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D Desertai
Šventė tikrai pradžiugins kiekvieną ir suteiks dar didesnį malonumą, jei 
pasibaigs grožiu ir skoniu pribloškiančiu desertu. 

Kokį desertą parinkti?
Žiemą ledus valgys mažiau svečių nei vasarą, o vasarą geriau tiks švie-
žių vaisių salotos nei riebus pyragas su vaisiais. Svarbu, kad desertas 
nepakartotų kitų pokylio valgių. Jei pagrindinis patiekalas valgomas su 
vaisiais (pavyzdžiui, paukštiena), desertui vaisių nebesiūlykite.

Vaisiniams desertams gaminti geriausiai tinka švieži vaisiai, uogos ir 
desertinės daržovės.

Namuose ledai gaminami specialiuose ledų gaminimo aparatuose 
arba be jų. Šaldymui skirta masė supilama į metalinį neaukštą indą, 
padedama į šaldiklį ir retkarčiais permaišoma šakute, kad nesusidarytų 
stambių kristalų. Kuo riebesnė masė, tuo rečiau ji gali būti maišoma. 
Šąlančią vaisių masę reikia permaišyti kas pusvalandį, šaldyti 5–6 val.

KlasiKinis ledų receptas
Jums reikės

8 trynių
150 g cukraus
600 ml pieno
vanilės ankšties
• • • • •

Pieną užvirinkite su vanilės ankštimi, nukaiskite nuo ugnies, uždenkite ir 
palikite 20 min. Perkoškite. Trynius plakite su cukrumi, kol pabals. Nuolat 
maišydami pilkite karštą pieną plona srovele. Masę supilkite į puodą sto-
romis sienelėmis ir kaitinkite vandens vonelėje, kol sutirštės, paskui per-
koškite per sietelį ir supilkite į šaldymo indą. Šaldykite mažiausiai 8 val., 
kartais pamaišykite.

citrusinių Vaisių šerbetas
Jums reikės

150 ml raudonųjų greipfrutų sulčių su tirščiais
250 ml trintų apelsinų
100 g cukraus
50 ml baltojo saldaus vyno
1 žaliosios citrinos sulčių
• • • • •

Visus produktus sumaišykite, sukrėskite į metalinį indą ir maždaug 
4 val. įdėkite į šaldiklį. Kas valandą išimkite ir pamaišykite masę šakute.

Dėmesio!
Desertų su želatina negalima 
stingdyti šaldiklyje.

Įdomu
Antikos laikais puotos pabaigoje 

valgydavo šviežius ar džiovintus 

vaisius, riešutus, medų, patiekalus 

iš pieno arba sūrio. Viduramžių 

Prancūzijoje jau buvo patiekiami 

įvairūs saldūs vaisių patiekalai – 

drebučiai, kompotai, kremai, taip 

pat saldūs pyragai, maži pyragai-

čiai. Baigiantis XVII a. saldumynų 

sąrašą papildė ledai.
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Įsidėmėkite
•	 Desertinių kremų pagrindas – 

kaitintų vandens vonelėje kiauši-

nių arba trynių masė su cukrumi. 

Ją sumaišykite su želatinos 

tirpalu ir plakta grietinėle, pridė-

kite kakavos, aguonų, šokolado, 

vaisių.

•	 Prieš patiekiant naminius ledus ir 

šaldytus desertus prieš pusva-

landį reikia perkelti iš šaldiklio į 

šaldytuvą.

•	 Sluoksniuotiems desertams 

gaminti naudokite sausainius,  

riešutus, kepinių trupinius, plaktą 

grietinėlę, vaisius.

•	 Desertus patiekite taurėse, inde-

liuose arba stiklinaitėse. Patiek-

dami desertus antrųjų patiekalų 

lėkštėse, derinkite 3 elementus: 

deserto pagrindą (tai gali būti 

kepinys, desertinis kremas, ledai), 

vaisius ir specialiai tam patieka-

lui parinktą desertinį padažą.

•	 Prieš patiekdami desertą nurinki-

te visą likusį maistą nuo stalo.

