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Pratarmė
Nesvarbu, kokia liga serga žmogus – jei šių dienų medicina
negali jo visiškai išgydyti, kiekvienas ieško sau tinkamo kovos
būdo. Svarbu ne tik vartoti paskirtus vaistus, būtina keisti gyvenimo būdą.
1. Tinkamas gyvenimo būdas, kurio sudėtinės dalys yra tinkamas fizinis aktyvumas, maitinimasis, dvasios harmonija – turi
būti kiekvieno paciento gydymo dalimi. Nuolat girdimos kalbos
apie sveiką gyvenseną staiga tampa iš tiesų svarbios. Taip
ypač svarbu sergantiesiems išsėtine skleroze.
Taigi ateina laikas, kai iš tiesų reikia mesti rūkyti, pradėti reguliariai sportuoti ir sveikai maitintis.
2. Tačiau kartais dėl noro valgyti kuo sveikiau, imamasi vadovautis medicinos mokslu nepagrįstomis dietomis, kurios žaloja organizmą jį alindamos, o ne retai daro ir psichologinę žalą.
3. Imamasi naudoti įvairius „sveikus“ maisto papildus, kurie
dažniausiai neduoda jokios naudos sveikatai, o galiausiai, gali
ir pakenkti.
Nei šiuo metu egzistuojančiais vaistais, nei alternatyviosios
medicinos priemonėmis visiškai išgydyti išsėtinės sklerozės
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nepavyksta, kol kas mokame tik sulėtinti ligos vystymąsi. Jei
kokie nors vaistai ar maisto produktai išgydytų, pasaulyje
nebūtų 2,5 mln. išsėtine skleroze sergančių žmonių.
Viskam turi būti saikas.
4. Be to būtina išmokti atsirinkti, kas tinka vartoti, o ko
nereikėtų. Medicinos mokslas nestovi vietoje, kasdien atrandamos naujos priemonės galinčios išgydyti ar palengvinti
sergančiųjų įvairiomis lėtinėmis ligomis sveikatos būklę.
5. Idėjų iškeliama daug ir įvairių, tačiau kol jos tampa saugios
taikyti praktikoje, praeina šiek tiek laiko.
6. Neramu, kai žmogus išgirdęs „naują“ gydymo metodą, nelaukia jį patvirtinančių duomenų, o ima taikyti sau. Visgi, reikia
išmokti vertinti kritiškai.
Ši sergančiųjų išsėtine skleroze mokymo priemonė turėtų
padėti tinkamai maitintis ir pagelbėti renkantis maisto papildus. Čia rasite ne tik vertingų patarimų. Leidinį rengė patys
sergantieji, kurie stengiasi padėti likimo draugams kovoti su
šia liga.
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Sergančiųjų išsėtine skleroze mityba
Šis leidinys išleistas dėl ypač didelio susidomėjimo patarimais
apie šios ligos gydymą. Džiaugiamės, kad norite būti aktyvūs,
siekti jaustis geriau ir bandyti įveikti išsėtinės sklerozės (IS)
sukeltus negalavimus.
Nepagydoma liga sergantys pacientai anksčiau ar vėliau
bando įtakoti ligos eigą keisdami mitybą. Paprastai internete
perskaitę apie tariamai pavykusius kitų pacientų bandymus,
patys imasi sveikatą grąžinančių dietų.
Mes, sergantieji išsėtine skleroze, nesame išimtis. Vartojame
begalę vitaminų, mineralinių medžiagų ir maisto papildų.
Tačiau nesusimąstome, kodėl vartojame būtent šiuos ar kitus
preparatus. Tiesiog ieškome maisto produktų ir dietų, kurios
pakreiptų centrinės nervų sistemos ligos eigą teigiama linkme.
Bet ar iš tiesų tokios priemonės egzistuoja?
Į šį klausimą atsakyti nelengva. Vieni nepagydomiems ligoniams drąsiai teigia: „Taip, mano dieta jus išgydys“, kiti
prieštarauja: „Nėra dietos, kuri akivaizdžiai stabdytų išsėtinės
sklerozės vystymąsi“.
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Pagrindinės nuostatos
Kaip žmogui susigaudyti? Šiandien žinoma daugiau nei 40
nutrientų (maistinių medžiagų), kurie būtini žmogaus sveikatos
užtikrinimui. Šitokia gausa būtinųjų nutrientų rodo, jog tik valgant kuo įvairesnį maistą, galima juos visus gauti. Nėra tokio
„vienintelio“ maisto produkto, turinčio viską, ko reikia žmogaus
organizmui. Išsėtinės sklerozės centrų gydytojai įspėja nesilaikyti ribotos maisto produktų įvairovės dietų ir iš valgiaraščio
visiškai neišbraukti vieno ar keletos maistinių medžiagų
(riebalų arba angliavandenių, kartais mėsos).
Šioje knygelėje parengtas trumpas sąrašas maisto produktų,
kurie viso pasaulio išsėtinės sklerozės specialistų pripažinti
kaip įtrauktini į sergančiųjų IS valgiaraštį. Džiaugsimės, jei
specialistų aiškiai pateikta informacija padės ir jums. Mūsų
tikslas vienas – kad jaustumėtės geriau.
Kodėl viso pasaulio išsėtinės sklerozės centrų gydytojai pacientams siūlo subalansuotą mitybą, sudarytą iš neriebių
maisto produktų ir daug daržovių bei vaisių? Galbūt tai turėtų
išgydyti IS, slopinti simptomus ar sustabdyti ligos vystymąsi?
Ne. Gydytojai tai rekomenduoja vieninteliu tikslu – racionali mityba padeda sergančiam organizmui dirbti visu pajėgumu.
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Nors mums visiems pasireiškia skirtingi išsėtinės sklerozės
simptomai ir vargina skirtingi negalavimai, subalansuota mityba gali kai kuriuos palengvinti. Kaip, pavyzdžiui, tai veikia?
Leidžia pasiekti ir išlaikyti sveiką kūno masę.
Mažina nuovargį.
Gerina virškinimą ir reguliuoja žarnų motoriką (apsaugo nuo 		
vidurių užkietėjimao ir / ar viduriavimo).
Sumažina odos bėrimų riziką.
Išlaiko sveikus ir stiprius kaulus.
Išlaiko sveikus dantis ir dantenas.
		
