Žaidimo taisyklės:
1- Reikia margintų vištos kiaušinių bei lovelio.
2- Prieš paleidžiant kiaušinis turi liesti lovelio
viršų.
3- Kiaušinį reikia lengvai stumtelėti, jog jis
nuriedėtų loveliu.
4- Žaidimo tikslas – savo ridenamu kiaušiniu
numušti kuo daugiau kitų kiaušinių.
5- Ridentojas pasiima visus numuštus kiaušinius.
6- Žaidėjas, kurio kiaušinis buvo numuštas, turi išsipirkti savo kiaušinį ir laukti eilėje, kol vėl galės ridenti.
7- Jei nei vienas žaidėjas nenumuša paskutinio kiaušinio, visi iš naujo ridena eilės tvarka.
8- Tie, kurie palieka žaidimą, privalo palikti mažą pinigą ar monetą vietoj kiaušinio.
Skaitykite Antonio Rieppi straipsnį ir sužinokite daugiau apie žaidimą ir jo kilmę.
“Kas yra Truc?... Vaikai žaidimą pavadino Truc pagal vietos, kurioje žaidžiama, pavadinimą. Tai tam tikra
įdubusi platforma, neleidžianti kiaušiniams nuriedėti per toil. Tokia platforma dažniausiai pastatoma
dideliuose kiemuose, o tie, kurie tokių kiemų neturi, svečiuojasi pas draugus ar kaimynus. Velykų
išvakarėse numarginti kiaušiniai jau Velykų rytą yra ridenami ir toks žaidimas trunka visa dieną iki pat
vėlyvo vakaro, kadangi manoma, jog per anksti sudužęs kiaušinis neša nesėkmę. Žaidimas reikalauja
kantrybės ir įgudusios akies išsirinkti tokį margutį, kuris greitai nesudužtų. O kur dar marginimo menas...
Tiek kiaušinių, tiek pačios platformos ant kurios žaidžiama. Šis žaidimas puikus būdas smagiai praleisti
Velykų dieną su šeima, draugais ir netgi nepažįstamaisiais.“
Senelės receptas kiaušinių marginimui:
Ant medžiagos atraižos padėti kiaušinį ir jį apdėti įvairiausiais žalumynais bei gelėmis priklausomai nuo to,
kokio rašto norima. Galima naudoti svogūno laiškus, petražoles, kavos tirščius, pienes, bei kitus augalus.
Paruoštą kiaušinį suvynioti į medžiagą ir sutvirtinti siūlu. Kiaušinius sudėti į verdantį vandenį su šiek tiek
druskos bei acto. Virti 15 minučių ir atvėsinus išvynioti. Dabar lieka tik laimėti Truc žaidimą.
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BULVĖS KIEKVIENAM
Nors

bulvės

pastaraisiais

dešimtmečiais

Europoje valgomos vis mažiau, jų naudojimas
auga

skurdesnėse

ir

mažesnes

pajamas

turinčiose šalyse, pavyzdžiui Kinijoje, Rusijoje,
Indijoje. Vokietija pagal bulvių naudojimą
užima šeštą vietą. Nežiūrint to, bulvės yra
labiausiai pasaulyje auginamas šakniagumbis.
Tai ketvirtas