•	 Tortas valgomas šakute, tad 

reikėtų turėti specialių šakučių.

citrininis tiramisu
Jums reikės

50 ml citrinų sulčių
100 ml apelsinų sulčių
1 citrinos nutarkuotos žievelės
5 kiaušinių trynių
1 kiaušinio
200 g cukraus
250 ml citrinų likerio „Limoncello“
100 ml vandens
450 g maskarponės sūrio
40 sausainių pirštelių
baltojo šokolado drožlių
• • • • •

Dubenyje sumaišykite trynius, kiaušinį, 150 g cukraus, apelsinų sultis, 
50 ml likerio ir citrinos žievelę. Įstatykite dubenį į didesnį indą su ver-
dančiu vandeniu ir kaitinkite, kol sutirštės. Ataušinkite. Maskarponės 
sūrį sumaišykite su trynių mase. Likusį likerį, citrinų sultis, 50 g cukraus 
užvirinkite ir virkite apie 5 min. Ataušinkite. Sausainius greitai mirkykite 
citrinų sirupe ir dėkite į formą. Sudėjus pusę sausainių ant jų sukrėskite 
pusę kremo, paskui dėkite likusius sausainius ir vėl – kremą. Šaldykite 
šaldytuve ne mažiau kaip 6 val. Prieš patiekiant pabarstykite baltojo šo-
kolado drožlėmis.
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Didžioji namų knyga
Jei neturite laiko tinkamai sutvarkyti šeimos archyvo, svarbiausių do-
kumentų, nusipirkite patį storiausią ir didžiausią bloknotą ar sąsiuvinį 
(galite panaudoti seną sveikinimų albumą odiniais viršeliais) – tai bus 
jūsų didžioji namų knyga.

Jei nenorite skirstyti didžiąją namų knygą skyreliais, tuomet rašykite 
lyg dienoraštį, iš eilės aprašinėkite svarbiausius šeimos įvykius, įklijuo-
kite čekius ir garantijų lapelius.

rašykite kuo nuodugniau,
•	 kiek sumokėjote už buto remontą,
•	 kokiais dažais dažėte sienas,
•	 pravers ir dirbusių meistrų telefonai (jei kartais sprogtų naujas vamz-

dis ar išsiklaipytų laminato grindys),
•	 nusipaišykite planelį, jei elektros laidus paslėpėte po dailylentėmis,
•	 paminėkite svarbiausius pirkinius,
•	 kokius pokylius rengėte,
•	 kada lankėtės pas gydytoją (taip pat kokius vaistus išrašė),
•	 kiek kainavo paruošti vaiką naujiems mokslo metams,
•	 kam ir kokią knygą (ar pinigų) paskolinote, o gal pats pasiskolinote,
•	 paminėkite pagal naujus receptus pagamintus patiekalus, kurie jums 

labiausiai patiko,
•	 jūsų name nutikusias vandentiekio ir kitas avarijas,
•	 kada kvietėte interneto tinklo meistrą.

Turbūt jau supratote, kad faktų, kuriuos reikia užfiksuoti, tikrai bus 
galybė. O žinoti – verta, ypač kilus įvairioms konfliktinėms situacijoms, 
besiruošiant vėl remontuoti butą ar tiesiog planuojant šeimos buitį.

Tokį šeimos dienoraštį kada nors su malonumu vartys jūsų vaikai-
čiai ar provaikaičiai, kaip kad šiandien darome mes, jei pavyksta rasti 
prieškaryje rašytą namų ūkio knygą. Ten įdomu viskas: kiek kas kainavo 
(prekės, traukinio bilietai ar vizitas pas gydytoją), kas sukalė stalą, kuris 
išliko iki šių dienų, kokios dovanos buvo perkamos gimtadienių proga 
ar kas susirinko pasveikinti jubiliejų šventusios senelės.

Konkrečių patarimų, kaip tvarkyti šeimos archyvą, rasite skyrelyje „Namų biu-

ras“ 151–152 puslapiuose.

Įsidėmėkite
•	 Net ir pati didžiausia namų kny-

ga vis tiek neišgelbės jūsų nuo 

asmeninių dokumentų tvarkymo 

rūpesčių. Kasmet jų kaupiasi vis 

daugiau – teks pasukti galvą, 

kaip juos saugoti.

•	 Galite kiekvienam šeimos nariui 

skirti kartoninę dėžutę ir joje 

kaupti pažymas, liudijimus, 

sutartis ir kt. Itin svarbius doku-

mentus sudėkite į įmautes, kad 

neapsitrintų. Nusipirkite skirtingų 

spalvų segtuvų – greičiau rasite 

reikiamą dokumentą. Svarbiau-

sius dokumentus laikykite seife ar 

kitoje slaptoje vietoje.

