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AVINŽIRNIŲ KUKULIAI
Aromatingame pomidorų 
   padaže

Jei mėgstate falafelius, jums tikrai patiks šie avinžirnių kukuliai. Man svarbu, kad jų 
nereikia gruzdinti aliejuje – kukuliai puikiai iškepa orkaitėje, išorėje būna traškūs, 
o viduje minkšti. Nebūtina būti vegetaru ar veganu, kad mėgautumeisi šiais kukuliais, – 
ryškus skonis, maloni tekstūra ir avinžirnių suteikiamas sotumas patiks ir visavalgiams. 
Jei gaminsite su pomidorų padažu, patiekite su makaronais arba bulvių koše ir kalnu 
salotų. Galima gaminti ir be padažo – vieni kukuliai puikiai tiks į pitas, tortilijų 
suktinukus, salotas ar madingus kruopų ir daržovių dubenėlius.

Kukuliams reikės:
1 skardinės (400 g) konservuotų 

arba virtų avinžirnių
3 skiltelių česnako
2 v. š. sojų padažo arba Tamari
3 v. š. pomidorų padažo
1 a. š. maltos rūkytos paprikos
½ a. š. malto kumino
½ a. š. druskos
¾ stiklinės džiūvėsėlių
saujos šviežių petražolių
alyvuogių aliejaus
parmezano | patiekti

Pomidorų padažui reikės:
alyvuogių aliejaus
1 nedidelio svogūno
2 skiltelių česnako
1 skardinės (400 g) smulkintų 

konservuotų pomidorų savo 
sultyse arba pomidorų tyrės

1 a. š. balzaminio acto
¾ a. š. druskos
¾ a. š. cukraus
¼ a. š. juodųjų pipirų
½ a. š. džiovintų bazilikų
½ a. š. džiovintų raudonėlių
žiupsnelio čili dribsnių

Gaminame
1. Pradedame nuo pomidorų padažo: keptuvėje 

įkaitiname aliejų, dedame smulkintą svogūną ir 
kepame keletą minučių. Įtarkuojame česnakus 
ir kepame dar minutę. Supilame pomidorus, 
balzaminį actą, beriame visus prieskonius 
ir išmaišome. Troškiname ant nedidelės kaitros, 
kartais pamaišydami, apie 40 min. arba kol 
padažas tampa pageidaujamo tirštumo.

2. Į maisto smulkintuvą beriame avinžirnius, 
tarkuotus česnakus, sojų ir pomidorų padažus, 
visus prieskonius. Sutriname iki vientisos masės.

3. Į avinžirnių masę įmaišome džiūvėsėlius 
ir smulkintas petražoles.

4. Rankomis formuojame nedidelius kukulius, 
dedame ant kepimo popieriumi išklotos 
formos.

5. Kukulius aptepame alyvuogių aliejumi 
ir kepame 180 °C orkaitėje su vėjelio funkcija 
25 min., kepimui įpusėjus apverčiame.

6. Kukulius patiekiame pomidorų padaže, 
užtarkuojame parmezano ir pabarstome 
smulkintomis petražolėmis.

Porcijos: 3
Gamybos trukmė: 45 min.
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ANTIES KRŪTINĖLĖ SU 
APELSINŲ PADAŽU   Pamirškite 

baimes ir mėgaukitės 
  antiena namuose

Dažnas mūsų namuose prisibijo kepti antieną – kažkodėl tai skamba kaip pretenzinga 
užduotis, kurią mieliau paliekame restoranų šefams. Iš tiesų antiena – ne ką 
sudėtingesnis produktas už bet kurią kitą mėsą, svarbiausia žinoti kelis triukus – 
ruošiant pagal šį receptą kaskart pavyks tobula, minkšta ir sultinga antiena.