pagal populiarumą

maistas

(pirmauja ryžiai).
Jose mažai riebalų, daug vandens (apie 78%), todėl bulvės yra sveikas maistas. Jose gausu svarbių
mineralų ir vitaminų, pavyzdžiui vitamino C, B, magnezijos, geležies, cinko. Jose yra 15 %
angliavandenių, todėl yra labai maistingos.
Dabar naudojama bulvė kilo iš Pietų Amerikos, kur ją tūkstančius metų augino indėnai, tai buvo jų
pagrindinis maistas. Inkų kalba bulvė vadinama “papa”. Iki šiandien ji taip vadinama Lotynų
Amerikoje. Nors mūsų valgomos bulvės ir neturi tiesioginio ryšio su Amerikoje populiariomis
saldžiosiomis bulvėmis, jų pavadinimas anglų kalba (patato) yra sudarytas iš dviejų žodžių - “papa” ir
“batate” (saldžioji bulvė).
Vokiškai bulvė vadinama “Kartoffel”. Šis pavadinimas tikriausiai kilo iš itališko žodžio „tartufolo“,
kas reiškia triufelį (grybą augantį žemėje). Šiuo metu bulves skirtingai vadina įvairūs Vokietijos
regionai. Pietų vokiečių dialektu ji vadinama “Krummbeere” (išvertus reiškia kreiva uoga). Kitas
pavadinimas yra “Erdäpfel”, panašiai kaip ir prancūzų kalboje tai reiškia obuolį žemėje. Ispanams
atradus Ameriką, jie atvežė bulvę į Europą. Iš pradžių žmonės nesuprato, ką su ja daryti ir valgė lapus
bei uogas, užaugančias ant bulvių kerų. Jie nežinojo, kad jos nuodingos. Daug kas jas augino
vazonuose, nes tai buvo retas augalas. Turėjo praeiti daug laiko, kol bulvės tapo populiariu maistu. Yra
daug istorijų, kaip žmonės Europoje ėmė valgyti bulves. Viena populiari vokiečių istorija sako, kad
buvo toks prūsų valdovas (maždaug 1740-1786 m.), kuris vertėsi bulvių auginimu Europoje. Jis žinojo,
kad nebus lengva įtikinti žmones auginti ir valgyti bulves, todėl sugalvojo triuką: jis turėjo didelius
bulvių laukus Berlyno apylinkėse ir, kai atėjo laikas nuimti derlių, įsakė kareiviams tuos laukus
saugoti. Jis norėjo sukelti žmonių smalsumą ir parodyti, kad šis augalas yra labai vertingas. Taigi kai
žmonės priartėdavo prie laukų, kareiviai apsimesdavo, kad miega ir taip davė žmonėms galimybę iš
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arčiau pasižiūrėti. Kai kurie, norėdami gauti šį augalą, ėmė vogti. Bėda, kad jie darė tą pačią klaidą,
kaip daugelis kitų – valgė lapus ir uogas, apsinuodijo ir nebenorėjo daugiau šio augalo auginti. Taigi
nebuvo lengva įtikinti žmones valgyti šakniagumbius.
Kadangi valdovas suprato, kad bulvė pigus ir vertingas maistas, 1756 metais jis išleido įstatymą,
nurodantį auginti bulves visoje Prūsijoje.
Dar vienas bulvės privalumas – ją lengva ilgai išlaikyti. Geriausia jas laikyti rūsiuose, nes turi būti
vėsu, tamsu ir sausa. Niekada negalima laikyti ten, kur šilta ir saulėta, nes tuomet jos išleidžia baltus
daigus, kuriuos būtina nulaužyti – ten gausu solanino, kuris gali sukelti vėžį.
Nuo tada bulvė paplito visoje Vokietijoje, buvo išveista daugiaų jų rūšių. Dabar yra apie 5000 įvairių
bulvių rūšių, kurios yra suklasifikuotos pagal įvairius požymius. Labiausiai skiriasi miltingos,
sukrentančios bulvės ir tos, kurios yra tvirtos. Kai kurios rūšys turi vokiškus pavadinimus, tokius kaip
“Sieglinde”, “Linda” ar “Nicola”. Tvirtosios bulvės daugiausia naudojamos salotoms ar norint išvirti
neluptas. Minkštosios bulvės, tokios kaip “Adretta”, “Bintje”, paprastai naudojamos gaminant bulvių
košę ar kitus bulvių valgius. Tvirtosios bulvės dabar populiaresnės Vokietijoje, bet tai yra skonio
reikalas. Reikia išvirti ir paragauti.
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RYŽIAI
Ryžiai - tai sėklos augalo, kuris vadinamas
Oryza sativa. Kaip ir javai, tai yra svarbiausias
maistas didžiajai daliai pasaulio gyventojų,
ypatingai

gyvenančių

Azijoje,

Lotynų

Amerikoje ir Indijoje. Ryžių produkcija užima
antra

vietą

pasaulyje

po

kukurūzų.

