




Net 100 sveikos mitybos idėjų pusryčiams,
pietums, pavakariams ir šventiniam stalui!





yra populiaraus kulinarinio tinklaraščio  
(www.neringa-blogas.com) autorė, 
maisto gaminimo aistra uždegusi ne 
vieną skaniai pavalgyti mėgstantį žmogų. 
Ji bendradarbiavo ruošiant didelio 
populiarumo sulaukusias kulinarines 
knygas. Autorė mėgsta eksperimentuoti, 
ieško naujų skonių ir idėjų. Stengiasi, 
kad jos gaminami patiekalai būtų ne 
tik skanūs, bet ir gražūs. Šioje knygoje 
Neringa siūlo išbandyti daugybę netikėtų 
receptų: patiekalai kiekvienai dienai, 
užklupus netikėtiems svečiams ir šiaip 
kasdienio stalo įvairovei.

Neringa Kalasauskaitė-Levandovska

Sveikos mitybos principai
●  valgykite saikingai ir reguliariai; 

●  gerkite daug vandens ir atsisakykite saldintų ir gazuotų gėrimų; 

●  valgykite įvairų subalansuotą maistą, kuris organizmui suteiks daug 
maistinių medžiagų ir vitaminų; 

●  valgykite kuo daugiau sezoninių daržovių ir vaisių; 

●  nepamirškite į savo dienos racioną įterpti riešutų, sėklų ir ankštinių 
augalų; 

●  valgykite 5 kartus per dieną; 

●  atsisakykite rafinuoto cukraus, perdirbtų maisto produktų, konservantų, 
dažiklių, saldiklių, riebalų ir kitų priedų, žalingų mūsų organizmui;

●  daugiau judėkite ir... 

mažais žingsneliais keiskite  
savo mitybos įpročius! 
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Lengva skanu

6

Lengva skanu

25 min.

4 porcijoms
reikės:

15 min.

Pusryčių keksiukai su 
špinatais

250 g špinatų lapų
5 kiaušinių
1 puodelio tarkuoto sūrio
100 g pievagrybių
Sviesto kepimui
Žiupsnelio tarkuoto muskato riešuto
Druskos
Šviežiai maltų juodųjų pipirų

Pievagrybius supjaustykite ir pakepinkite keptuvėje su sviestu.

Dubenyje šluotele šiek tiek paplakite kiaušinius, sudėkite 
tarkuotą sūrį, keptus pievagrybius ir špinatų lapus, 
pagardinkite maltu muskatu, druska, pipirais. 

Paruoštą masę supilstykite į sviestu išteptas keksiukų 
formeles, kepkite įkaitintoje iki 190 ºC orkaitėje apie  
12–15 minučių. 
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Lengva skanu

15 min.

2 porcijoms
reikės:

10 min.

Skrebutis su smidrais

2 viso grūdo duonos riekelių
150 g šviežios rikotos sūrio arba ožkų pieno varškės
4–5 žaliųjų smidrų
1 nedidelės skiltelės česnako
¼ citrinos 
2 kiaušinių
Rapsų aliejaus
Druskos
Pipirų

Kiaušinius išvirkite iki norimo lygio – skystai, minkštai ar 
kietai.

Smidrus perpjaukite išilgai pusiau ir pakepinkite keptuvėje 
kelias minutes, baigiant kepti apibarstykite druska ir 
pašlakstykite citrinos sultimis. Toje pačioje ketuvėje 
paskrudinkite duonos riekeles. Skrebučius lengvai įtrinkite 
česnako skiltele.

Ant skrebučio užtepkite rikotos sūrio arba ožkų pieno varškės, 
sudėkite smidrus ir kiaušinius, pabarstykite šviežiai maltais 
juodaisiais pipirais.
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Lengva skanu

10

Lengva skanu

5 min.