Reikės:
2 anties krūtinėlės filė
10 mažų šviežių bulvyčių
2 v. š. alyvuogių aliejaus
2 skiltelių česnako
druskos, pipirų
100 g šparaginių pupelių

Apelsinų padažui reikės:
šlakelio alyvuogių aliejaus
1 skiltelės česnako
1 apelsino
1 v. š. medaus
1 a. š. Dižono garstyčių
1 a. š. obuolių acto
druskos, pipirų

Gaminame
1. Ruošiame bulvytes: jas iš-

verdame, virtas dedame ant 
kepimo popieriumi išklotos 
formos ir stikline lengvai 
spausdami sutraiškome.  

Porcijos: 2
Gamybos trukmė: 1 val.

Kitas produktas – naujas receptas | Antiena  vištienos  
ar kalakutienos dalys su odele
Daugiau daržovių – tinkami garnyrai | P. 203, 205, 213, 215, 217, 219, 221

Sumaišome aliejų, smulkintus česnakus, druską 
ir pipirus. Šiuo mišiniu aptepame bulvytes ir ke-
pame 190 °C orkaitėje su vėjelio funkcija 25 min. 

2. Ruošiame antieną: kambario temperatūros 
krūtinėlės odelę įpjaustome aštriu peiliu įstrižai, 
pabarstome druska ir pipirais. Antieną dedame 
į šaltą keptuvę odele žemyn, tuomet įjungiame 
kaitrą ir kepame nejudindami apie 10 min. 
Apverčiame ir kepame dar 4 min. Perkeliame 
mėsą į 170 °C orkaitę (odele aukštyn) ir kepame 
dar 4–5 min., jei norime vidutiniškai iškepusios 
antienos, arba 10–12 min. –  visiškai iškepusios. 
Vidutiniškai iškepusi bus minkštesnė, sultin
gesnė. Mėsą prieš pjaustydami palaikome 5 min. 
kambario temperatūroje. 

3. Ruošiame padažą: puode įkaitiname šlakelį 
aliejaus, įtarkuojame česnaką ir apelsino žie-
velę, pakepame minutę. Įspaudžiame apelsino 
sultis, dedame medų, garstyčias, obuolių actą, 
druską ir pipirus. Kartais pamaišydami kaitina-
me 15 min., kol padažas sutirštėja. 

4. Ruošiame šparagines pupeles: keptuvėje 
įkaitiname šlakelį aliejaus, sudedame 
šparagines pupeles, pabarstome druska 
ir pipirais, kepame apie 4–5 min. 

5. Į lėkštes dedame keptas bulvytes, šparagines 
pupeles, juostelėmis pjaustytą antieną – 
ją gausiai aptepame paruoštu padažu. 
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TOSKANIETIŠKA LAŠIŠA
      Su kreminiu  
     pomidorų  padažu

Šis Italijos Toskanos regiono skonių įkvėptas padažas, žinokite, yra kažkas tokio. 
Neapsakomo skonio ir tobulai tinka su lašiša arba vištiena. Ką rinktis, nuspręskite jūs, 
o šalia patiekite bulvių košės ir mėgstamų daržovių salotų. Garantuoju, šis patiekalas 
taps visos šeimos favoritu.

Reikės:
4 lašišos filė kepsnelių arba 

800 g lašišos filė
alyvuogių aliejaus kepti
druskos, pipirų
2 v. š. sviesto
3 skiltelių česnako
apie 20 vnt. vyšninių pomidorų
6 vnt. saulėje džiovintų 

pomidorų
1 v. š. kaparėlių
200 g 30 proc. riebumo 

grietinėlės
50 g špinatų
½ a. š. maltos paprikos
½ a. š. druskos
20 g parmezano

Gaminame
1. Lašišos gabalėlius dedame į gerai įkaitintą 

keptuvę su šlakeliu aliejaus ir skrudiname po 
3–4 min. iš abiejų pusių. Tuomet sumažiname 
kaitrą, uždengiame keptuvę dangčiu ir kepame 
10 min. Iškepusią lašišą atidedame.

2. Ruošiame padažą: keptuvėje išlydome sviestą, 
įtarkuojame česnakus ir kepame 1 min. 
Sudedame perpus perpjautus pomidorus 
ir kepame 2 min. Pomidorai turi suminkštėti, 
bet ne per daug sutižti. Dedame smulkintus 
saulėje džiovintus pomidorus, kaparėlius. 
Pilame grietinėlę ir kaitiname viską kelias 
minutes, kol padažas sutirštėja. Dedame 
špinatus ir pakaitiname, kol špinatai lengvai 
susileidžia, tada beriame maltą papriką 
ir druską. Išmaišome.

