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Tai knyga, skirta mėgstamiausių jūsų 
patiekalų receptams – išmoktiems iš šeimos 
moterų, paveldėtiems iš giminės kulinarų, 
parsivežtiems iš kelionių, nugirstiems iš 
populiarių virtuvės šefų ar išbandytiems 
draugų vakarėliuose. 

Surašyti į šią knygą, jie visada bus 
po ranka ir padės kurti savos virtuvės 
tradicijas.
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Naudingos lentelės

Kepti pyragus pagal užsienio žurnaluose ir internete rastus 
receptus gana sudėtinga, nes juose kepimo temperatūra dažniausiai 
pateikiama Farenheito laipsniais, o ingredientų kiekis – puodeliais. 
Šios lentelės padės susiorientuoti, iki kokios temperatūros reikia 
įkaitinti orkaitę, kiek miltų ar cukraus pasverti, jei šių produktų 
reikia, pavyzdžiui, pusės ar trečdalio puodelio. Neturite svarstyklių? 
Tada ingredientus galite matuoti šaukštais.

Kepimo temperatūra

450 °F = 230°C
425 °F = 220°C
400 °F = 200 °C
375 °F = 190 °C
350 °F = 177 °C
325 °F = 165 °C
300 °F = 150 °C
275 °F = 140 °C
250 °F = 130 °C
225 °F = 110 °C

KEPINIŲ MILTAI
1 puodelis = 125 g
¾ puodelio = 94 g
½ puodelio = 62 g
⅓ puodelio = 42 g
¼ puodelio = 31 g
1 nubrauktas šaukštas = 8 g

CUKRUS
1 puodelis = 200 g 
¾ puodelio = 150 g 
½ puodelio = 100 g
⅓ puodelio = 67 g
¼ puodelio = 50 g
1 nubrauktas šaukštas = 12 g

SVIESTAS
1 puodelis = 227 g
¾ puodelio = 170 g
½ puodelio = 113 g
⅓ puodelio = 76 g
¼ puodelio = 57 g
1 šaukštas = 14 g

PIENAS
1 puodelis = 240 ml
¾ puodelio = 180 ml
½ puodelio = 120 ml
⅓ puodelio = 80 ml
¼ puodelio = 60 ml
1 šaukštas = 15 ml

Matavimo vienetai
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JEI REIKIA... 

... puodelio pasukų. Prikaistuvyje 
pašildykite puodelį pieno ir nukaiskite. 
Įpilkite šaukštą citrinų sulčių, obuolių arba 
baltojo vyno acto ir išmaišykite.

... puodelio kukurūzų sirupo. 
Naudokite tokį pat kiekį skysto medaus 
arba išsivirkite sirupo iš puodelio cukraus 
ir pusės puodelio vandens. 

... kiaušinių. Vieną didelį kiaušinį 
kepiniuose atstoja ketvirtadalis stiklinės 
aliejaus, nesaldžios obuolių tyrės arba 
pusė iki tyrelės sutrinto banano. Taip 
pat tinka malti sėmenys arba ispaninių 
šalavijų sėklos. Juos reikia užpilti trimis 
šaukštais vandens ir palaikyti 5 min., kol 
išbrinks.

... šaukšto kukurūzų 
krakmolo. Į tešlą įberkite du šaukštus 
miltų.

... puodelio grietinės. Keiskite ją 
tirštu natūraliu jogurtu. 

... šaukštelio vyno akmens. 
Jei neturite, į morengų masę įpilkite du 
šaukštelius citrinų sulčių. 

Alternatyvos

Ką daryti, kai kremui, pyragui ar blynams reikalingų produktų 
nėra po ranka? Pakeiskite juos kitais! 
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JEI NETURITE...

... popierinių keksiukų formelių. Kepimo 
popierių sukarpykite vienodo dydžio kvadratėliais 
arba skrituliais ir įspauskite į keksiukų formos 
duobutes stikline. 

... torto stovo. Pasidarykite jį ant apversto aukšto 
dubenėlio arba didelio puodelio uždėję lėkštę.

... keptuvės dangčio. Iš kepimo popieriaus 
iškirpkite skritulį ir suglamžykite. Tada sudrėkinkite, 
ištiesinkite ir uždenkite keptuvę. 
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UZKANDZIAI
ˆ ˆ
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SALOTOS

● Karstelėjusius agurkus nulupkite 
ir 30 min. pamirkykite saldintame 
piene. 

