
Padažas En.  vertė 332 kcal/1385 U; baltymų 6,6 g;  angliav. 27,3 g, i^  jų cukrų 4,2 g;  r iebalų 22,3 g, iŠ  jų sočiųjų 6,2 g;  cholest. 12 mg; kalcio 133 mg; skaid. m. 4,9 g; natrio 390 mg.
Salotos En.  vertė 498 kcal/2087 kj; baltymų 19,6 g; angliav.  48,9 g,  iSjų cukrų 3,5 g;  r iebalų 26,3 g, 1 5  jų sočiųjų 8,8 g;  cholest.  40 mg; kalcio 230 mg; skald. m. 3,2 g;  natr io 1152 mg.

1Vidutiniškai įkaitinkite kepimo groteles. Salotų lapus
nuplaukite, nuvarvinkite ir išdėliokite keturiose
lėkštėse.

2Padažo komponentus supilkite į indą su dangteliu,
gerai pakratykite ir pasidėkite į šalį.

3Išdėliokite nugarinę ant lentelės, supjaustykite
kiekvieną gabalėlį į keturias dalis, susukite jas ir 2-3
minutes paskrudinkite ant kepimo grotelių.

4Tuo metu supjaustykite sūrį į aštuonias riekutes ir
kiekvieną iš jų dar perpjaukite pusiau. Uždėkite sūrį ant
duonos riekučių ir padėkite ant kepimo grotelių.

5Apverskite šoninę ir toliau kepkite su sūrio
skrebučiais, kol sūris pageltonuos ir pasirodys
burbuliukų.

6Ant paruoštų salotų išdėliokite šoninės ritinėlius ir
skrebučius, gerai pakratykite padažą ir užpilkite ant
kiekvienos porcijos.

Dėl stipraus, aštraus skonio
šios salotos jums puikiai tiks
norint lengvai užkąsti.

4 porcijos
200 g įvairių salotų lapų
4 griežinėliai kiaulienos

nugarinės be odos
16 plonų riekučių

prancūziškos duonos
155 g 11/2 puodelio riebaus

ožkų sūrio

Virėjo patarimas
Jei gaminate vaikams arba tiesiog norite, kad padažas
būtų švelnesnis, nedėkite į jį šviežių ir maitų aitriųjų
paprikų.

Padažui:
60 ml! 4 šaukštai alyvuogių

aliejaus
15 ml/1 šaukštas peletrūnų

acto
10 ml/2 šaukšteliai graikinių

riešutų aliejaus
5 ml/1 šaukštelis Dižono

garstyčių
Sml/1 šaukštelis garstyčių

grūdelių

Prancūziškossalotos su ožkų sūriu
1Avokadus perpjaukite pusiau, išimkite kaulus ir
Šaukštu išskobkite vidų.

2Sudėkite išskobtą minkštimą į virtuvinį kombainą
kartu su kitais produktais, pasilikdami tik grietinę ir
vienmetes paprikas, išmaišykite iki vientisos masės.
Sudėkite j dubenį, uždenkite ir laikykite šaldytuve.

3Kad pasigamintumėte traškučių, įkaitinkite kepimo
groteles ir ant kepimo skardos išbarstykite traškučius.
Sumaišykite sutarkuotą sūrį su maltomis aitriosiomis
paprikomis, apibarstykite traškučius ir kepkite 1 -2
minutes, kol sūris išsilydys.

4Išimkite avokadų padažą iš šaldytuvo, uždėkite ant jo
grietinės ir apibarstykite vienmetėmis paprikomis.
Patiekite dubenėlį su padažu ant lėkštės, kurioje
išdėlioti šviežiomis petražolėmis apibarstyti traškučiai.