Stiprina širdį.
Padidina raumenų jėgą ir judrumą.
Didina gyvybingumą.
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Pagrindinės nuostatos
Visavertė mityba – tai būtinųjų maistinių medžiagų
užtikrinimas racione, bei tinkamas maitinimosi rėžimas. To
reikia, nes:
Baltymai – yra visose organizmo ląstelėse. Svarbūs augimui,
atsinaujinimui, atsparumui, padeda reguliuoti medžiagų
apykaitą.
Angliavandeniai – energijos šaltinis.
Riebalai padeda pasisavinti vitaminus ir riebalų rūgštis, kurių
organizmas pats nepagamina, yra puikus energijos šaltinis,
atlieka organų apsaugos funkciją.
Vitaminai ir mineralinės medžiagos reikalingi dėl tinkamos
medžiagų apykaitos, veikia kaip antioksidantai, be jų nevyktų
dauguma gyvybę užtikrinančių reakcijų.
Skysčiai (vanduo) išnešioja maistines medžiagas po
organizmą ir yra labai svarbūs ląstelėse vykstantiems
įvairiems cheminiams procesams. Be to, pakankamas
skysčių kiekis mažina nuovargį.
Kiekviena iš šių maistinių medžiagų atlieka savo vaidmenį.
Vienos trūkumas tiesiogiai ar netiesiogiai gali sukelti sveikatos
sutrikimų, nes turi įtakos kitų maistinių medžiagų pasisavini-

