
soko 

Jej kas nors tau nuspr^stij padovanoti kokiq nors vaisiq, kokiq labiausiai 
nor^tum? ObuoliM? Kriausiii? O gal bananij, apelsinq ar dar ko nors? Oi, tik 
nereikia!.. Vaisiai dovanojami labai retai. Kur kas daznesne dovana - saldai-
nlai bei sokoladai. Nors, jei atvirai, daugelis smaliziq visgi labai noretif me
dzio, ant kurio augty sokoladai. Tik kur tokj medj rasti? Nebent pasakose... 
Taip, jei nori, kad ant medzio augti) tikros sokolado plyteles spalvinguose 
popiereliuose... Ir visgi galima sakyti, jog sokoladas tikrai auga ant medziL{. 
Mat ant medziif auga kakavos pupeles. O butent kakava ir yra pagrindin6 
sokolado sudedamoji dalis. 
Kakavos medziit tevyne - Centrlne Amerika. Kaip ir daugelis tropiki; augalq, 
jie zydi istisus metus - baltais ir rausvais ziedais. O vaisiai, augantys tiesiai 
is kamieno, renkami du kartus per metus. Ties^ sakant, pupeliii jie niekuo 
neprimena. Greiciau didelius agurkus. Kakavos medzio vaisiai buna maz-
daug 30 cm ilgio ir sveria apie pus^ kilogramo. Aukstai esancius vaisius nu-
pjauna specialiais prie ilgo koto pritvirtintais peiliais. Vaisiuje yra mazdaug 
30 rausvM, geltoni) ar melsvai vloletinii) sekiL). Tai ir yra kakavos pupeles. 
Nuo medzio per metus nuskinama mazdaug 30 vaisiL{, o is juose esanciq 
pupeliLj galima pagaminti apie 400 g sokolado. Ne taip jau ir daug... Juo 
labiau, kad nuo medzio iki burnoje tirpstancios plyteles - labai ilgas kelias. 
Is pradziLf kakavos pupeles fermentuojamos. Jas nestoru sluoksnlu supila 
ant bananif lapM ar j specialias medines dezes ir taip pataiko 3 - 8 dienas. 
Tik tada jos jgauna „sokoladiskq" skonj ir aromatq. Po to pupeles valomos, 
rusiuojamos, smulkinamos, skrudinamos, malamos, presuojamos, mai-
somos ir t.t. Kol tampa sokoladu. Tokiu, kokj jj jslvaizduojame mes. Nors 
sokolad^ pries daugyb^ simtmecl^ „israd^" (ir vard^ jam suteik^) Centrines 
Amerlkos gyventojai vargu ar jj pazintij. Mat is pradziq sokoladas buvo geri-
mas. Smulkintas kakavos pupeles uzpildavo karstu vandeniu, pagardindavo 
nemazu ziupsniu astriij cili pipirq, leisdavo mazumel^ nusistoti ir gerdavo 
kaip ypatingq dlevisk^ gerim^, suteikiantj jegij ir energijos. Kaip tik del siij 
savybiq ir dar del to, kad kakavos medziq is pradziq niekas neaugino, tik 
rinkdavo laukiniq medziij vaisius (todel jq buvo nedaug), kakavos pupates 
buvo labai vertinamos ir kurj laik^ net buvo naudojamos kaip pinigai. Pvz., 
uz 100 pupeliq buvo galima nusipirkti verg^. Paskui kazkas susiprotejo pra-
deti medzius sodinti ir auginti specialiai. Tada kakavos pupel^mis pradeta 
rinkti duokl^... 
1519 m. ispanii konkistadorai, vadovaujami Ernando Korteso, uzgrobe Te-
noctitlan^ - sen^q Meksikos sostin^. Isples^ actekq imperatoriaus Monte-
sumos II rumus, lobyne jie aptiko irdidzlulj kiekj dziovintii kakavos pupeliL|. 
Nusteb^s Kortesas panoro suzinoti, kas tai yra. Tada actekai jj pavaisino 
savo gaminamu asthu sokolado g^rimu. Ispanui tai be galo nepatiko. jsiut^s 
jis vos nesunaikino visq rastq kakavos pupelii). Tada jam pasiule kitokio 
gerimo.Tokio, kuris budavo ruosiamas ne kiekvienam mirtingajam, o tik kaip 
auka dievams ir kaip ypatingos vaises auksciausiems valdovams. Maltas 
kakavos pupeles sumaise su trintais neprinokusiais kukuruzij grudais, me-