3. Iškepusią lašišą grąžiname į keptuvę su padažu, 
uždengiame dangčiu ir viską kaitiname dar 
kelias minutes.

4. Prieš tiekiant galima pabarstyti tarkuotu 
parmezanu.

Porcijos: 4
Gamybos trukmė: 30 min.
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KEPTA FETA SU ALYVUOGĖMIS 
IR SAULĖJE DŽIOVINTAIS 
POMIDORAIS
Tam atvejui, kai reikia ko 
nors velniškai skanaus prie 
taurės (negaliu sakyti ko)

Su kokybišku alyvuogių aliejumi, medumi, daug česnako ir prieskoninių žolelių kepta 
feta, alyvuogės ir saulėje džiovinti pomidorai sukuria dievišką skonių harmoniją. 
Tobulai dera su šviežia duona, ant kurios galima užtepti intensyvaus skonio keptos 
fetos ir pamirkyti į skaniausią po kepimo likusį aromatingą česnakinį aliejų.

Reikės:
1 fetos sūrio
300 g mėgstamų alyvuogių
8 saulėje džiovintų pomidorų
3 v. š. alyvuogių aliejaus
1 v. š. citrinų sulčių
1 a. š. medaus
3 skiltelių česnako
šviežių arba džiovintų žolelių: 

raudonėlių, čiobrelių, 
šalavijų ar kitų

šviežiai grūstų juodųjų pipirų

Gaminame
1. Indelyje sumaišome aliejų, citrinų sultis, 

medų, tarkuotus česnakus, smulkintas žoleles 
ir pipirus.

2. Į keptuvę ar kepimo formą dedame alyvuoges, 
saulėje džiovintus pomidorus ir apipilame 
puse padažo. Išmaišome.

3. Į vidurį įdedame fetą, apipilame likusiu padažu.

4. Kepame 180 °C orkaitėje 25 min.

Porcijos: rimtas užkandis 2  
arba lengvesnis 4

Gamybos trukmė: 30 min.
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BALTASIS VARŠKĖS 
TINGINYS SU UOGOMIS

Mano firminis, ir tuo viskas pasakyta

Mano šeima ir draugai kuo puikiausiai žino, kad ypatingomis progomis gali laukti 
šio skanėsto. Tinginiu jį pavadinti sunku – nors gamyba panaši į klasikinio tinginio, 
tačiau skonis – visai kita dimensija, panašesnis į puikų tortą nei tinginį.

Reikės:
100 g baltojo šokolado
180 g sviesto
360 g 9 proc. riebumo varškės
150 g saldinto sutirštinto pieno
400 g paprastų kvadratinių 

sausainių
150 g braškių + papuošti
100 g šilauogių + papuošti

Gaminame
1. Garų vonelėje išlydome baltąjį šokoladą.

2. Į maisto smulkintuvą dedame kubeliais 
pjaustytą kambario temperatūros sviestą, 
varškę, sutirštintą pieną, lydytą šokoladą 
ir sutriname vientisą masę. Išplakti viską 
galite ir plaktuvu ar tiesiog gerai išmaišyti 
šaukštu – svarbiausia, kad masė būtų vientisa, 
be gumulėlių.

3. Į didelį dubenį sulaužome sausainius, užpilame 
paruošta mase ir gerai išmaišome.

4. Į tinginio masę įmaišome nedideliais kubeliais 
pjaustytas braškes ir šilauoges.

5. Perkeliame masę į kepimo popieriumi išklotą 
formą, suspaudžiame, kad neliktų oro tarpų.

6. Dedame tinginį nakčiai (ar bent 4 val.) į 
šaldytuvą, kad sustingtų.

7. Prieš tiekdami papuošiame uogomis. Nebūtina, 
bet rekomenduoju, kai reikia ne tik skanaus, 
bet ir išvaizdaus deserto.