7

mui organizme. Pavyzdžiui, kalcio trūkumas gali sukelti kaulų
retėjimą, o trūkstant vitamino D prastai pasisavinamas kalcis.
Sergantieji išsėtine skleroze turėtų laikytis šių tinkamo
maitinimosi principų:
Valgyti ne rečiau, nei 5 kartus per dieną, kad išliktų pastovus
gliukozės kiekis kraujyje.
Reguliariai valgyti vaisius, daržoves ir ankštines daržoves,
nes tai – naudingas vitaminų ir mineralinių medžiagų šaltinis.
Valgyti riešutus, sėklas, nes jie puikus mikroelementų,
polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis.
Vartoti linų sėmenų ir kitus aliejus, jie organizmą aprūpina
būtinosiomis visų rūšių nesočiosiomis riebalų rūgštimis.
Rinktis liesų rūšių mėsą, tačiau nereiktų vengti ir tamsesnės
mėsos (iš mėsos geriausiai pasisavinama geležis).
3 kartus per savaitę valgyti jūrinę žuvį, nes tai – vertingas
omega 3 nesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis.
Valgyti pieno produktus, nes tai – kalcio šaltinis (rūgštūs pieno produktai kartu yra probiotikų šaltinis).
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Sumažinti paprastųjų angliavandenių, saldumynų (baltos
duonos, baltųjų ryžių, pyragų,cukraus, saldainių ir sausainių)
vartojimą, nes tai produktai, turintys nemažai kalorijų, bet
mažai naudingųjų maistinių medžiagų.
Sumažinti sočiųjų gyvūninių riebalų ir transriebalų rūgščių
(riebi mėsa, rūkyti mėsos gaminiai, kepiniai su margarinu)
vartojimą.
Iki minimumo sumažinti produktų su maisto priedais, tokiais, kaip dažikliai, kvapikliai, konservuojančios medžiagos,
vartojimą.
Kasdien išgerti apie 2 litrus vandens arba nesaldintų vaisinių
ir / ar žolelių arbatų.
Apriboti alkoholio vartojimą iki dviejų standartinių vienetų per
dieną, o keletą dienų per savaitę, alkoholio visai nevartoti.
Keičiant gyvenseną sveikesnės link, kartu su maitinimosi
pakeitimais rekomenduojama atsisakyti rūkymo. Mediciniai
tyrimai įrodo, kad tabako dūmuose esančios medžiagos prisideda prie ligos progresavimo.
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Maisto papildai ir vitaminai
Norint sustiprinti organizmą dažnai tai bandoma daryti
papildomai vartojant įvairius vitaminus ar / ir kitus maisto
papildus. Tačiau reikia būti ypač atsargiems. Ypatingai
atsargiai reiktų elgtis su įvairiais žoliniais papildais. Jie gali
pridaryti daugiau žalos, negu duoti naudos.
Subalansuota ir tinkama mityba gali aprūpinti organizmą
visomis reikiamomis medžiagomis, vitaminais ir mineralais.
Dažniausiai, papildomai varoti jų nereikia.
Maisto papildai negali ir neatstoja visavertės mitybos, o
netinkamas šių medžiagų kiekis, ar nežinojimas kaip juos
vartoti, gali turėti nepageidaujamą poveikį, taip pat kliudyti
vienas kito įsisavinimui ir funkcijai.
Tik pasitarus su gydytoju, galima pradėti vartoti maisto
papildus.
Sergant IS, specialistai visų pirma rekomenduoja:
Omega 3 riebalų rūgštis – mažina širdies kraujagyslių ligų
riziką.
Vitaminą D – padeda kaulams pasisavinti kalcį.
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Vitaminą C – svarbus antioksidantas, blokuojantis audiniams
kenkiančius laisvuosius radikalus. Manoma, kad jis padeda
greičiau įveikti peršalimą ir apsaugo nuo šlapimo takų
uždegimo.
B vitaminų kompleksą – svarbus medžiagų apykaitai. Nuo
šių vitaminų priklauso daugelis organizmo funkcijų.
Vitaminą E – aktyvus antioksidantas.
Kalcį – pagrindinė kaulų, kuriuos neigiamai veikia ilgalaikis
kortikosteroidų vartojimas, statybinė medžiaga.
Magnį – svarbus širdies veiklai ir gerai kraujotakai.
Cinką – reikalingas ir labai svarbus medžiagų apykaitai.
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Omega 3 riebalų rūgštys
Pagrindinis šių medžiagų šaltinis - žuvų taukai.
Pakankamas šių polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekis svarbus
reguliuojant imunitetą, svarbus kraujagyslėms, reguliuoja lipidų
kiekį kraujyje.
Rekomendacija: omega 3 riebalų rūgštis naudingiausia gauti
natūraliu pavidalu, t. y. valgyti jūrines žuvis, ar naudoti linų
sėmenų aliejų. Omega 3 riebalų rūgščių yra silkėse, lašišose,
sūdytose silkėse, skumbrėse, tunuose, sardinėse, taip pat
menkių kepenyse. Tačiau atminkite svarbų principą: viskam
yra saikas. Gausiai vartodami jūrines žuvis gausite ir didelį
kiekį gyvsidabrio, bei kitų sunkiųjų metalų, kurių gausu
vandenyne. Pakankamas jūros produktų kiekis – 300-400 g
per savaitę. Omega 3 riebalų rūgščių taip pat daug linų
sėmenų aliejuje – užtenka vos 1,5 šaukšto per dieną.
Jeigu vartojate omega 3 riebalų rūgštis maisto papildo
pavidalu, pasitarkite su gydytoju dėl tinkamos dozės.
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Kam visa tai?
Vitaminas A
Tai antioksidantas, saugantis audinius nuo juos neigiamai
veikiančių laisvųjų radikalų.
Pakankamas vitamino A kiekis svarbus regėjimui, žaizdų
gijimui, jis dalyvauja formuojant nervinių skaidulų apsauginį
apvalkalą. Vitamino A maistiniai šaltinai: kepenys, kiaušinių
trynys, paukštiena, sviestas ir kai kurios kruopos. Vaisiuose ir
daržovėse yra vitamino A pirmtakų - karotinoidų, kurie, patekę
į organizmą, gali atlikti vitamino A funkcijas.
Šio vitamino poveikis IS buvo tiriamas atliekant klinikinius
tyrimus, tačiau gauti prieštaringi rezultatai. Tiriant gyvūnų IS,
ligos požymiai sušvelnėjo.
Rekomendacija: su maistu gaunamo vitamino A neįmanoma
perdozuoti, tačiau ši rizika išlieka vartojant vitamino A papildus.
Kad gautume rekomenduojamą vitamino A paros normą
užtenka suvalgyti 70 g morkų.
Vitamino A rekomenduojama paros norma yra 800 – 1000
mikrogramų.
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Vitaminas D
Vitaminas D, svarbus užtikrinant kaulų tankį, tačiau, taip pat
svarbus imuninės sistemos veiklai.
Vitaminas D svarbus pasisavinant kalcį, palaiko kalcio, magnio
ir fosforo tinkamą koncentraciją kraujyje, stiprina kaulus ir
dantis. Jo yra riebiose jūrinėse žuvyse, pavyzdžiui, lašišose,
taip pat žuvų taukuose, kiaušiniuose, svieste ir kepenyse.
Vitaminas D ypač svarbus IS pacientams, nes jie labiau linkę
į osteopeniją (kaulų retėjimas) ir osteoporozę (kaulų masės
mažėjimas). Siekiant užkirsti kelią šioms ligoms, būtina
vitaminą D vartoti kartu su kalciu.
Rekomendacija: jei toleruojate saulę, vasarą užtenka 15 minučių
per dieną pabūti saulėje, kad organizmas pasigamintų reikiamą
kiekį vitamino D. Tačiau naudokite priemones, apsaugančius odą
nuo neigiamo UV spindulių poveikio. Vitamino D papildus gali
skirti tik neurologai, jie nustato vitamino paros normą konkrečiam
pacientui. Būtų rizikinga gydytojo nustatytą dozę padidinti.
Netinkama vitamino D dozė gali keisti priešuždegiminį vitamino
veikimą, jis gali būti toksiškas, pavyzdžiui, gali negrįžtamai pažeisti
inkstus. Kad gautume rekomenduojamą vitamino D paros normą,
užtenka suvalgyti 100 g avokadų arba 125 g tunų su aliejumi.
Vitamino D rekomenduojama paros norma yra 5 mikrogramai.
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Vitaminas C
Vitaminas C yra vienas svarbiausių antioksidantų - medžiaga,
sauganti audinius nuo neigiamai veikiančių laisvųjų radikalų.
Vitaminas C svarbus kraujagyslių tvirtumui (jo trūkstant,
didesnė mėlynių atsiradimo rizika), reikalingas geležies
įsisavinimui iš maisto, svarbus imuniteto užtikrinimui.
Pakankamas jo kiekis sumažina virusinių infekcijų riziką.
Vitamino C trūkumas padidina nuovargį.
Rekomendacija: vitamino C daugiausia turi citrusiniai vaisiai
ir lapinės daržovės. Šį vitaminą geriausia gauti valgant
šviežius vaisius (2–4 porcijas per dieną) ir daržoves (3–5
porcijas per dieną; viena porcija, tai vienas pomidoras ar pusė
paprikos arba trečdalis agurko ir pan.).
Rekomenduojama paros vitamino C normą – galima gauti
suvalgius 50 g šviežių paprikų.
Vitamino C rekomenduojama paros norma yra 60 miligramų.
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B grupės vitaminų kompleksas
B grupės vitaminai – pagrindinės maistinės medžiagos
reikalingos medžiagų apykaitai, bei nervų sistemos funkcijoms
užtikrinti.
Jie reikalingi kepenų funkcijoms užtikrinti, kraujo gamybai,
palaiko gerą odos būklę.
B grupės vitaminai priklauso vandenyje tirpių vitaminų grupei.
Jų perteklius organizme nesikaupia. Tai vitaminų kompleksas,
dažniausiai skiriamas esant nervų sistemos negalavimams.
Rekomendacija: B grupės vitaminų yra rupaus malimo
miltų gaminiuose, tamsiai žalios spalvos daržovėse, tačiau
pagrindinis jų maistinis šaltinis – gyvūninės kilmės produktai:
kepenys, mėsa, žuvis. Vitamino B 12 yra tik gyvūninės kilmės
produktuose: kiaušiniuose, mėsoje, žuvyje. Tai būtina žinoti
asmenims, nevalgantiems gyvūninės kilmės produktų. Šio
vitamino stoka gali būti anemijos, nervų sistemos sutrikimų,
virškinimo sutrikimų priežastimi.
Vitamino B 12 rekomenduojama paros norma yra 3 mikrogramai.
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Kam visa tai?
Vitaminas E
Tai dar vienas stiprus antioksidantas – medžiaga, sauganti
audinius nuo juos neigiamai veikiančių laisvųjų radikalų.
Vitamino E yra aliejuje, kviečių gemaluose,riešutuose, sėklose,
grūdų produktuose. Apsaugo polinesočias riebalų rūgštis,
vitaminą A nuo neigiamo aplinkos poveikio. Dažnai
profilaktiškai skiriamas sergant širdies ir kraujagyslių ligomis.
Šio vitamino trūkumas jaučiamas retai.
Tačiau dėl ilgalaikio ir besaikio vitamino E vartojimo gali sutrikti
vitamino K ir vaistų, reguliuojančių kraujo krešėjimą, poveikis.
Rekomendacija: protingiausia būtų vartoti maisto produktuose
esantį vitaminą E. Į racioną įtraukti aliejų, sėklas, riešutus,
tamsiai žalios lapų spalvos daržoves. Kad gautumėte
rekomenduojamą paros normą vitamino E, užtenka suvalgyti
50 g lazdynų riešutų.
Vitamino E rekomenduojama paros norma yra 10 miligramų.
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Kalcis
Kalcis stiprina kaulus ir dantis
Taip pat jis turi įtakos nervų sistemai perduodant impulsus.
Kalcio šaltinis yra pienas, jo produktai ir lapinės daržovės.
Kalcio trūkumas organizme gali sukelti osteopeniją ir
osteoporozę, nes kortikosteroidai, skiriami IS gydyti, trukdo
kaulams pasisavinti kalcį. Kalcis vartojamas kartu su vitaminu
D, siekiant užkirsti kelią kaulų retėjimui ir gydyti išsėtinę
sklerozę.
Rekomendacija: kad organizmas gautų rekomenduojamą
kalcio paros normą, suaugusiam žmogui užtenka suvalgyti
150 g sūrio.
25–60 metų žmogui rekomenduojama 1000 mg kalcio paros
norma. Vyresnio amžiaus žmonėms reikia iki 1500 mg per
dieną.
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Magnis
Magnis svarbus širdies veiklai ir kraujotakai, raumenų veiklai,
nervinio impulso perdavimui.
Jis dalyvauja daugelyje medžiagų apykaitos procesų. Magnio
trūkumas gali pasireikšti mieguistumu, vangumu, raumenų
mėšlungiu, galvos skausmu, nuotaikos svyravimais.
Per didelė magnio dozė gali skatinti viduriavimą, vėmimą.
Magnio paprastai yra augalinės kilmės produktuose:
daugiausia lapinėse daržovėse, riešutuose, sėklose ir
nesmulkintų grūdų produktuose.
Rekomendacija: kad organizmas gautų rekomenduojamą
magnio paros normą, užtenka išgerti 1 litrą mineralinio
vandens su magniu ir / ar suvalgyti 200 g nesmulkintų grūdų
duonos.
Rekomenduojama magnio paros norma yra 300 miligramų.
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Cinkas
Cinkas svarbus audinių atsinaujinimui, žaizdų gijimui,
dalyvauja daugelyje medžiagų apykaitos, imuninės funkcijos
procesų, svarbus reprodukcinei funkcijai.
Cinko yra austrėse, mėsoje, paukštienoje, sūriuose,
nesmulkintų grūdų produktuose, pupelėse ir riešutuose.
Cinko trūkumas lėtina augimą, sukelia egzemą ir sutrikdo
imuninės sistemos funkcijas, kai kuriais atvejais gali lemti vyrų
nevaisingumą. Dažnai vartojamas infekcijų profilaktikai.
Jis itin naudingas IS pacientams, nes bet kokia infekcija gali
sukelti ligos priepuolį. Be to, cinkas dalyvauja polinesočiųjų
riebalų rūgščių, apie kurių teigiamą poveikį IS kalbėta
anksčiau, metabolizmo procesuose.
Nepaisant teigiamo poveikio imuninei sistemai, cinkas
kelia tam tikrą riziką dėl galimos neigiamos įtakos
imunomoduliuojantiems ir imunosupresiniams vaistams.
Klinikinių tyrimų su IS sergančiais gyvūnais metu, pastebėta,
kad netinkama cinko dozė gali pasunkinti ligos eigą.
Rekomendacija: nuo cinko trūkumo labiausiai kenčia ypač
griežti vegetarai (veganai), kurie nevalgo ne tik mėsos, bet ir
pieno produktų bei kiaušinių.
Rekomenduojama cinko paros norma yra 12 miligramų.