dumi ir saldziomis agavos suttimis, pagardino vanile. Ir stai tada Kortesas 
suprato, kad j jo rankas pakliuvo tikri) tikriauslas lobls. Jis {sak6 krauti 
kakavos pupeles j laivus. Ir jau 1520 m. apie sj gerimq suzinojo ir Europoje 
- ispanijos karaliaus dvare. 
Is pradziii sokoladas buvo beprotiskai brangus. Be to, ispanai ypac kruops-
ciai saugojo jo gamybos paslaptj. Taciau netrukus Amerikq pasieke ir dau-
giau keliautoJM, kurie parveze irziniij apie sokolad^, ir paciij kakavos pupe
liii. Sokoladas erne plisti ir uz Ispanijos ribL|. {jj imta prid^ti jvairiLi priedq 
(pvz., grietineles). Taciau tikras perversmas jvyko tada, kai buvo sugalvota 
is kakavos pupeliq isgauti kakavos sviestq. Nuo tada sokoladas gal^jo buti 
ne skystas, o kietas. 
Kakavos sviestas - tai pupetese esantys riebalai. Kitaip tariant, aliejus... 
Nuo kitLj augaliniij riebalq (pvz., saulegrqzq, rapsif, sojq ir t. t.) kakavos 
sviestas skiriasi tuo, kad jprastoje temperaturoje yra kietas, o lydosi tokioje 
temperaturoje, kuri artima zmogaus kuno temperaturai. Stai kodel sokola
das tirpsta burnoje... Kakavos sviestas ir yra pagrindine sokolado sudeda
moji dalis. Dar pridedama maltos kakavos, kakavos mas^s, jvairiif priedq. 
Nepridejus maltos kakavos gaunamas baltasis sokoladas. 
O ar tikrai sokoladas pasizymi tokiomis dieviskomis savybemis, kaip mane 
actekai? Tiesos tame tikrai yra. Jame esancios medziagos tikrai gerina 
nuotaik^ ir darbingumq, padeda atsikratyti nuovargio. Taciau atsargiai - so
koladas yra tikrai labai kaloringas! Todel pernelyg didelis jo kiekis gali ne 
tik pakelti nuotaik^, bet ir uzauginti stor^ pilv^. O nuo to nuotaika gali ir v6l 
sugesti... Zodziu, gerai, kai su saiku! Bet kadangi sokoladai visgi auga ne 
ant medziq, o parduotuvese, to saiko paisyti dazniausiai n^ra labai sunku... 
O stai kaip dovana sokoladas beveik idealus. Juk asocijuojasi su sventemis, 
malonumais. Dovanok bet kam - niekada neapsiriksi! 



v a i S e S - i p g i doi^-ana! 

Geras budas pradziuginti draug^ ar kitq artimq 
zmogq -surengti jam vaises! Zinoma, galima eiti 
i leaving ar restoranq. Taciau bus dar fdomiau, 
jei vaises paruosi pats. O kad butq lengviau, 
gal verta pasiklausti, skanaus kiekvienam 
zodiako zenklui parekomenduotq zvaigzdes. 

Tik nemanykit, kad Avinas - vegetaras. Daugeliui patinka mesa, astrus, 
riebus, saldus maistas. Svarbu tik, kad nereiketq laikytis grieztii taisykliii, 
jj gaminant. 

S a l o t o s A v i n u i 

Reikes: keptos ar rukytos vistos slauneles, poros agurk^liq, poros pomido-
rL{, paprikos, salotii lapij, kitq zalumyni| (krapq, svogCini) laiskij irt.t. ~ ko 
turi), sojos padazo arba druskos, aliejaus. 
Visk^ susmulkink, paslakstyk sojos padazu (jei jo nemegsti ar neturi, gali 
naudoti drusk^), ismaisyk. O tada uzpilk aliejaus ir dar kartq ismaisyk. 

Valgyti - vienas is didziausiif malonumii, del kurig Jautis gali atsisakyti 
daug ko. Megsta, kai maisto yra daug. Dievina saldumynus. 

D e s e r t a s J a u c i u i 

Reikis: banano, 3 skirtingq rusiij ledq (pvz., vaniliniij, sokoladlniq ir ka-
rameliniq), sirupo ar sokoladtnio padazo, plaktos grietineles, tarkuoto 
sokolado. 

^ ^ S a n a n ^ nulupk, perskelk isilgai ir jdek j pailg^ I6kstel^. Ant jo isdeliok tris 
"^ '^edq rutuliukus. Apslakstyk sirupu. Papuosk plakta grietinele ir sokolado 

^drozldmis. 

Dvyniai dazniausiai uzkandziauja greitai ir maistui neisrankus, nes turi aib^ 
kitij minciq bei reikali{. Labiausiai jiems jprastas greitas maistas - sumus-
tiniai, picos irt.t. 
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