Tradiciškai ryžiai auginami vandeniu užlietame
lauke,

užliejama prieš arba po sodinukų

sodinimo. Šis paprastas metodas reikalauja gero
vandens kanalų ir užtvankų suplanavimo ir aptarnavimo.
Yra labai daug ryžių rūšių, daugeliu atvejų renkamasi tarp ilgagrūdžių ir trumpagrūdžių ryžių.
Ilgagrūdžiai ryžiai nesuverda, išlieka tvirti, vidutinio ilgumo ryžiai išvirę tampa lipnūs, jie daugiausia
naudojami saldiems patiekalams. Verdant ryžius pilama tiek vandens, kiek jie jo sugeria. Azijoje
populiarus elektrinis ryžių virimo aparatas, nes jis palengvina šį procesą ir leidžia išvirti biresnius
ryžius.

126

ISTORIJA APIE PAUKŠTĮ DUODANTĮ PIENĄ
Vieną kartą tolimame kaime gyveno vargana šeima – vyras, žmona ir jų du sūnūs – Gingci ir Lonci bei dukra Dumangashe. Įprastai šeima gaudavo pieno iš medžio, spausdami jį. Šis pienas nebuvo toks
skanus kaip karvės, o jį gerdavę žmonės visuomet buvo liesi. Dėl šios priežasties tie žmonės
niekuomet neatrodė tokie žvalūs ir žvilgantys kaip storuliai.
Vieną gražią dieną, moteriai užbaigus visus sodo darbus ir išėjus namo, į sodą atskrido paukštis ir
uždainavo:
“Piktžolės sodo,
Piktžolės sodo,
Sužaliuokit sužaliuokit;
Darbai šio sodo,
Darbai šio sodo,
Išnykit, išnykit.”
Ir tai įvyko.
Kitą rytą moteris grįžusi į sodą didžiai nustebo. Ji vėl paaukojo visą dieną piktžolių ravėjimui,
sužymėjo vagas, įdirbo darželį.Vakare grįžusi namo ji pasipasakojo šeimynai apie tai, jog išravėtas
piktžoles atėjusi į sodą ji vėl rado pilnai ataugusias.
Jos vyras tarė:
-

Tačiau kaip tai įmanoma? Tu buvai tinginė ir nedribai, o dabar kalbi melus. Dink iš akių.

Trečią dieną ji vėl grįžo į sodą, prisimindama skaudžius vyro žodžius. Tačiau ir vėl visos piktžolės
augo kaip augusios. Pagaliai, žymintys vagas, tebestovėjo, tačiau išskyrus juos nebuvo jokio jos darbo
ženklo. Moteris giliai susirūpino ir mintyse sau tarė:
-

Aš neberavėsiu žolės, tiesiog užsėsiu žemę tokią, kokia ji yra.

Jai kibus į darbą, atskrido paukštis, nutūpė ant vieno iš pagalių ir vėl uždainavo:
“Citi citi, kas mano tėvo žemę dirba?
Paimk, išeik;
Rankena sulūžk;
Sėklos, marš į savo vietas!”
Tik baigus dainą, visa, kas sudainuota, įvyko. Moteris grįžo namo ir papasakojo savo vyrui, ką padarė
paukštis. Pasitarę, jie surezgė planą iškasti gilią duobę ir uždengti ją žole bei pagaliais. Vyras pasislėpė
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duobėje ir iškišo vieną ranką. Tuo tarpu moteris grįžo prie savo sodo darbų. Tik prasidėjus darbams
paukštis vėl atskrido, nutūpė ant vyro rankos ir uždainavo:
“Tai mano tėvo žemė.
Kas drįsta šią žemę kast?
Kauptuk, subyrėk į šipulius,
Sėklos, grįžkit į savo vietas.”
Visa, kas sudainuota, įvyko.
Tuo tarpu vyras sugniaužė savo pirštus ir pagavo paukštį. Išlindęs iš slėptuvės, jis tarė paukščiui:
-

Tu, kuris nuolatos sužlugdai šio sodo darbus, daugiau niekada neregėsi saulės. Su šiuo aštriu
akmeniu aš nukirsiu tau galvą!