2 porcijoms
reikės:

Žaliasis vitaminų 
kokteilis

4–5 obuolių
½ saujos petražolių
3 kivių
2 arb. šaukštelių žaliųjų miežių žolės miltelių
1 arb. šaukštelio agavų sirupo

Obuolius gerai nuplaukite, kivius nulupkite. 

Vaisius ir petražoles sudėkite į sulčiaspaudę, išspauskite 
sultis, kokteilį pagardinkite žaliųjų miežių milteliais ir 
pasaldinkite agavų sirupu, išmaišykite ir patiekite. 
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Lengva skanu

12

Lengva skanu

15 min.

2 porcijoms
reikės:

Agurkų-lašišos  
suktinukai

300 g rūkytos lašišos filė
2 ilgavaisių agurkų
200 g kreminės varškės
1 valg. šaukšto krienų
½ saujos krapų
Šviežiai maltų juodųjų pipirų

Skustuku supjaustykite agurką liežuvėliais.

Varškę sumaišykite su krienais.

Ant agurko liežuvėlio užtepkite varškės, uždėkite lašišos filė, 
krapų kelias šakeles ir susukite suktinuką. Tą patį atlikite su 
likusiais agurkų liežuvėliais. 

Suktinukus pabarstykite šviežiai maltais juodaisiais pipirais.





14

Lengva skanu

14

Lengva skanu

40 min.

2 porcijoms
reikės:

30 min.

Keptos daržovės su  
sezaminiu padažu

1 saldžiosios bulvės
2 petražolių šaknų
Žiupsnelio cinamono
Druskos
Šlakelio aliejaus

Sezaminiam padažui:
5 valg. šaukštų tiršto 
jogurto

2 valg. šaukštų sezaminės 
tahini pastos

1 skiltelės česnako
1 valg. šaukšto citrinų 
sulčių

Druskos

Daržoves nuplaukite, nusausinkite, supjaustykite juostelėmis, 
apibarstykite druska, cinamonu ir apšlakstykite aliejumi. 
Kepkite įkaitintoje iki 190 ºC orkaitėje apie 20–30 minučių, 
priklausomai nuo daržovių dydžio. 

Jogurtą sumaišykite su sezamine pasta, įspauskite česnako 
skiltelę, įpilkite citrinų sultis, įberkite druskos. Jeigu padažas bus 
per tirštas, įpilkite šiek tiek virinto vandens.

Keptas daržoves patiekite su sezaminiu padažu. 
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Lengva skanu

16

Lengva skanu

30 min.

2 porcijoms
reikės:

20 min.

Žieminės keptų daržovių 
salotos

½ saldžiosios bulvės
1 morkos arba petražolės šaknies
1 buroko
1 raudonojo svogūno
½ stiklinės saulėgrąžų
3–4 valg. šaukštų balzaminio acto
1 valg. šaukšto medaus
Šlakelio vynuogių kauliukų / rapsų aliejaus
Jūros druskos
Žaliųjų grikių košės / bolivinių balandų patiekimui

Daržoves (išskyrus svogūną) supjaustykite, pabarstykite 
druska, apšlakstykite aliejumi, sudėkite į skardą ir kepkite 
įkaitintoje iki 190 ºC orkaitėje apie 20 minučių, laikas 
priklauso nuo daržovių dydžio. Įpusėjus laikui sudėkite 
pjaustytus svogūnus, daržoves permaišykite. 

Keptuvėje pakepinkite saulėgrąžas, kol apskrus, supilkite 
balzaminį actą, medų, kelias minutes pakaitinkite, kol 
padažas ims tirštėti.

Grikius arba bolivines balandas suberkite į dubenį, uždėkite 
karštas keptas daržoves, o ant viršaus užpilkite saulėgrąžų 
užpilą. 
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Lengva skanu
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Lengva skanu

50 min.

4 porcijoms
reikės:

25 min.