Kam visa tai?
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Subalansuota mityba
Kaip iš tikrųjų sveikos mitybos specialistai aiškina terminą
„subalansuota mityba“? Kad organizmas per dieną gautų
visas pagrindines maistines medžiagas, pakankamą kiekį
reikiamų vitaminų ir mineralų, kiekvieną dieną reikia suvartoti:
400 g daržovių;
150 g šviežių vaisių;
200–300 g pieno produktų;
1–2 porcijas nesmulkintų grūdų duonos ir 1 nedidelį pagrindinio
patiekalo garnyrą;
50–100 g kietojo sūrio;
100–200 g paukštienos arba žuvies (kumpio);
1 šaukštą aliejaus;
2–3 litrus nesaldintų skysčių;
(1 kiaušinį kas antrą dieną).
Paaiškinimai:
imunosupresinis – slopina imuninę sistemą;
imunomoduliuojantis – aktyvina imunitetą.
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Dienos valgiaraščio pavyzdys:
Pusryčiai:

100 g nesmulkintų grūdų duonos, 2 riekelės kietojo
sūrio arba kumpio, 1 porcija daržovių, 0,5 l arbatos
arba silpnai gazuoto vandens.

Priešpiečiai: 150 g varškės arba natūralaus jogurto, pusė
obuolio ar kito vaisiaus, 0,25 l vaisinės arbatos.
Pietūs:

Salotos iš 100 g keptų vištų krūtinėlių arba
kumpio, 1 virto kiaušinio, pusės agurko, 1
paprikos, 1 pomidoro, kiniško kopūsto, 1 indelio
natūralaus jogurto ar kito neriebaus padažo.
Išgerkite 0,5 l vandens.

Pavakariai:

1 nesmulkintų grūdų bandelė, 50 g varškės
užtepėlės, 1 porcija daržovių, 0,25 l vaisinės
arbatos.

Vakarienė:

200 g alyvuogių aliejuje pakeptų šaldytų daržovių
mišinio, apibarstyto 80 g tarkuoto kietojo sūrio.
Vietoj sūrio galite dėti 1 skardinę tunų savose
sultyse, 100 g apkeptų vištų krūtinėlių arba žuvies
filė. Išgerkite 0,5 l vandens.