•	 Kartą per metus peržiūrėkite 

dokumentus ir įsitikinkite, kad 

nekaupiate nereikalingų popierių.

D
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DDovanos
Norint išrinkti tinkamą dovaną nebūtina išleisti daug pinigų. Daug la-
biau reikia fantazijos, takto ir šiokio tokio išmanymo.

Įsidėmėkite
•	 Darbuotojai neturėtų dovanoti

dovanų savo darbdaviams, ypač

jei darbuotojas dirba neseniai –

tai gali būti palaikyta kyšiu. Tačiau

jei santykiai su vadovu nėra itin

formalūs, tam tikromis progomis

(gimtadienio, Boso dienos) 

galima jam įteikti nedidelę,

neįpareigojančią dovaną – butelį

gero alkoholinio gėrimo, pa-

tinkančio autoriaus knygą ar  

mėgstamos muzikos diską.

•	 Gėles dovanoti tinka visur ir visa-

da, išskyrus, kai vyriškis sveikina

bendraamžį. Taip pat gėlės

nedovanojamos, jei esate garbės

svečias ir reiškiant užuojautą.

•	 Apsilankę pas jubiliatą vyrą,

gėles įteikite šeimininkei.

Prieš tai vyniojamasis popierius

nuimamas (permatomą foliją

galima palikti).

•	 Virtuvės reikmenis ar receptų

knygą galite suvynioti į dailų

virtuvinį rankšluostį ar mažą 

staltiesėlę. Į šilkinį šalikėlį ar skarelę

vyniokite kvepalus ar papuošalus.

Lauktuvių dovaną iš svečios šalies

paverskite siuntiniu: užrašykite

gavėjo ir siuntėjo vardą, adresą,

priklijuokite pašto ženklų. Galite ją

supakuoti į tos šalies žemėlapį.

 
Kaip parinkti dovaną
•	 Neklauskite, kokios dovanos norėtų pats asmuo.
•	 Dovana visada turi atitikti progą, santykius su asmeniu, kuriam ji tei-

kiama. Pernelyg brangi dovana trikdo, nes gavėją verčia jaustis sko-
lingą, todėl geriau nepersistenkite. Humoristinė ar turinti erotinių 
užuominų dovana tiks tik labai artimam žmogui ir geram pažįstamui.

•	  Idealiausios dovanos – parinktos pagal žmogaus hobį. Gali tikti ir do-
vanų čekis iš gavėjui artimos srities – knygyno, žvejų ar papuošalų 
parduotuvės. Dažniausiai prie dovanos pridedama baltos ar gelsvos 
spalvos spausdinta vizitinė kortelė.

•	 Žmogus, norintis dovanų gauti pinigų, paprastai pats užsimena, kad 
kam nors taupo ar pan.

•	 Meno kūrinius ir interjero detales dovanokite tik tuo atveju, jei gerai 
žinote šeimininkų skonį.

•	 Šiuo metu vis labiau populiarėja ne daiktinės, o įspūdžio dovanos. 
Jos gali būti pačios įvairiausios – kvietimas į masažo saloną, bilietai 
į spektaklį ar koncertą, sporto ar šokių klubo abonementas, skrydis 
oro balionu ar šuolis parašiutu. Jei dovanojate bilietus, jų turi būti du.

dovanos darbe
Dovaną bendradarbiui galima teikti pačiomis įvairiausiomis progo-
mis – sveikinant su gimtadieniu ar vardadieniu, atsidėkojant už kokią 
nors paslaugą, sveikinant jį gavus premiją ar gimus kūdikiui.
•	 Renkant dovaną dera atsižvelgti į progą ir bendradarbio skonį, bet 

gėlės tiks visada. Kolegoms pinigų paprastai nedovanojama.
•	 Jei dovanojama bendra dovana, visi kolegos pasirašo ant atviruko, 

pridedamo prie jos.
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Drabužių taisymas ir adymas
Kiekvienam vertėtų mokėti įsisiūti ištrūkusią sagą, užadyti nedidelę 
skylę. Dėžutėje turėkite šiems darbams įvairaus dydžio adatų, siuvėjo 
metrą, antpirštį, dvejas aštrias skirtingo dydžio žirkles, atsarginių sagų, 
įvairiaspalvių siūlų (tarp jų – itin stiprių juodos spalvos ir bespalvių), 
adyti skirtų storų siūlų. Būtinai įsigykite specialių lipnių juostelių: vie-
nos padės užtaisyti įplyšusią drabužio vietą, kitos išgelbės atirus kelnių 
atlankui – ta lipnia juostele tiesiog prilipinkite atlanką, vėliau stipriau 
prisiūkite. Labai patogu naudotis ir specialiais lopais, kurie lygintuvu 
prilyginami prie drabužio taip, kad skylės nebesimato.

ar verta adyti kojines?
Jei pro skylę jau lenda kojų pirštai, tokias kojines verčiau išmeskite. Sin-
tetinių, greitai susidėvinčių kojinaičių taip pat neverta adyti.