30ml/2 šaukštai grietinės
druskos ir maltų pipirų
15ml/1 Šaukštas grietinės ir

žiupsnis aitr. vienmečių
paprikų (papuoštiO

Traškučiams:
150 g tortilijų traškučių
ml/2 šaukštai smulkiai

sutarkuoto čederio
1,5 ml/1/4 šaukštelio maltų

aittriųjų paprikų
10 ml/2 šaukšteliai sukapotų

šviežių petražolių

4 porcijos
2 vidutiniškai si
avokadai

I citrinos sultys
1/2 raudonos aitriosios

paprikos, be sėklų ir
smulkiai supjaustytos

J pomidorai, be odelės, sėklų
Ir smulkiai supjaustyti

IOmi/2 šaukštai supjaustytų
šviežių kalendrų

K*f

'"̂  n^kandį tiks patiekti su
inlešpietiniais gėrimais.

Meksikietiškas padažas su traškučiais

1Apibarstykite lašišą trupučiu druskos ir pipirų.
Ištirpdykite keptuvėje 25 g (2 šaukštus) sviesto ir 5
minutes pakepinkite salierą ir porus. Sudėkite lašišą,
įmeskite laurų lapą ir supilkite vyną. Uždenkite ir
troškinkite maždaug 15 minučių, kol žuvis suminkštės.

2Supilkite nuovirą į puodą ir virkite, kol sumažės iki 30
ml (2 šaukštų). Ataušinkite. Ištirpdykite 50 g (4
Šaukštus) likusio sviesto ir apkepkite rūkytą lašišą, kol ji
parusvės. Palikite, kad atauštų.

3Nulupkite odą nuo lašišos gabalėlių ir išrinkite
ašakas, jei yra. Susmulkinkite filė, suberkite į dubenį ir
užpilkite nuoviru.

4Įmaišykite likusį sviestą, muskato miltelius ir varškę.
Suplėšykite lašišos griežinėlius ir įmaišykite į mišinį su
nuoviru. Pagal skonį pasūdykite, įberkite pipirų.

5Sudėkite lašišų mišinį į indą ir sulyginkite paviršių.
Uždenkite ir ataušinkite šaldytuve.

6Prieš patiekdami iš mišinio dviem desertiniais
šaukštais suformuokite ovalias frikadeles ir sudėliokite
ant atskirų lėkščių su salotų lapais. Jei norite, patiekite
su juoda duona arba avižiniais paplotėliais.

Vlitienoi En. vertė 507 kcal/2090 kJ; baltymų 16 g;  angliav. 1 g, fi  jų cukrų 0,6 g; r iebalų 48,3 g, ii  jų sočiųjų 39,9 g; cholest.  452 mg; kalcio 18 mg; skaid. m. 0,1 g; natrio 408 mg.
LaiiiųEri.  vertė 373 kcal/1542 1d; balt. 17,4 g;  angliav, 1,2 g, ii  jų cukrui g; r iebalų 31,4 g, ii jų sočiųjų 16,5 g;  cholest. 98 mg; kalcio 33 mg; skaidulinių m. 0,7 g; natrio 568 mg.

1 laurų lapas
150 ml/2/3 puodelio sauso

baltojo vyno
115 g rūkytos lašišos

griežinėlių
didelis žiupsnis muskato

miltelių
60ml/4 šaukštai atskiestos

varškės
druskos ir maltų juodųjų

pipirų
salotų lapų

Tai tradicinių kiaulienos
maltinukų variacija - daug
lengviau pagaminamas
užkandis.

6 porcijos
350 g lašišos filė
175 g 13/4 puodelio sviesto
1 susmulkintas saliero

stiebkotis
1 susmulkintas poras (tik

baltoji dalis)

Virėjo patarimas
Melbos skrebučius pasigaminti paprasto,
Nupjaustykite baltos keturkampės duonos pluteles, iš
abiejų pusių paskrudinkite skrudintuve arba orkaitėje
ant grotelių, ko! gražiai pagels. Labai aštriu peiliu
riekeles perpjaukite horizontaliai, kad būtų dvi labai
plonos riekelės, kiekvieną padalinkite ketvirčiais
paskrudinkite neapkeptas puses, kol pagels ir susiries

I .Ataušinkite ant grotelių, laikykite sandariame inde.