Subalansuota mityba
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Receptai

SRIUBOS
Daržovių sriuba su
kepenėlių kukuliais
Smulkiai supjaustytą svogūną ir kitas
daržoves apkepkite aliejuje. Įpilkite
vandens, įdėkite sultinio kubelį, muskato
riešuto ir virkite. Susmulkinkite kepenėles,
įmuškite kiaušinį, suberkite trintą česnaką,
mairūnus, imbierą, druską ir džiūvėsėlius.
Šaltame vandenyje suvilgytu šaukštu iš
kepenėlių mišinio formuokite kukulius
ir dėkite į verdančią sriubą. Virkite apie
15 minučių, kol kukuliai iškils į paviršių.
Pagardinkite prieskoniais ir baigdami virti
pabarstykite smulkiai kapotomis šviežiomis
petražolėmis.

1 morka
½ petražolės šaknies
¼ saliero
1 sultinio kubelis
imbieras
muskato riešutas
200 g kepenėlių
1 kiaušinis
džiūvėsėliai
1 nedidelis svogūnas
2 skiltelės česnako
mairūnai
druska
aliejus
šviežios petražolės
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Burokėlių sriuba
Mėsą virkite šiek tiek pasūdytame vandenyje,
įdėkite lauro lapų, nesmulkintų pipirų, kvapiųjų
pipirų, pusę stambiai pjaustyto svogūno. Sultinį
nukoškite, mėsą išimkite. Į sultinį dėkite virti
prieskonines daržoves ir mažais kubeliais
supjaustytas bulves, netrukus sudėkite
juostelėmis supjaustytus kopūstus. Palikite virti.
Sudėkite gabaliukais supjaustytus pomidorus.
Burokėlius nuplaukite ir atskirai išvirkite.
Išvirusius palikite atvėsti, po to supjaustykite
kubeliais. Įkaitintame aliejuje pakepinkite likusį
svogūną, burokėlius ir kubeliais supjaustytą
mėsą. Užbarstykite saldžiosios paprikos
ir sudėkite visą mišinį į verdančią sriubą.
Pagardinkite sriubos prieskoniais.

600 g baltojo kopūsto
500 g liesos jautienos
280 g burokėlių
200 g bulvių
200 g pomidorų
120 g svogūnų
80 g saliero
40 g petražolių
40 g morkų
2 šaukštai aliejaus
lauro lapai
nesmulkinti pipirai
kvapieji pipirai
saldžiosios paprikos
milteliai
druska
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Receptai

SRIUBOS
Brokolių sriuba
Brokolį padalykite žiedynais ir sudėkite į
verdantį vandenį. Suberkite griežinėliais
supjaustytas morkas ir virkite, kol
suminkštės. Dėkite daržovių sultinio
kubelį, gelsves, česnaką ir porus (smulkiai
supjaustytus), druskos, pipirų ir viską
išmaišykite rankiniu maišytuvu. Jei reikia,
sriubą galima sutirštinti su sviestu pakeptų
miltų padažu. Sriubą supilstę į lėkštes,
papuoškite šaukštu grietinės.

1 brokolis
2–3 morkos
1 daržovių sultinio kubelis
5 skiltelės česnako
porai
gelsvės
pipirai
druska
grietinė

Močiutės morkų sriuba
Nuvalytas stambiai sutarkuotas morkas
ir petražolės šaknį pakepkite su sviestu.
Užpilkite apie 1,5 litro vandens, įberkite
prieskonių, sultinio kubelį ir virkite. Tuo metu
į dubenį įmuškite kiaušinį, įberkite kepimo
miltelių (ant peilio galiuko), suberkite miltus.
Išminkykite kietą tešlą ir iš jos pagamintus
(geriausia – apvalia tarka) virtinukus dėkite
į verdančią sriubą. Išvirę virtinukai išplauks į
paviršių.

7 morkos
1 petražolės šaknis
100 g sviesto
kiaušinis
žiupsnelis kepimo miltelių
šiek tiek vidutinio
rupumo miltų
pipirai
druska
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Azijietiška mėsa
Nuluptą ir susmulkintą imbierą bei griežinėliais
supjaustytus laiškinius svogūnus pakepkite
aliejuje. Įdėkite nuplautą, gabalėliais
supjaustytą mėsą. Kai apkeps, sudėkite
nuvalytas, juostelėmis pjaustytas morkas,
plonomis juostelėmis pjaustytas paprikas
ir susmulkintas aitriąsias paprikas. Truputį
patroškinkite, tada sudėkite smulkiai
supjaustytus kiniškus kopūstus. Pasūdykite ir
pabarstykite pipirais, galite pagardinti sojų ar
austrių padažu. Patiekite su ryžiais.

600 g vištų krūtinėlių
1 ryšelis laiškinių svogūnų
3 morkos
1 žalia paprika
1 raudona paprika
200 g kiniškų kopūstų
apie 3 cm šviežio imbiero
2 šviežios aitriosios
paprikos
alyvuogių aliejus
druska
pipirai

Pikantiška jautiena
Nuplautą mėsą supjaustykite kubeliais,
pasūdykite ir apkepkite aliejuje. Įberkite kmynų,
sudėkite griežinėliais pjaustytą svogūną,
kelis žaliųjų pipirų grūdelius, įpilkite vandens
ir palikite troškintis. Kai mėsa suminkštės,
sudėkite atšildytas ir smulkiai supjaustytas
daržoves. Ryžius nuplaukite ir išvirkite įprastu
būdu, prieš patiekdami pabarstykite šviežiomis
petražolėmis.

Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI

500 g jautienos
400 g šaldytų daržovių mišinio
120 g nešlifuotų ryžių
1 nedidelis raudonasis
svogūnas
2 šaukštai aliejaus
kmynai
žalieji pipirai
šviežios petražolės
druska
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Kepenėlės su raudonėliais
Kepenis nuplaukite, supjaustykite
riekelėmis, šonuose įpjaukite.
Pabarstykite pipirais ir raudonėliais,
išspauskite česnako. Kopūstus
nusausinkite, sudėkite skiltelėmis
pjaustytą obuolį, stambiai tarkuotą morką
ir užpilkite iš aliejaus su druska, pipirais ir
cukrumi pagamintu padažu. Daržovių mišinį
gerai išmaišykite ir atvėsinkite. Tuo metu
iš abiejų pusių apkepkite aliejuje kepenis.
Patiekite kartu su bulvėmis, virtomis su
lupenomis, ir daržovių salotomis.