-

Nežudyk. Aš paukštis duodantis pieną, - atsakė paukštis.

-

Tuomet įrodyk, - atrėžė vyras.

Paukštis davė šiek tiek pieno ir jo paragavęs vyras nustebo – pienas buvo ypatingai skanus. Vyras tarė
paukščiui:
-

Duok daugiau, mano paukšti.

Ir paukštis davė. Norėdamas daugiau, vyras pasiuntė savo žmoną atnešti stiklainį, kurį paukštis vėliau
pripildė pienu. Vyras džiūgavo:
-

Šis mano gražusis paukštis yra daug geriau nei karvė.

Parsinešę paukštį namo, jie pasodino jį į stiklainį. Nuo to laiko vyras keldavosi net naktimis ir liepdavo
paukščiui duoti jam pieno, kurį gėrė tik jis ir jo žmona. Vaikai savo ruožtu toliau gėrė pieną, gaunamą
iš medžių. Ilgainiu vyras tapo ypatingai storas, o jo oda ėmė žvilgėti.
-

Kodėl tėtis toks storas, o mes vis tiek liesi? – paklausė sesuo savo brolio Gingci.

-

Nežinau, galbūs jis valgo naktimis, - atsakė Gingci.

Sudarę planą budėti naktį, jie netruko pastebėti, jog tėvas keliasi vidurnaktį ir nuėjęs prie didelio
stiklainio taria “Duok pieno, mano paukšti”, o po to godžiai ir daug geria.
Kitą dieną moteris išėjo darbuotis į sodą, o vyras aplankyti draugų. Vaikai pasiliko prie namų, tačiau į
namo vidų įeiti negalėjo – tėvas parėmė namo duris ir įsakė nekišti nosies į vidų, kol jis pats negrįš.
-

Šiandien mes gersime pieną, kuris pavertė mūsų tėvą storu ir žvaliu, mes nebegersime pieno iš
medžio, - tarė Gingci.

-

Pritariu! – šūktelėjo sesuo.

Vaikai įsliūkino į namo vidų, nuėmė dangtį nuo stiklainio ir tarė paukščiui:
-

Tėvo paukšti, duok mums pieno.

-

Jei aš jūsų tėvo paukštis, padėkite mane prie židinio ir tuomet duosiu pieno, - atsakė paukštis.
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Vaikai pasielgė kaip liepti ir nunešę paukštį prie židinio gavo šiek tiek pieno. Gungci godžiai jį išgėrė.
-

Tėvo paukšti, duok ir man pieno, - tarė sesuo.

-

Jei aš jūsų tėvo paukštis, padėkite mane į saulės švies ir tuomet duosiu pieno, - atsakė paukštis.

Mergaitė išnešė paukštį į lauką ir už tai gavo stiklainį pilną pieno. Paukštis uždainavo:
“Dumangashe tėvas atėjo, jis atėjo,
Jis atėjo man nepastebėjus.
Jis rado mano trūkumą.
Mažieji draugai susitiko.
Gingci, Lonci brolis.
Umkomanzi negali būti peržengta.
Ji įveikiama tik ilgasparnėms kregždėms.”
Mergaitė tebegėrė pieną, kai, baigęs dainą, paukštis pakėlė sparnus ir nuskrido. Vaikai šaukė jam
pavyjimui, bet paukštis negrįžo. Išsigandę ir sunerimę vaikai nusekė paukštį. Galiausiai jie priėjo medį
nutūptą daugybės paukščių. Berniukas pagavovieną ir tarė:
-

Mano tėvo paukšti, duok pieno, - tačiau paukščiui pradėjus kraujuoti berniukas jį paleido ir
papurtė galvą, – tai ne tėvo paukštis, jei tėvas mus ras – jis mus nusuks sprandus.