Lašišų maltinukai

1Nuplaukite kepenėles ir nusausinkite virtuviniu
popierium. Keptuvėje ištirpdykite 25 g (2 šaukštus)
sviesto ir ant vidutiniškos ugnies pakepkite kepenėle*
su česnaku maždaug 5 minutes, kol jos sukietės, tačiau
viduje vis dar bus rausvos.

2SkylašaukšČiu sudėkite kepenėles j maišytuvą. Įpilkite
marsalos, suberkite supjaustytus šalavijus.

3Ištirpdykite keptuvėje 115 g (1/2 puodelio) sviesto
supilkite j virtuvinį kombainą ir išplakite iki vientisos
masės. Įberkite druskos ir pipirų.

4Sudėkite paštetą į keturis indelius ir išlyginkite
paviršių. Ištirpdykite keptuvėje likusį sviestą ir užpilkite
ant pašteto. Papuoškite šalavijų lapeliais ir
sustingdykite šaldytuve. Patiekite su trikampiais
Melbos skrebučiais.

2 sugrūstos česnako skiltelės
15ml/i šaukštas marsalos
5 ml/ 1 šaukštelis supjaustytų

šalavijų
druskos ir maltų juodųjų

pipirų
8 šviežių šalavijų lapai

(papuošti)
Metbos skrebučių

Tai tikrai greitai ir lengvai
pagaminamas paštetas,
tačiau gardus ir neįprasto
skonio.

4 porcijos
350 g vištos kepenėlių

(atšildytų, jei buvo
sušaldytos)

225g/1 puodelis sviesto

Vištienos kepenėlių paštetas su maršalą30



cholest. 13 mg;  kalcio 174 mg;  skaidulinių m. 1,6 g;  natr io 140 mg.
:holest31 mg;  kalcio 179 mg;  skaidulinių m. 1,1 g;  natr io 231 mg.Su paprikomis En.  vertė 362 kcal/1509 kJ;  balt 11,1 g;  angl iav.  61,7 g,  iš  jų cukrų 67 g;  r ieb.  7 ,6 g,  i3  jų sočiųjų 3,1 g;

3-4 porcijos
400 g Jeruzalės artišokų
40g/3 šaukštai sviesto
11/4 puodeliai daržovių

sultinio
1Smt/1 šaukštas alyvuogių

aliejaus
1 labai susmulkintas

svogūnas
1 sugrūsta česnako skiltelė
275 g 11^ puodelio ryžių

1 Artišokus nulupkite, supjaustykite ir iškart sudėkite į
prikaistuvį su lengvai pasūdytu vandeniu. Virkite ant
lėtos ugnies, kol suminkštės, nusunkite ir sutrinkite su
1šaukštu sviesto. Jei reikia, pasūdykite.

2Prikaistuvyje užvirkite sultinį ir palikite ant mažos
ugnies, kol prisireiks.
3Keptuvėje pakaitinkite aliejų ir likusį sviestą, 5-6
minutes pakepkite svogūną ir česnaką, kol suminkštės.
Sudėkite ryžius ir virkite, nuolat maišydami, ant
vidutiniškos ugnies 2 minutes, kol ryžiai taps truputį

permatomi.
4Supilkite vyną. Maišydami pavirkite, kol jis išgaruos,
tada pradėkite pilti sultinį. Sultinio pilkite po samtį, kitą
pilkite tik tada, kai pirmesnio skysčio nebeliks.

5Kai liks maždaug vienas samtis sultinio, sudėkite
artišokų košę ir smulkintus čiobrelius. Pagal skonį
pasūdykite, įberkite pipirų. Virkite, kol daugiaryžis taps
grietinės tirštumo, o artiŠokai bus karšti.