600 g kepenų
500 g raugintų kopūstų
4 skiltelės česnako
12 bulvių
3 šaukštai aliejaus
1 obuolys
1 morka
malti pipirai
raudonėliai
druska
cukrus

Sojų troškinys
Gabalėliais supjaustytą vištieną apkepkite
aliejuje, sudėkite pagal instrukciją
paruoštus sojų makaronus, svogūną,
pievagrybius. Po kiek laiko supilkite
pienu praskiestą grietinę ir karį. Sudėkite
susmulkintą papriką ir porą, trumpai
patroškinkite. Patiekite su ryžiais.

200 g vištų krūtinėlių
100 g sojų makaronų
(Pekino mėsos)
1 svogūnas
1 raudona paprika
1 nedidelis poras
100 g šviežių pievagrybių
200 ml grietinės
aliejus
karis
druska
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Kepta lašiša
Į kepimo indą sudėkite trečdalį nuskustų,
griežinėliais supjaustytų bulvių, tada – sluoksnį
pusę smulkiai kapoto poro, pasūdykite ir
ant viršaus uždėkite pusę atšildytos lašišos.
Pakartokite sluoksnius iš bulvių ir poro, vėl
pasūdykite. Ant lašišos sudėkite likusį trečdalį
pjaustytų bulvių. Ant viršaus užpilkite grietinę,
sumaišytą su malta paprika, trupučiu pipirų ir
pašaukite į orkaitę. Prieš patiekdami kiekvieną
porciją papuoškite juostelėmis pjaustyta
geltona paprika.

700 g šaldytos lašišos
12 bulvių
1 poras
2 indeliai grietinės
malta paprika
2 šviežios geltonos
paprikos arba kitos
daržovės
druska
pipirai

Lašišą galite pakeisti išmuštu, pasūdytu ir
pipirais pabarstytu kiaulienos pjausniu. Tada
grietinei reikėtų suteikti aštrumo (pavyzdžiui,
įdėti kepsnių prieskonių ar pan.).
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Karpis su krienais
Nuvalytą karpį supjaustykite pasagomis,
pasūdykite, įtrinkite pipirais ir žuvies
prieskoniais. Sudėkite į kepimo indą,
apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pašaukite į
įkaitintą orkaitę. Jei reikia, karpio gabaliukus
apverskite ir vėl apšlakstykite aliejumi.
Baigiant kepti užpilkite grietine, sumaišyta su
krienais, ir palikite kepti dar truputį. Patiekite
kartu su bulvėmis, virtomis su lupenomis, ir
daržovių salotomis.

1 karpis
alyvuogių aliejus
krienai
1 indelis grietinės
druska
pipirai
žuvies prieskoniai
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Meksikietiškas guliašas
Gabaliukais supjaustytą mėsą gerai apkepkite
įkaitintame aliejuje, sudėkite smulkintą
svogūną. Suberkite trintus česnakus, įberkite
druskos, saldžiosios paprikos, susmulkintą
aitriąją papriką, stambiai tarkuotas morkas ir
petražolių šaknis, galiausiai sudėkite grybus
(jei naudosite džiovintus, prieš tai pamirkykite
vandenyje). Troškinkite kartu su mėsa, kol
suminkštės, tada sudėkite pupeles, nupylę
nuo jų sūrymą. Baigiant troškintis pabarstykite
mairūnu ir, jei reikia, dar pasūdykite. Įpilkite
vandens, jei trūksta. Patiekite su duona.

500 g liesos kiaulienos
1 svogūnas
česnakai
maltos saldžiosios
paprikos
1 raudona aitrioji paprika
2 morkos
2 petražolių šaknys
švieži arba džiovinti grybai
1 skardinė raudonųjų
pupelių su sūrymu
mairūnas
aliejus
pipirai
druska
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Kepti brokoliai su žiediniais
kopūstais
Žiedinius kopūstus ir brokolius padalykite
žiedynais. Į pasūdytą verdantį vandenį
pirmiausia sudėkite žiedinius kopūstus, po
keturių minučių – brokolius ir virkite apie
8 min., kol suminkštės. Ištirpinkite sviestą
ir nuolat maišydami suberkite miltus.
Po minutės turėsite šviesų padažą. Kai
nustos putoti, pamažu supilkite kambario
temperatūros pieną (nuolat maišykite).
Šį bešamelio padažą virkite apie 20
minučių, kol sutirštės. Tada pasūdykite ir
užtarkuokite muskato riešuto. Išvirusias
daržoves nukoškite ir sudėkite į kepimo indą.
Supilkite bešamelio padažą, sumaišytą su
tarkuotu ementaliu, ir dėkite į orkaitę kepti.
Patiekalas bus iškepęs, kai paviršius įgaus
auksinę spalvą. Prieš patiekdami papuoškite
petražolėmis.

500 g brokolių
500 g žiedinių kopūstų
500 ml pieno
150 g tarkuoto
ementalio sūrio
3 šaukštai sviesto
3 šaukštai smulkiai
maltų miltų
sauja petražolių
muskato riešutas
druska
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Troškintų daržovių piramidė
Daržoves nuvalykite, iš paprikų išimkite sėklas,
supjaustykite griežinėliais, susmulkinkite
česnakus ir viską gerai apkepkite įkaitintoje
keptuvėje su trupučiu aliejaus. Kepdami
lengvai pasūdykite, pabarstykite pipirais ir
iškart nuimkite nuo ugnies. Išdėliokite lėkštėje:
daržoves dėkite į paruoštas formeles (žiedus)
ir formuokite piramidę. Ant piramidės viršūnės
uždėkite sūrio taip, kad nesiliestų su formele.
Greitai pakaitinkite ir atsargiai nuimkite formelę.
Apskrudinkite bazilikų padažu išteptas batono
riekeles. Lėkštes papuoškite bazilikų padažu
ir keliais balzamiko acto lašais. Paskutines į
lėkštę sudėkite apskrudintas batono riekeles.