● Virti žiediniai kopūstai bus skanesni, 
jei vandenį pagardinsite žiupsniu 
tarkuotų muskatų, citrinų arba 
apelsinų sultimis. 

● Brokoliniai kopūstai ir smidrai išliks 
sodrios spalvos, jei išvirtus sumesite į 
šaltą vandenį su sauja ledo kubelių. 

● Bazilikų lapelius sudėkite vieną 
ant kito, susukite tūtelę ir smulkiai 
supjaustykite aštriu peiliu. Taip 
susmulkinti bazilikų lapeliai bus 
kvapnesni nei tiesiog sukapoti. 

● Nepavyksta gražiai supjaustyti 
minkšto ožkų sūrio? Peilį perliekite 
verdančiu vandeniu ir nusausinkite – 
prie šilto įrankio sūris nelips. 

● Salotos su agurkais ir pomidorais 
pavandenija. Taip nenutiks, jei 
pašalinsite jų sėklas. 

● Mocarelą pusvalandį palaikykite 
šaldymo kameroje – lengvai 
supjaustysite plonais griežinėliais 
arba sutarkuosite. 

● Jei norite, kad padažui skirtos 
apelsinų ar mandarinų sultys būtų 
dar kvapnesnės, įpilkite į jas šlakelį 
citrinų sulčių. 

MIŠRAINĖS

● Neluptas bulves subadykite šakute 
arba mediniu smaigu, užpilkite šaltu 
vandeniu ir virkite ant silpnos ugnies. 
Jei daržoves sudėsite į verdantį 
vandenį ir virsite ant stiprios ugnies, 
jų vidus liks kietas, o viršutinė dalis 
sukris. 

● Bulves, morkas ir burokėlius 
suvyniokite į kepimo popierių ir 
iškepkite orkaitėje – daržovės 
nepraras vertingų medžiagų.

● Morkos bus ypač skanios, jei išvirsite 
jas vandeniu skiestose obuolių arba 
žaliųjų vynuogių sultyse.

● Išmirkytas pupeles ar avinžirnius 
užpilkite šaltu vandeniu, užvirinkite ir 
virkite ant silpnos ugnies 15 minučių. 
Tada nukoškite ir vėl užpilkite šaltu 
vandeniu – išvirs greičiau.

● Nuskustas morkas sumeskite į 
puodą su nedideliu kiekiu verdančio 
pasūdyto vandens ir virkite 
uždengtas – bus saldžios ir išlaikys 
sodrią spalvą. 

● Bulgurą, bolivines balandas ir 
ruduosius ryžius virkite ne vandenyje, 
o mėsos, daržovių sultinyje arba 
sodraus skonio juodojoje arbatoje.

Mažos paslaptys
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PAŠTETAI

● Kepimo formą su pašteto mase 
įstatykite į didesnį indą su vandeniu 
ir tik tada kiškite į orkaitę. Kylantys 
garai drėkins orą, dėl to paštetas 
nepridegs ir neišsausės.

● Pašteto paviršių užklokite plonomis 
cukinijų arba rūkytos kiaulienos 
šoninės juostelėmis – nesudžius ir 
nesuskilinės.

APTEPAI

● Nesunokusius avokadus sudėkite 
į puodą ir užpilkite ryžiais arba 
palaikykite popieriniame maišelyje su 
keliais obuoliais, bananais ar kiviais – 
greičiau suminkštės ir bus tinkami 
gvakamolei.

● Nulupkite virtų avinžirnių odeles, 
tada iš jų sutrintas humusas bus 
vienalytis, be jokių gumulėlių. Aptepo 
tirštumą reguliuokite vandeniu, pienu 
arba augaliniu gėrimu, pavyzdžiui, 
migdolų. 

● Varškė labai rūgšti? Dubenyje 
išsukite ją su pienu ir palikite 
pastovėti 1 valandą. Tada sukrėskite 
į sūrmaišį ar marlės gabalėlį ir 
nuspauskite skysčio perteklių.

● Orkaitėje išsikepkite neluptų česnakų 
skiltelių. Iš jų išspaustu minkštimu 
pagardinsite humusą, varškės, sūrio 
ar daržovių aptepus. Šviežių česnakų 
skonis aštrus, o keptų – saldus.
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INGREDIENTAI

PASTABOS

PORCIJOS

GAMINIMO 
LAIKAS

SUDĖTINGUMAS

recepto pavadinimas
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GAMINAME
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