6Įmaišykite parmezaną. Nukelkite nuo ugnies,
uždengę palaikykite kelias minutes. Sudėkite į
pašildytus dubenėlius, papuoškite čiobreliais ir

patiekite su parmezanu.

120 ml I V>  puodelio sauso
vaisinio vyno

10 m\t 2 šaukšteliai Šviežių
smulkintų čiobrelių

40g/V>  puodelio šviežiai
tarkuoto parmezano (irdar
patiekiant)

druskos ir maitų juodųjų
pipirų

šviežių čiobrelių (papuošti)
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Daugiaryžis su Jeruzalės artišoka|s

Keptos raudonos paprikos
suteikia daugiaryžiui
nuostabų žemišką skonį.

3-4 porcijos
1 raudona saldžioji paprika
1 geltona saldžioji paprika
11/4 puodeliai daržovių

sultinio
15 ml/1 šaukštas alyvuogių

aliejaus
1Įkaitinkite kepimo groteles. Paprikas perpjaukite
pusiau, išimkite sėklas, šerdis ir perpjauta puse žemyn
sudėkite ant kepimo popieriaus. 5-6 minutėms
pakiškite po grotelėmis, kol apdegs odelė. Sudėkite
paprikas į plastikinį maišelį, užriškite ir palaikykite 4-5

minutes.
2Atvėsusias paprikas nulupkite ir supjaustykite
plonomis juostelėmis. Sultinį supilkite į prikaistuvį,
užvirkite ir palikite ant lėtos ugnies, kol prireiks.

3Keptuvėje įkaitinktie aliejų ir sviestą, 4-5 min. ant
mažos ugnies pakepkite svogūną ir česnaką, kol
suminkštės. Sudėkite paprikas ir retkarčiais
pamaišydami kepkite 3-4 minutes.

4įmaišykite ryžius. 3-4 minutes pakepkite ant
vidutiniškos ugnies, kol jie pasidengs riebalais ir pradės

darytis permatomi.
5Įpilkite samtį sultinio. Maišykite, kol jis išgaruos.
Sultinio vėl įpilkite, kai ankstesnio nebebus likę.

6Kai ryžiai išvirę, bet birūs, sudėkite parmezaną ir
prieskonius. Uždengę palaikykite 3-4 minutes, tada

patiekite su parmezanu.

25g/2 šaukštai sviesto
1pjaustytas svogūnas
2sugrūstos česnako skiltelės
275 g I VA puodelio ryžių
50 gi2/3 puodelio šviežiai

tarkuoto parmezano
druskos ir maltų juodųjų

pipirų
šviežiai tarkuoto parmezano

(duodant į stalą)

Moliūgai ir kitos panašios
daržovės naudojamos
daugelyje itališkų receptų.
Taigi, jei nėra įprastų
moliūgų, puikiai tiks ir
kitokios rūšies.

3-4 porcijos
225 g moliūgo, nulupto Ir be

sėklų
1 didesnis rūgštus obuolys
25 g 12 šaukštai sviesto
900 ml/3^i-4 puodeliai

1Moliūgą smulkiai supjaustykite. Obuolį nulupkite,
išimkite sėklas ir supjaustykite. Sudėkite į troškintuvą,
įpilkite 120 ml (1/2 puodelio) vandens. Užvirkite ir
troškinkite 15-20 minučių, kol moliūgas visai
suminkštės. Nusunkite, moliūgo masę vėl sudėkite į
troŠkintuvą ir įdėkite pusę sviesto. Smarkiai išmaišykite
šakute, sutrinkite didesnius gabalus.

2Prikaistuvyje pakaitinkite sultinį ir palikite ant mažos
ugnies, kol prisireiks.

3Keptuvėje pakaitinkite aliejų ir likusį sviestą,
pakepkite svogūną ir česnaką, kol suminkštės. Sudėkite
ryžius ir virkite, nuolat maišydami, ant vidutiniškos
ugnies 2 minutes, kol ryžiai pasidengs riebalais.