baklažanai
cukinijos
pomidorai
šviežios paprikos
raudonieji svogūnai
česnakai
švieži bazilikai
alyvuogių aliejus
druska
pipirų žirneliai
mocarela
bazilikų padažas
balzamiko actas
batonas skrudinti
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Tunų kepsnys su
meksikietiškomis pupelėmis
Išmirkytas pupeles virkite, kol suminkštės.
Aliejuje apkepkite kubeliais supjaustytus
svogūnus, sudėkite smulkintus pomidorus,
smulkiai supjaustytus česnakus, kukurūzus.
Pamažu pilkite vandenį ir troškinkite kartu su
pupelėmis. Pabarstykite krakmolu, druska ir
aitriąja paprika. Tunų gabaliukus įtrinkite iš
aliejaus, druskos ir citrinų sulčių pagamintu
marinatu ir kepkite ant grotelių. Serviruokite:
į vidurį sudėkite pupeles, ant jų – tunų
gabaliukus, papuoškite tortilijų traškučiais ir
citrinos griežinėliu.

tunų gabaliukai
druska
alyvuogių aliejus
citrinos
raudonosios pupelės
šaldyti kukurūzai
česnakai
smulkinti pomidorai
svogūnai
aitriosios paprikos milteliai
krakmolas
tortilijų traškučiai
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Vištų krūtinėlės su bazilikais,
mocarela ir avokadais
Paruoškite marinatą iš alyvuogių aliejaus,
druskos, pipirų ir čiobrelių. Į marinatą sudėkite
vištienos gabalėlius ir laikykite šaldytuve +4 °C
temperatūroje maždaug 1 valandą. Mėsą iš abiejų
pusių gerai apkepkite ant grotelių, ant jos sudėkite
plonai pjaustytus avokadus, pomidorų puseles
ir mocarelos riekeles. Troškinkite. Paruoškite
padažą: smulkintus pomidorus dėkite į nedidelį
puodą, užkaiskite, šiek tiek pasūdykite, pagal
skonį įdėkite cukraus ir bazilikų. Serviruokite:
troškintas vištų krūtinėles dėkite į lėkštės
vidurį, papuoškite pomidoro ir žaliosios citrinos
griežinėliu, bazilikais. Dešinėje pusėje įpilkite iš
pjaustytų pomidorų ir bazilikų pagaminto pomidorų
padažo.

vištų krūtinėlės
vyšniniai pomidorai
mocarela
avokadai
čiobreliai
alyvuogių aliejus
druska
cukrus
pipirai
žaliosios citrinos
smulkinti pomidorai
cukranendrių cukrus
švieži bazilikai
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Vištienos vyniotinis
Vištieną išmuškite, įtrinkite garstyčiomis
ir prieskoniais, uždėkite kumpio ir sūrio
gabalėlius. Įdarui sumaišykite gabalėliais
supjaustytą pelėsinį sūrį, porų griežinėlius,
smulkintus česnakus ir špinatus. Įdarą
sudėkite ant paruoštos vištienos ir susukite.
Siūlu arba pagaliuku sutvirtinkite, kad
vyniotinis neišsileistų. Truputį pabarstykite
prieskonių ir gerai apkepkite aliejuje.
Užpilkite karštu vandeniu ir kepkite 200 °C
orkaitėje maždaug 1,5 valandos (pirmą
pusvalandį kepkite suvyniotą į foliją). Likus
pusvalandžiui, prie vyniotinio galite sudėti
visas šaldytas daržoves.

1 vištos mėsa be
kaulų
150 g kumpio
200 g sūrio (30 %
riebumo)
200 g pelėsinio sūrio
truputis smulkintų porų
3 skiltelės česnako
1 gūžė šaldytų špinatų
(atšildytų ir
supjaustytų)
1 šaukštas garstyčių
aitrioji paprika
karis

Vyniotiniui galima rinktis ir tokį įdarą:
ištirpinkite du šaukštus sviesto, įpilkite 200
ml pieno, įmuškite 2 kiaušinius, sudėkite
prieskonius, trintus česnakus. Viską
išmaišykite ir įdėkite apie 10 sužiedėjusių,
kubeliais pjaustytų ragelių.

35

Vištienos gabaliukai su špinatais
Išmuštus vištienos gabalėlius įtrinkite 2
šaukštais aliejaus, pagardinkite druska, pipirais
ir iš abiejų pusių apkepkite keptuvėje. Tada
mėsą įtrinkite 1 šaukštu sviesto, sumaišyto
su šalavijais, ir pašaukite į orkaitę. Į keptuvę
įpilkite 1 šaukštą aliejaus, sudėkite šviežius
špinatus ir kepkite, kol suminkštės. Įdėkite
1 šaukštą sviesto, plonomis juostelėmis
supjaustytą aitriąją papriką ir griežinėliais
pjaustytas česnako skilteles. Pasūdykite ir
pabarstykite pipirais. Trumpai patroškinkite ir
patiekite kartu su orkaitėje kepta vištiena.

4 vnt. vištų krūtinėlių
3 šaukštai alyvuogių
aliejaus
8 šalavijų lapeliai
2 šaukštai sviesto
500 g šviežių špinatų
½ raudonos aitriosios
paprikos
2 skiltelės česnako
druska
pipirai
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Receptai

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Raudonkepuraitė
Atrinktas ir nuplautas raudonąsias pupeles
palikite kelias valandas mirkti šaltame
vandenyje. Vėliau tame pačiame vandenyje
virkite, kol pupelės suminkštės. Burokėlį
nulupkite ir išvirkite atskirame puode,
raudoną skystį supilkite į indą. Išvirusį
burokėlį supjaustykite kubeliais. Didesniame
puode ištirpinkite šaukštą taukų, sudėkite ir
apkepkite supjaustytą raudonąjį svogūną ir
įberkite 1 šaukštą miltų. Į sutirštėjusią masę
supilkite vandenį su išvirusiomis pupelėmis,
dėkite supjaustytą burokėlį ir stambiai
tarkuotą šviežią morką. Praskiesdami nuo
burokėlio likusiu raudonu skysčiu suteikite
norimą tirštumą. Patiekite su grietine.