Grybais ir grikiais įdarytos 
cukinijos

4 apvaliųjų cukinijų
100 g grikių
100 g rudųjų pievagrybių arba portabella grybų
1 nedidelio svogūno
1 skiltelės česnako
250 ml naminio sultinio
50 g fetos sūrio
1 arb. šaukštelio džiovintų čiobrelių
Druskos
Juodųjų pipirų

Cukinijas nuplaukite, nusausinkite, nupjaukite kepurėlias, 
išskobkite vidų.

Grybus ir svogūną susmulkinkite, pakepinkite su šlakeliu 
aliejaus, baigdami kepti įspauskite česnaką, pagardinkite 
čiobreliais, druska ir pipirais.

Grikius išvirkite sultinyje, sumaišykite su paruoštais grybais. 
Gauta mase įdarykite cukinijas, uždenkite kepurėlėmis. 
Sudėkite į kepimo indą ir kepkite įkaitintoje iki 185 ºC 
orkaitėje apie 15–20 minučių, po to kepurėles nuimkite, 
paviršių apibarstykite fetos sūriu ir kepkite dar 5 minutes. 
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Lengva skanu

20

Lengva skanu

30 min.

2 porcijoms
reikės:

20 min.

Lašiša su troškintomis 
daržovėmis

400 g lašišos filė
1 poro baltosios dalies
1 morkos
3–4 vnt. žaliųjų smidrų
½ citrinos
Šakelės citrininio čiobrelio
100 ml sauso baltojo vyno
Šaukšto sviesto
Jūros druskos
Šviežiai maltų juodųjų pipirų

Lašišos filė padalykite į du kepsnius, apibarstykite druska, 
pipirais, palikite keletą minučių pasimarinuoti, po to iškepkite 
keptuvėje arba orkaitėje.

Porus supjaustykite 15–20 cm ilgio juostelėmis. Morkas ir smidrus 
supjaustykite daržovių skustuku ilgais liežuvėliais.

Į keptuvę įdėkite sviestą ir ant silpnos ugnies pakepinkite porus, 
supilkite vyną, sudėkite čiobrelius, nutarkuokite citrinos žievelę, 
įberkite druskos, pipirų ir leiskite pasitroškinti 5–8 minutes, tada 
įspauskite citrinos sulčių, sudėkite morkas, dar kelias minutes 
patroškinkite ir galiausiai sudėkite smidrus, jiems užteks minutės. 

Lašišos kepsnį patiekite su troškintomis daržovėmis.
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Lengva skanu

22

Lengva skanu

4–6 porcijoms
reikės:

12 val.

Ispaninio šalavijo sėklų 
pudingas su uogomis

Pudingui:
400 ml kokosų pieno  
(1 skardinės)

120 ml pieno (augalinės 
arba gyvulinės kilmės)

60 g ispaninio šalavijo 
sėklų (chia)

Uogoms:
600 g aviečių
3 valg. šaukštų rudojo 
cukraus arba agavų sirupo

½ stiklinės vandens
1 arb. šaukštelio bulvių 
krakmolo

Viršui:
Saujelės aviečių
Saujelės šilauogių ar mėlynių
Saujelės kokosų drožlių

Kokosų pieną supilkite į dubenį, sumaišykite su pienu, suberkite 
šalavijo sėklas, gerai viską išmaišykite, uždenkite maistine plėvele 
ir palikite kelioms valandoms arba per naktį šaldytuve, kol sėklos 
išbrinks. 

Prieš patiekdami į nedidelį puodelį sudėkite avietes, užpilkite 
cukrumi arba sirupu, šiek tiek patrinkite ir keletą minučių 
pakaitinkite. Šaltame vandenyje išmaišykite bulvių krakmolą, 
supilkite ant uogų ir maišydami kaitinkite, kol užvirs. 

Paruoštą ispaninio šalavijo pudingą išpilstykite į indelius, ant 
viršaus uždėkite paruoštą uogų sluoksnį, kurį galite patiekti tiek 
šiltą, tiek šaltą, ant viršaus užbarstykite uogų ir kokosų drožlių. 