4j ryžius supilkite vyną. Maišydami pavirkite, kol jis
išgaruos, tada pradėkite pilti sultinį. Sultinio pilkite po
samtį, kitą pilkite tik tada, kai pirmesnio skysčio
nebeliks. Tai truks maždaug po 20 minučių.

5Kai liks maždaug du samčiai sultinio, pildami jį
sudėkite ir moliūgų bei obuolių košę. Virkite
maišydami ir vis įpildami sultinio, kol daugiaryžis taps
grietinės tirštumo. Įmaišykite parmezaną, įdėkite
prieskonių ir iškart patiekite.

n kj; balt. 9,3g;angliav.56,5g, ii ^ų cukrų 1,3 g; r leb. 14,1 grišjųsočių]ų3,2g;cholest.9mg;kakio 126 mg; skaidulinių m. 0,3 g; natrio 98 mg.

Kitaip
Šiame recepte naudojamas žalias bazilikų padažas,
tačiau jį galite pakeisti raudonu iš raudonų paprikų.

daržovių sultinio
25 mil 1 'A šaukšto alyvuogių

aliejaus
1 susmulkintas svogūnas
1 sugrūsta česnako skiltelė
275 g /VA puodelio ryžių,

pvz., „Vialone Nano"
175 ml/^ puodelio baltojo

vaisių vyno
7Sg/1 puodelis šviežiai

tarkuoto parmezano
druskos ir maltų juodųjų

Daugiaryžis su moliūgais ir obuoliais

Daugiaryžis su keptomis paprikomis

1Sultinį supilkite į prikaistuvį ir lėtai kaitinkite, kol
prireiks.

2Keptuvėje pakaitinkite alyvuogių aliejų ir 4-5
minutes pakepkite česnakus, kol suminkštės, bet dar
neparuduos.

3Suberkite ryžius ir maišydami virkite ant vidutiniškos
ugnies, kol pasidengs riebalais ir pakraščiuose
pasidarys beveik permatomi.

4Supilkite vyną. Maišydami pavirkite, kol jis išgaruos,
tada pradėkite pilti sultinį. Sultinio pilkite po samtį, kitą
pilkite tik tada, kai pirmesnio skysčio nebeliks.
Nuolatos maišykite.

5Maždaug po 20 minučių, kai ryžiai bus beveik išvirę,
bet dar nesutižę, įmaišykite bazilikų padažą ir
parmezaną. Paragaukite, ar netrūksta prieskonių,
uždengę palaikykite 3-4 minutes. Patiekite
dubenėliuose, apibarstę parmezanu.

2 susmulkinti asakalonlniai
česnakai

1 sugrūsta česnako skiltelė
275g/1 'Apuodelio ryžių
175ml/^i puodelio sauso

baltojo vyno
45ml/3 šaukštai šviežiai

tarkuoto pormezano (ir dar
patiekiant)N

druskos ir maltų juodųjų
pipirų

Jei nusipirkote bazilikų
padažo, -jo itališkų
delikatesų parduotuvėlėse
yra keleto rūšių, -
daugiaryžjjau beveik turite.

3-4 porcijos
11/4 puodeliai daržovllų

sultinio
30ml/2 šaukštai alyvuogių

aliejaus

Daugiaryžis su bazilikų padažu



23 cm skersmens pyragas
5 kiaušiniai (baltymus atskirti

nuo trynių)
425 g/2 nepilni puodeliai

cukraus
15ml/1 šaukštas kukurūzų

miltų
175 g/VA puodelio

paskrudintų maltų migdolų
135 mil 'A puodelio pieno
275 g/VA puodelio kubeliais

supjaustyto sviesto

1įkaitinkite orkaitę iki 150 C. Iš riebalams nepralaidaus
popieriaus iškirpkite tris 23 cm skersmens apskritimus
ir įtieskite į kepimo skardas.