Megztos kojinės – kas kita. Jei žiemą mūvite šiltas kojines, turėkite 
ir priemonių joms adyti: įvairių spalvų ir storumo vilnonių siūlų, adatų 
plačiomis auselėmis, pravers ir adymo „grybas“ (jį gali pakeisti paprasta 
lemputė ar net samtis), ant kurio užmaukite adomą kojinę, vąšelis.

Jei močiutė jūsų neišmokė adyti kojinių, nesitikėkite, kad pirmas 
bandymas bus sėkmingas. Adyti galima įvairiais būdais, teks mokytis ir 
atrasti savąjį. Viskas bus paprasčiau, jei laiku pastebėsite mažą skylutę. 
Kojines adykite išverstas.
•	 Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų labai gerai apšviesta.
•	 Jei kojinaitės numegztos iš nestorų siūlų, adata užkabinkite kilputes 

aplink skylę, kad ji nedidėtų, paskui dygsniuokite – iš pradžių hori-
zontaliai, paskui vertikaliai.

•	 Storas kojines galima adyti vąšeliu ar adata plačia ausele. Lyg gobe-
leną auskite, užkabindami ir plotą aplink skylę – per porą centimetrų. 
Kad užadyta vieta nebūtų per stora, horizontaliai dygsniuokite plo-
nesniu siūlu, vertikaliai – storesniu.

Įsidėmėkite
•	 Neišmeskite prie naujų drabužių 

prikabintų atsarginių siūlų riti-

nėlių ir sagų. Dėkite į tam skirtą 

dėžutę – ateityje pravers.

•	 Suplėšėte gerą drabužį? Jei 

įplyšimas nežymus, pamėginkite 

iš kitos pusės suklijuoti specialia 

lipnia juostele ar pleistru. Kitais 

atvejais teks ieškoti dailiojo 

adymo specialisto.

•	 Vaikiškus drabužėlius nesun-

ku pataisyti. Skylę uždenkite 

dekoratyvine juostele ar kišenėle, 

linksma aplikacija.

•	 Megztinių rankovės neištįs ties 

alkūnėmis, jei tose vietose iš 

vidaus prisiūsite po lengvos 

medžiagos lopą.

•	 Jei apspuro juostelė, kuri iš 

vidaus prisiūta ties kelnių klešnių 

krašteliu, negaišdami pakeiskite 

ją nauja. Juostelė turi būti 1 mm 

išlindusi iš po klešnių.

•	 Metalinės ar aštriabriaunės 

sagos greit nutrina jas laikančius 

siūlus. Patepkite siūlus nagų  

laku – jie taps tvirtesni ir ilgiau 

laikys.

D
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apie kojines, pėdkelnes
•	 Vyrui, mėgstančiam mūvėti vienos spalvos kojines, verta nusipirkti 

iškart 10 visiškai vienodų porų. Jei jos bus tik panašios, po skalbimo 
teks vargti ieškant poros. Vienodas lengviau tvarkyti: vienai prakiu-
rus, į porą tiks bet kuri kita, o dedant švarias kojines į stalčių, nereikės 
sukti galvos, kaip teisingai jas suporuoti.

•	 Nuo dažno skalbimo susitraukė megztos kojinaitės? Išskalbę palikite 
jas džiūti užmautas ant plastikinių butelių.

•	 Pėdkelnės limpa prie sijono? Nenusimovusios jų, lašeliu rankų kremo 
ar dušo želė ištrinkite delnus ir paglostykite ten, kur limpa.

Kaip pataisyti užtrauktuką
Jei užtrauktukas užsikirto, patepkite jo dantelius skystu muilu. Jei už-
trauktuko galvutėn pateko audinio kraštelis, jokiu būdu neskubėkite 
jo stipriai traukti. Palengva judinkite, švelniais judesiais traukite audinį.