Vakare tėvas grįždamas namo jau iš to lo pastebėjo praviras namų duris. Įėjęs į vidų, jis pašaukė
vaikus, tačiau atsiliepė tik Lonci:
-

Aš nuėjau prie upės atsigerti, o grįžęs brolio ir sesers neberadau.

Tėvas išnarstė kiekvieną užkampį ir rado mergaitę besislepiančią tarp pelenų, o sūnų už akme ns.
Vaikai buvo prispirti pasakyti tiesą. Sužinojęs visą istoriją, tėvas išsitraukė diržą ir pakabino abu
vaikus ant medžio šakos virš upės. Laimei, jam nutolus, vaikams pavyko išsivaduoti ir pasprukti.
Pakeliui priėjus didelį akmenį, berniukas tarė:
-

Mes neturim nei tėvo nei mamos, būk mūsų namais, akmenie. - Akmeniui atsivėrus vaikai įėjo
į vidų.

Bėgo metai, o akmuo vaikams tapo tikrais namais. Vieną dieną, ant akmens nutūpė paukštis su vaiku.
-

Taip padariau visiems žmonėms, - tarė paukštis ir paliko vaiką.

Netrukus į tą vietą atropojo krokodilas. Berniukas jau ruošėsi jį nužudyti, kai krokodilas tarė:
-

Aš krokodilas, nežudyk manęs, aš tavo draugas. Ateik į mano namus.

Berniukas nusekė krokodilą į gilią duobę po vandeniu. Krokodilo namai buvo pilni galvijų ir grūdų.
Krokodilas berniukui atidavė 10 karvių ir 10 krepšių grūdų ir tarė:
-

Už tai tu turi išleisti savo seserį į žmonas man.

Grįžęs berniukas pastatė didžiulį tvartą gyvuliams laikyti, o sesuo įdirbo sodą ir pasodino grūdus.
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Vieną vėlų vakarą vėl pasirodė paukštis ir tarė berniukui:
-

Tavo sesuo jau atliko paprotį, dabar laikas tau tapti vyru.

Krokodilas atidavė vieną iš savo dukterų į žmonas jaunuoliui. Tuo tarpu jaunuolio sesuo iškeliavo į
krokodilo kaimą tapti nuotaka. Kaimo žmonės paklausė jos:
-

Ką renkiesi savo vyru?

-

Krokodilą, - atsakė mergina.

-

Pabučiuok mane, - tarė krokodilas merginai.

Mergina pabučiavo krokodilą ir tą pačią akimirką krokodilas tapo gražiu ir stipriu vyru.
-

Mano tėvo namų priešai tai padarė, tačiau tu, žmona mano, esi stipresnė už juos, - tarė jis.

Praėjus kuriam laikui, pasaulį sukaustė badas. Ieškodamas maisto, į kaimą atėjo vaikų tėvas, tačiau jų,
jau užaugusių, jis nepažino. Tačiau vaikai, pažinę tėvą, davė jam maisto. Po poros savaičių tėvas grįžo.
Sūnus jam tarė:
-

Manei, jog mes mirsim, kai pakabinai mus ant medžio.

-

Ar jūs tikrai mano vaikai? – nusistebėjo tėvas.

Pagailėjęs, krokodilas davė tėvams tris krepšius kukurūzų ir liepė eiti į kalnus pradėti naujo ūkio. Ten
ir praleido likusį gyvenimą vaikų tėvai.
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ASURE NOJAUS PUDINGAS
Asure, kitaip Nojaus pudingas, yra
vienas