Porcijos: 8
Gamybos trukmė: 20 min. + 
4 val. šaldytuve

Geriausias skonis ir tekstūra būna po paros 
šaldytuve, tad jei turite laiko, gaminkite 
prieš parą. Taip pat turėkite omenyje, kad 
šis tinginys minkštesnis nei tradicinis, todėl jį 
prieš tiekiant geriausia laikyti šaldytuve. Kambario 
temperatūroje neišsileidžia, tačiau tampa 
pernelyg minkštas.

Beje, šis tinginio receptas – 
tikras chameleonas. Vietoj uogų 
galite rinktis pačius įvairiausius 
priedus ir kaskart kurti vis kitokią 
tinginio versiją. Labai gardu ir 
su džiovintais vaisiais, riešutais, 
aguonomis.
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MAČIA GARDINTO SŪRIO 
TORTAS Mano mėgstamiausias tortas

Šis sūrio tortas yra be konkurencijos mano pats mėgstamiausias. Tiesą sakant, tortų 
kepti aš nemėgstu – per daug vargo! Šis tortas – 30 min. juokų darbas. Išplaki, 
susluoksniuoji ir į šaldytuvą – tiek to vargo. Nors pagaminamas itin lengvai ir greitai, 
šilko švelnumo tekstūra ir labai malonus skonis abejingų nepalieka.

Reikės:
300 g paprastų kvadratinių 

sausainių
120 g sviesto
10 g želatinos miltelių
2 a. š. kokybiškos mačios 

(žaliosios arbatos miltelių)
600 g kreminio sūrio
90 g cukraus
šlakelio vanilės ekstrakto
½ žaliosios citrinos sulčių
250 g 35 proc. riebumo 

grietinėlės

Gaminame
1. Ruošiame pagrindą: sausainius beriame į maisto 

smulkintuvą ir sutriname iki smulkių trupinių. 
Juos sumaišome su lydytu sviestu. Gautą masę 
beriame į formą ir paspaudžiame šaukštu 
ar delnais, suformuodami tolygų tvirtą pagrindą.

2. Ruošiame želatiną: želatinos miltelius sumaišome 
su 70 ml šalto vandens ir paliekame išbrinkti.

3. Ruošiame mačios arbatą: 1 a. š. mačios 
užpilame 70 ml virinto ir šiek tiek atvėsinto 
vandens. Specialia šluotele ar pieno putų 
plakikliu plakame arbatą, kol nelieka net 
mažiausių miltelių gumulėlių.

4. Į dubenį dedame kreminį sūrį, cukrų ir vanilės 
ekstraktą. Išplakame iki vientisos purios masės. 
Tuomet supilame paruoštą mačios arbatą 
ir žaliosios citrinos sultis, išplakame.

5. Kitame dubenyje iki standžių putų išplakame 
grietinėlę.

6. Garų vonelėje (virš puodo su garuojančiu 
verdančiu vandeniu) įstatome indelį su 
išbrinkusia želatina ir kartais pamaišydami 
kaitiname, kol ji taps visiškai skysta.

7. Skystą želatiną lėtai įmaišome į kreminio sūrio 
masę visą laiką lėtai plakdami mikseriu.

8. Į kreminio sūrio masę įmaišome plaktą grietinėlę.

9. Kremą pilame ant torto pagrindo. Išlyginame 
paviršių ir dedame į šaldytuvą per naktį arba 
bent 8 val., kol tortas visiškai sustings.

10. Sustingusį tortą per sietelį apibarstome mačia.

11. Tortą galite patiekti tokį, koks yra, arba 
papuoštą šviežiomis uogomis.

Porcijos: 22 cm skersmens tortas
Gamybos trukmė: 30 min. + per 
naktį šaldytuve

Neturite mačios ar nemėgstate 
šio skonio? Ne problema! 
Praleidę mačią, pagaminsite 
klasikinį sūrio pyragą, kuris lygiai 
toks pat nuostabus. Tokiu atveju 
rekomenduoju puošti šviežiomis 
uogomis, ypač tinka saldžios 
braškės.