2Išplakite baltymus iki standžių putų. Po truputį įmai
šykite 275 g {V/z puodelio) cukraus, kol masė pasidarys
tiršta. Įmaišykite miltus ir migdolus. Konditeriniu Švirkštu
išspauskite ant popieriaus šio mišinio apskritimus.
Kepkite 2 valandas. Ataušinkite ant grotelių.

3Išmaišykite likusį cukrų su kiaušinių tryniais iki
šviesios, tirštos masės. Užkaitinkite pieną iki virimo ir
įplakite į kiaušinių mišinį. Vėl kaitinkite, kol masė
pradės lipti prie šaukšto. Perkoškite į didelį dubenį ir
plakite, kol atauš iki drungnumo. Po truputį įmaišykite
sviestą, paskui - kavos esenciją.

4Apipjaustykite orinukus, nuopjovas sutrupinkite.Tris
persikų puseles pasilikite, kitas sukapokite ir sudėkite į
kremą kartu su sutrupintais orinukais. Susluoksniuokite
orinukus ir padėkite ant lėkštės.

5Palaikykite tortą šaltai, kad sustingtų. Padenkite viršų
migdolų drožlėmis ir gausiai apibarstykite milteliniu
cukrumi. Likusius persikus supjaustykite plonais
griežinėliais ir papuoškite tortą. Uždėkite kelis mėtų
lapelius.

Su ptnlkaliEn. vertė5984 kcal/24 978 kJ;  balt .  95,1 g;  angl iav.560,1 g,  I!  jų cu^tų539,8 g; r ieb.  390,1 g,  I5jų sočiųjų 163,1 g;  cholest. 1546 mg; ka14 kcal/854 kJ; balt.  7,7 g; angllav.  23,2 g. I! jų cukrų 13,8 g^  r ieb.  9,5 g, 1 5  Jų sočiųjų 0,5 g;  cholest.  0 mg; kalcio 311 mg; skald. m. 2,8 g;  natrio

1(kaitinkite orkaitę iki 150 C Iš riebalams nepralaidaus
popieriaus iškirpkite du 20 cm skersmens apskritimus ir
įtieskite į kepimo skardas. 20 cm skersmens kepimo
skardas patepkite riebalais ir pabarstykite miltais.

2Išplakite baltymus iki standžių putų. įmaišykite cukrų,
paskui - kavos esenciją ir riešutus. Supilkite į
konditerinį švirkštą su 1 cm skersmens antgaliu ir
išspauskite apskritimus. Kepkite 2 valandas.
Ataušinkite. Padidinkite temperatūrą iki 180 C.

3Pasidarykite glajų. Dubenyje, užstatytame ant puodo
su virduliuojančiu vandeniu, vandenyje su kavos
esencija ištirpinkite šokolado drožles. Nukaiskite ir
įmaišykite plaktą grietinėlę.

4Perpjaukite biskvitą j tris sluoksnius. Apipjaustykite
orinukus, kad būtų tokio pat dydžio. Susluoksniuokite
tortą, pradėdami ir baigdami biskvito sluoksniais.

5Likusiu glajumi aptepkite tortą, viršuje suformuokite
kokį nors papuošimą. Dalį glajaus supilkite į konditerinį
švirkštą su antgaliu ir išspauskite 24 mažas gėlytes.
Uždėkite ant jų po kavos pupelę, įkomponuokite
šokolado trikampius.

45-60 ml / 3-4 šaukštai kavos
esencijos

2 x 400 g indeliai konservuotų
persikų puselių savo sultyse
(nusunkti)

65 g I 'A puodelio paskrudintų
migdolų

miltelinio cukraus
(apibarstyti)

keli Šviežių mėtų lapeliai
(papuošti)