Kartais užtrauktuko galvutė išnyra pro pažeistus paskutinius dantu-
kus. Jei taip atsitiko, nukirpkite praplyšusią užtrauktuko vietą, galvutę 
vėl užmaukite, o sutrumpėjusį galą užsiūkite tvirtu siūlu.

Kaip palenkti kelnių apačią
Džinsų namie patrumpinti nepavyks, neįmanoma rankomis pakartoti 
originalios siūlės. Nebent bandytumėte virš siūlės padaryti nematomą 
klostelę (į vidų).

Kitas kelnes palenkti nesunku. Pirmiausia reikia pamatuoti, kiek 
tiksliai reikės patrumpinti. Geriausia tai daryti apsivilkus drabužį arba 
pagal kitų dėvimų kelnių ilgį. Atlankui prireiks 5 cm. Darbo eiga tokia: 
pirmiausia atlenkite 2 cm, prismeikite atlenktą juostelę smeigtukais 
(ar nudygsniuokite dideliais dygsniais) ir išlyginkite karštu lygintuvu, 
paskui ištraukite smeigtukus, palenkite likusius 3 cm (susidaro dviguba 
klostelė), vėl prismeikite smeigtukais ir dar kartą išlyginkite. Dabar ga-
lite siūti. Siūkite blogojoje pusėje užkabindami audinį stambiais dygs-
niais, o gerojoje pusėje – vos vieną kitą siūlelį.
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Durys: nuo paprasčiausių iki saugiausių
Įvairioms durims keliami skirtingi reikalavimai. Pagal jų funkciją paren-
kama medžiaga ir konstrukcija.

būsto durys skirstomos į:
•	 vidines (kambarių, vonios, virtuvės, sandėliuko),
•	 išorines (įėjimo durys, balkono, terasos),
•	 specifines (saunos, katilinės, rūsio).

populiariausios vidaus, dažnai ir išorės, durys – tai įsprūdinės me-
džio masyvo durys. Jos gaminamos iš pušies, eglės, ąžuolo, uosio, juo-
dalksnio, kartais iš raudonmedžio, tikmedžio, buko.

Tai tradicinė konstrukcija iš tradicinės medžiagos, paplitusi visame 
pasaulyje. Įsprūdinių durų varčią sudaro tartum ,,languotas“ rėmas, kurį 
užpildo profiliuotos lentutės – įsprūdos. Vietoj dalies įsprūdų gali būti 
įmontuoti stiklai ar net vitražai.

Kita labai paplitusi konstrukcija – skydinės durys. Šių durų varčios 
rėmas užpildytas lengvais arba sunkiais užpildais. Rėmas iš abiejų pu-
sių aptaisytas natūralių medienos medžiagų plokšte ir faneruotas arba 
uždengtas presuota laminuota medžio plaušo plokšte. 

Skydinių durų yra kelios rūšys. Pačios populiariausios, pigiausios – su 
korinio tipo kartono užpildu. Tinka kambariams, virtuvei, voniai, gali 
būti su stiklais.
•	 Sustiprintos durys – kai užpildas sustiprinamas rėmu iš medžio drož-

lių plokštės. Tinka ne tik būstui, bet ir biurams, visuomeninėms pa-
talpoms.

•	 Sunkios ir tvirtos yra skydinės durys, kurios turi ištisinį drožlių plokš-
tės užpildą. Bet ir šios tinka tik vidaus patalpoms.
Faneruotos durys – tai taip pat skydinės durys, kurių paviršius pa-

dengtas įvairių rūšių medienos lukštu (ąžuolo, buko, klevo, raudon-
medžio, beržo, vyšnios ir kt.). Lukšto storis būna nuo 0,6 iki 1,6 mm. 
Aplink varčią padaromos briaunos, tačiau ne visada. Rinkitės duris su 
briaunomis iš kietmedžio – jos sumažina kampų nudilimą, apsaugo 
nuo mechaninių pažeidimų. 

plastikinės durys nereaguoja į drėgmę, todėl naudojamos balko-
nams, terasoms. Profilių spalva viduje ir išorėje gali būti skirtinga. Lauko 
durys gaminamos iš smūgiams ir aplinkos poveikiui atsparaus plastiko.

plieninės (šarvuotos) durys yra vienos populiariausių įėjimo į būstą 
durų. Tai tvirtų plieninių profilių konstrukcija, bent iš vienos pusės (daž-
niausiai iš abiejų) apsaugota plieno plokštėmis. Plokščių storis – nuo 
2,5 iki 5 mm. Tarp plokščių įrengti užraktų mechanizmai, o likusi erdvė 
užpildyta šiltinimo medžiaga.