seniausių

ir

tradiciškiausių

desertų

Turkijos

ir

Viduro

Rytų

virtuvėje. Daugybė Nojaus pudingo
gaminama kiekvienuose namuose, juo
vaišinami svečiai, pudingas dalinamas
giminėms ir kaimynams. Augdamas aš
prašydavau savo mamos gaminti šį
skanų pudingą su riešutais bet kada,
nepriklausomai nuo to, kokia metų
diena buvo. Jį gaminant visi namai kvepia verdamais miežiais, razinomis bei rožių vandens ir
citrusinių vaisių kvapu. Tiesiog neįmanoma atsilaik yti. Šis patiekalas mena dieną, kai Nojaus arka,
pasibaigus potvyniui, išplaukė į sausumą ir sustojo ant Ararato kalno. Visi plaukusieji norėjo kaip nors
atsidėkoti Dievui, tačiau laivo aruodai buvo tušti, taigi jie nutarė išvirti sriubą iš visko, kas dar buvo
likę. Šį patiekalą jie pavadino asure. Jis gaminamas iš mažiausiai 15 ingredientų. Kai kuriuose
regionuose, patiekalui baigiant virti, į jį įdedamas gabalėlis aukojimui skirtos mėsos. Kai kur vietoj
ryžių naudojami kviečiai ar jų abiejų mišinys. Pudingas paskaninamas migdolais, lazdyno riešutais ir
razinomis. Be to dedama įvairių rūšių pupelių, avinžirnių. Kai kur cukrus pakeičiamas melasa. Tačiau
svarbiausias asure komponentas yra nusiteikimas ir noras pagaminti šį saldų patiekalą, kurį turkiškai
vadiname 'Niyet Etmek.' Tai turėdamas galvoje aš visada gaminu šį patiekalą.

131

IMAMO BAYILDI ISTORIJA
Labai seniai gyveno

vienas turkų

imamas. Jis buvo žymus tuo, kad labai
mėgo gardų maistą. Vieną dieną jis
visus

nustebino

pranešdamas,

kad

susižadėjo su jauna ir gražia turtingo
alyvų aliejaus pirklio dukra. Imamo
draugai netikėjo, kad jauna mergina
turi

gerų

kulinarinių

gebėjimų.

Nuotakos kraičio dalis buvo siunta
paties

geriausio

alyvų

aliejaus.