Kavos tortasjsu persikais_ir_migdolais_

Clajui
175g/1 puodelis šokolado

drožlių
30 mil2 šaukštai kavos

esencijos
30ml/2 šaukštai vandens
600 ml 12A plaktos

separuotos grietinėlės

Papuošimui
12 šokoladinių trikampių
12 šokoladu padengtų kavos

pupelių

Vienas 20 cm skersmens
tortas

Orinukui
3 kiaušinių baltymai
115 g IA puodelio cukraus
15 ml/ įšauksiąs kavos

esencijos
75 g/'A puodelio paskrudintų

Ir smulkiai sumaltų
bertoletijų

20 cm skersmens šokoladinis
biskvitas

Braziliškas kavos tortas su bertoletijomis   327

Virėjo patarimas
Nors laukinės gervuogės tinka geriausiai, galite
naudoti ir kultūrines arba šaldytas.

1įkaitinkite orkaitę iki 180 C. Patepkite riebalais 18 cm
skersmens kepimo skardą irįtieskite kepimo popierių.

2Virtuviniame kombaine iki vientisos masės
išmaišykite kaimišką sūrį. Sudėkite į dubenį, supilkite
jogurtą, miltus, cukrų, kiaušinį, kiaušinio baltymą ir
išmaišykite.

3Supilkite citrinos sultis, sudėkite žieveles ir
gervuoges (kelias pasilikite).

4Supilkite tešlą į kepimo indą. Kepkite 30-35 minutes,
kol truputį sukietės. Išjunkite orkaitę ir palikite 30
minučių ataušti skardoje.

5Apveskite peiliu aplink kepimo indo kraštus ir
išverskite pyragą. Nuimkite kepimo popierių ir
padėkite pyragą ant pašildytos lėkštės.

6Papuoškite gervuogėmis ir patiekite šiltą.

15 ml/1 šaukštas rupių miltų
25 gi 2 šaukštai geltonojo

miltelinio cukraus
1 kiaušinis
1 kiaušinio baltymas
smulkiai nutarkuota citrinos

žievelė ir pusės citrinos
sultys

200 g 12 nepilni puodeliai
šviežių arba šaldytų
(atšildytų) gervuogių

Lengvam sūrio pyragui
geriausia tinka miško
gervuogės, bet jeigu tokių
neturite, tiks ir auginamos
sode.

6porcijos
775 g/% puodelio kaimiško

ISO g/^ puodelio natūralaus
jogurto

Sūrio pyragas su gervuogėmis

Virėjo patarimas

pupelių varškės arba lieso
minkšto sūrio

200 g/l nepilnas puodelis
natūralaus jogurto

ISmi/l pakelis želatinos
60ml/4 šaukštai obuolių

sulčių

ViršuiN
7 75 g 11A puodelio įvairių

uogų: braškių, aviečių,
raudonųjų serbentų,
gervuogių

30 mll 2 šaukštai raudonųjų
serbentų drebučių

30mi/2 šaukštai karšto
vandens

1Pyrago pagrindui obuolių sultyse ištirpinkite
margariną. Supilkite sėlenas, išmaišykite. Prispauskite
prie pyrago formos dugno ir palikite sustingti.

2Pasidarykite įdarą. Virtuviniame kombaine
išmaišykite sojų varškę ir jogurtą. Obuolių sultyse
ištirpinkite želatiną ir įmaišykite į varškės mišinį.

3Užtepkite įdarą ant pyrago pagrindo, sulyginkite
paviršių ir padėkite šaltai.

4Išimkite pyragą iš formos ir padėkite ant lėkštės. Ant
viršaus išdėliokite uogas. Karštame vandenyje
ištirpinkite raudonųjų serbentų drebučius, ataušinkite
ir apštakstykite vaisius.

šis vasariškas„sūrio"
pyragas iš tikrųjų
gaminamas visai ne iš sūrio
- jo pagrindą sudaro sojų
pupelių varškė, bet kas tai
atspės...

6 porcijos
Pagrindui
50g/4 šaukštai margarino
30 mil 2 šaukštai obuolių

sulčių
115g/l puodelis sėlenų

Įdarui
275 g HA puodelio sojų

„Sūrio^pyragas su uogomis