Dėmesio!
Plieninių šarvuotų durų nereikėtų 
painioti su skardinėmis durimis, 
nors išoriškai jos gali būti ir vie-
nodos.

D
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Įspėjimai
•	 Sudrėkę džiovinti produktai 

kaipmat supelis. Įberkite truputį 

ryžių, kad sugertų drėgmę.

•	 Džiovintus produktus dažnai ti-

krinkite, kad neįsiveistų maistinių 

kandžių. Į talpas, kuriose laikomi 

džiovinti produktai, galima įdėti 

džiovintų citrusinių vaisių žieve-

lių arba džiovintų levandų. Jos 

saugo nuo maistinių kandžių.

•	 Džiovintus produktus laikyki-

te tamsioje vietoje sandariai 

uždarytuose stikliniuose arba 

plastikiniuose induose, dėžutėse, 

drobiniuose arba popieriniuose 

maišeliuose.

•	 Džiovinamus grybus itin atidžiai 

perrinkite ir pašalinkite net men-

kiausiai kirminų pažeistas vietas. 

Prieš džiovinimą grybų neplau-

kite, tik kruopščiai nuvalykite 

šepetėliu, ypač nešvarias vietas 

išpjaukite peiliu.

•	 Kiekvieną daržovių rūšį džiovinki-

te atskirai.

Džiovinimas  
(vaisių, uogų, daržovių, grybų)
Džiovinimas – pigiausias ir vienas paprasčiausių konservavimo būdų. 

Džiovintų vaisių, uogų ar daržovių masė ir tūris mažesnis, todėl juos 
patogiau laikyti. Tokie produktai yra maistingi, bet juose, palyginti su 
pradine žaliava, lieka mažiau vitaminų, ypač daug prarandama vitami-
no C. Kad vitaminų būtų prarandama kuo mažiau, reikia naudoti tinka-
mus įrankius – nerūdijančio plieno, keraminius arba sintetinių medžia-
gų peilius, pjaustykles arba trintuves.

Tinkamai išdžiovinti produktai yra natūralios spalvos, elastingi, neap-
degę, gerai brinksta vandenyje.

Kaip džiovinti 
...vaisius
•	 Obuolius arba kriaušes nuplaukite, nupjaukite odelę, išimkite sėkla-

lizdžius (tai patogu padaryti specialia apvalia pjaustykle). Supjausty-
kite maždaug 5 mm storio griežinėliais ir minutę panardinkite į pa-
sūdytą vandenį. Išimkite, nusausinkite popieriniais rankšluosčiais ir 
džiovinkite 70 °C temperatūroje praviroje orkaitėje. 

•	 Jei obuolius ir kriaušes pjaustote puselėmis arba ketvirčiais, vaisius 
nuplikykite verdančiu vandeniu, nusausinkite servetėle arba popie-
riniu rankšluosčiu. Pirmiausia džiovinkite aukštesnėje temperatūroje 
(70 °C), o baikite žemesnėje – apie 50 °C.

•	 Džiovinamus abrikosus arba slyvas galite supjaustyti puselėmis, jei 
vaisiai smulkūs – palikite nepjaustytus. Vaisius nuplikykite verdančiu 
vandeniu, sudėkite plonu sluoksniu ant kepimo popieriaus ir džiovin-
kite orkaitėje, iš pradžių nustatydami 40–45 °C temperatūrą, o pabai-
goje – apie 60 °C.

•	 Sultingus vaisius geriau supjaustyti plonais griežinėliais. Nedidelius 
obuolius ir kriaušes džiovinkite puselėmis arba ketvirčiais.

...uogas
•	 Džiovinkite aronijas, mėlynes, žemuoges, šermukšnius, juoduosius 

serbentus, erškėtuoges. Galima džiovinti avietes, bet jas reikia rinkti 
neprinokusias, nes sunokusios nedžiūva. Uogas rinkite saulėtu sau-
su oru. Paskui perrinkite, nuskalaukite silpna dušo srove arba subė-
rę į koštuvą panardinkite į vandenį. Labai gerai nusausinkite. Plonu 
sluoksniu išberkite ant padėklo, iškloto kepimo popieriumi, ir palikite 
padėklą vėdinamoje vietoje. Uogas reikia kasdien permaišyti.

D