Jaunosios tėvas davė jaunikiui dvylika
pilnų aliejaus ąsočių, kiekvienas su lig žmogaus ūgiu. Po vestuvių jaunoji moteris greitai pasirodė
esanti gera virėja ir kasdien gamino specialų patiekalą savo vyrui. Įdarytas baklažanas alyvų aliejuje
buvo jo mėgiamiausias, todėl jis paprašė ruošti jį kasdien kaip pagrindinį valgį vakarienei. Būdama
gera žmona ji taip ir padarė – pagamino šį patiekalą dvylika dienų iš eilės. Tryliktą dieną, kai imamas
atsisėdo prie stalo, jo mėgiamo patiekalo nebebuvo. Jis panoro sužinoti, kodėl valgis nepatiektas.
Jaunoji žmona atsakė negalinti gaminti šio patiekalo, nes nebėra alyvų aliejaus ir kad jis turėtų jo
daugiau nupirkti. Imamas buvo taip šokiruotas tos žinios, kad ėmė ir nualpo. Ir nuo tada šis patiekalas
vadinamas „Imam Bayildi“ – nualpęs imamas.
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ARBŲ MAISTO TEMATIKA PAVYZDŽIAI
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LIETUVIŠKA PUOTA
Ramunės Ulevičienės darbų ciklas.
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POPIERIAUS KARPINIAI
Senovėje lietuviai mėgo dekoruoti savo namus popieriaus karpiniais. Jais puošdavo lentynas, šventųjų
paveikslus, naudojo vietoj užuolaidų.
Popieriaus karpymas Lietuvoje žinomas nuo 16 a. , o nuo 19 a. jie imti naudoti buityje. Popierių karpė
ne tik meistrai ar amatininkai, bet ir paprasti žmonės norėdami papuošti namus. Baltas popierius imtas
naudoti norint sustiprinti švaros jausmą. Popieriaus karpinius namuose keisdavo keletą kartų per
metus, prieš šventes – Kalėdas, Velykas, vestuves, krikštynas). Daugiausia naudojo geometrinius
raštus, tačiau augaliniai ir gyvuliniai taip pat buvo populiarūs. Šių karpinių pavyzdžių autorė yra Aušra
Būgienė, vaikų darželio „Saulutė“ mokytoja.
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PAPUOŠALAI IŠ VILNOS
Vilnos vėlimo technika atsirado labai seniai. Seniausi pavyzdžiai siekia net 16-17 a. Šio amato
atsiradimas siejamas su avininkystės atsiradimu ir paplitimu. Dabartiniais laikais vilnos vėlimo amatas
atgimė ir užima svarbią vietą šalia kitų amatų. Vilna naudojama ne tik naudingiems namų apyvokos
daiktams gaminti, bet ir kuriant dekoratyvius elementus. Šių vilnos papuošalų autorė Rita Vijaikienė.
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ANGELAS IŠ ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ MAKARONŲ
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SĖKMĖS ISTORIJA IŠ ŠIAURĖS HESENO
Kartais Kaselio gyventojai turi net 3 vardus, kurie priklauso nuo to, kaip seniai jie čia gyvena. Visi šio
miesto senbuviai labai mėgsta „Ahle Worschi“ – dešrą, tradicinį delikatesą pagamintą iš kiaulienos.
Anna Hoffman, Kaselio menininkė, savo virtualioje parduotuvėje siekia parodyti, kad šis populiarus
maistas tinka ne tik pietums, bet gali būti madingu aksesuaru. Iš specialiai dekoruoto audinio ji
gamina pinigines, penalus pieštukams ir kt., kurie labai primena šią dešrą. Taip pat ji siuva nedidelius
krepšius, kurie labai primena kumpį ar sumuštinį. Šią gaminių seriją ji pavadino „Contain“. Tokių
dirbinių galima įsigyti jos parduotuvėje „Cittie con Carne“ (www.cittieoncarne.de). Populiariausia
prekė šioje parduotuvėje – nedidelis krepšelis atrodantis kaip sumuštinis su marmeladu.
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PROJEKTO DALYVIŲ KŪRYBINIS UŽSIĖMIMAS
KASELYJE, VOKIETIJOJE
Kiekvienas užsiėmimo dalyvis gavo drobės gabaliuką, teptukus ir dažų, o taip pat mažą paveikslėlį
kaip pavyzdį, ką turėtų nupiešti. Visi dalyviams išdalinti paveikslėliai – tai vieno didelio paveikslo
komponentai, sudėtinės dalys.
Visiems dalyviams buvo duota užduotis nupiešti tai, ką mato. Jiems nebuvo pasakyta, kad mažieji
paveikslėliai yra vieno didelio paveikslo dalis.
Kai visi atliko savo užduotį, paveikslėliai buvo sukabinti pagal jų numeraciją – tokiu būdu buvo
sukurtas bendras paveikslas, gerokai didesnis už pirminį. Nors kiekvienas piešėjas turėjo savitą stilių,
kiekvieno nupiešta dalis tiko visumai, o naujasis paveikslas buvo tikrai gražus. Tai buvo linksmas,
interaktyvus užsiėmimas.
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CLAUDIA CIARABELLINI PRAKARTĖLĖ, GRADO,
ITALIJA
Prakartėlė sukurta iš keleto rūšių kriauklių, kurios randamos netoli Venecijos.
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NEVIO GORJAN PRAKARTĖLĖ, GORIZIA, ITALIJA
Prakartėlė pagaminta iš įvairių rūšių makaronų.
Nuotraukos autorė Claudia Pollano.
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DARBAI IŠ VAISIŲ
Autorė Guastalla (Emilia – romagna).
Nuotraukos autorė Giovanna Roiatti.
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LĖLĖ IŠ KUKURŪZŲ PLUOŠTO
Lėlės autorė Graziella Sbuels. Tipiška friulijiečių lėlė pagaminta iš „cartoccio“ (kukurūzų stiebų su
lapais, kuriuos seniau apdorodavo rankomis). Šio amato pradžia – 1620 m., kuomet kukurūzus imta
auginti tame regione.

145

DARBAI IŠ TURKIJOS
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DARBAI IŠ PORTUGALIJOS
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