1 pakelis raudonųjų
pupelių
1 svogūnas
1 burokėlis
1 morka
Kitas sudedamąsias
dalis naudokite pagal
skonį:
1 šaukštas taukų
1 šaukštas miltų
druska
grietinė
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Tikra ispaniška paelija
Nuplautą vištieną pasūdykite, pabarstykite
pipirais ir malta paprika, įtrinkite aliejumi ir dvi
valandas laikykite šaltai. Įkaitintame aliejuje
pakepinkite smulkintus svogūnus ir česnaką,
sudėkite gabaliukais pjaustytą papriką, vištieną
ir jūros gėrybes. Trumpai patroškinkite. Į puodą
arba gilią keptuvę supilkite ryžius, paruoštą
sultinį ir nuolat maišykite, kol užvirs. Puodelyje
su trupučiu vandens ištirpinkite šiek tiek
šafrano ir supilkite į ryžius. Pasūdykite ir dar
patroškinkite, sudėkite gabaliukais supjaustytus
pomidorus, alyvuoges ir išmaišykite. Dėkite
į kepimo indą ir kepkite orkaitėje 200 °C
temperatūroje apie 8 minutes. Prieš patiekdami
galite papuošti gražgarstėmis.

1 nedidelė, gabalėliais
supjaustyta višta be
kaulų
jūros gėrybių mišinys
(apie 250 g)
200 g ryžių
3 svogūnai
1 raudona paprika
150 g pomidorų
100 g juodųjų alyvuogių
½ litro daržovių sultinio
4 šaukštai alyvuogių
aliejaus
1 česnako skiltelė
šafranas
keli šalavijų lapeliai
malta paprika
druska
pipirai
(gražgarstės)
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KARŠTIEJI PATIEKALAI
Ryžiai su sėklomis
Daržoves apkepkite aliejuje, sudėkite sėklas
ir plonomis juostelėmis pjaustytą česnaką.
Gerai apkepkite, sudėkite ryžius (kuskusą,
jei norite) ir virtas pupeles. Pabarstykite
prieskoniais, kepkite, kol apskrus, ir patiekite
atskirai arba su skrudinta duona ar omletu.

1 pakelis mėgstamų
šaldytų daržovių
1 pakelis lukštentų
saulėgrąžų ir
moliūgų sėklų
virtos raudonosios
pupelės
virti ryžiai (4 porcijos)
virtas kuskusas
(nebūtinai)
2 česnako skiltelės
aliejus
meksikietiškų
prieskonių mišinys
druska
pipirai
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Grikių košė
Suberkite grikius į verdantį pieną, šiek tiek
pamaišykite, išjunkite viryklę ir uždenkite
puodą dangčiu. Palikite pusvalandžiui
stovėti šiltai (grikiai neturėtų virti). Košę
atsargiai išmaišykite ir išpilstykite į lėkštes. Į
kiekvieną lėkštę įdėkite po gabaliuką sviesto,
pabarstykite cukrumi ir gausiai kokoso
drožlėmis. Ant lėkštės krašto užpilkite sirupo,
šalia pabarstykite saulėgrąžų sėklų ir uždėkite
šviežių vaisių.

1 maišelis grikių (lukštentų)
½ litro pieno
kokosų drožlės
4 š. klevų sirupo
1 pakelis saulėgrąžų sėklų
plauti švieži arba
konservuoti vaisiai
(serbentai, mėlynės,
avietės braškės ir pan.)
rudasis cukrus
gabalėlis sviesto

Miežių rizotas su sojų varške
Griežinėliais supjaustytus laiškinius svogūnus
ir pievagrybius apkepkite aliejuje, sudėkite
daržoves. Po penkių minučių sudėkite ryžius ir
miežius, pabarstykite prieskoniais. Pabaigoje
sudėkite netrintą sojų varškę, pasūdykite ir dar
šiek tiek pakepkite.

250 g virtų miežių
250 g virtų ryžių (geriausia –
Basmati“)
200 g pievagrybių
200 g mėgstamų daržovių
(morkų, žirnelių, kukurūzų
ir kt.)
200 g sojų varškės
laiškiniai svogūnai
indiški prieskoniai „Masala“
alyvuogių aliejus
druska
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KARŠTIEJI PATIEKALAI
Tortilija
Bulves ir svogūnus nulupkite ir supjaustykite
kubeliais. Kepkite aliejuje, kol suminkštės, ir
nusausinkite. Kiaušinių baltymus išplakite,
pamažu supilkite kiaušinių trynius ir plakite
toliau. Gautą masę sumaišykite su keptomis
bulvėmis ir svogūnais, pasūdykite ir palikite
10 minučių. Tada visą turinį supilkite į
keptuvę ir kepkite aliejuje (nemaišykite, tik
kartais pajudinkite keptuvę, kad neprisviltų).
Kai tortilija susitrauks, apverskite ir kepkite iš
kitos pusės. Tortilija viduje turi būti minkšta.

3 vidutinio dydžio
bulvės
1 vidutinio dydžio
svogūnas
5 švieži kiaušiniai
alyvuogių aliejus
druska
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Kvapnūs „Basmati“ ryžiai
Ryžius 10 minučių pamirkykite šaltame
vandenyje, tada kruopščiai perplaukite ir
nukoškite. Vidutiniškai įkaitintoje keptuvėje
ištirpinkite sviestą, berkite po pusę šaukštelio
visų prieskonių. Kai pakvips, sudėkite
nusausintus ryžius ir spindulines pupuoles.
Pasūdykite, troškinkite pamaišydami apie pusę
minutės, tada įpilkite vandens ir virkite, kol
suminkštės (apie 20 minučių). Apibarstykite
kokosų drožlėmis, papuoškite kalendrų arba
petražolių lapeliais ir patiekite. Prie patiekalo
labai tinka džemas (žr. kitą receptą).

1 puodelis neapdorotų
„Basmati“ ryžių
½ puodelio daigintų
spindulinių (mungo)
pupuolių
½ šaukštelio pankolių sėklų
½ šaukštelio ciberžolių
½ šaukštelio kalendrų
½ šaukštelio kmynų
1 šaukštas lydyto sviesto
4–5 puodeliai vandens
kokosų drožlės
šviežių kalendrų arba
petražolių lapeliai
druska
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KARŠTIEJI PATIEKALAI
Datulių džemas
Datules ir visas kitas actu užpiltas
sudedamąsias dalis supilkite į stiklinę. Vartoti
bus tinkama po savaitės, kai suminkštės ir
įgaus auksinę spalvą. Šaldytuve, jei į indą
nepateks drėgmės, džemą galima laikyti
kelis mėnesius. Vartokite kartu su maistu ne
daugiau kaip ½–1 šaukštelį skoniui suteikti ir
virškinimui gerinti.

450 g datulių be
kauliukų
¾ puodelio obuolių acto
15–20 juodųjų pipirų
žirnelių
8–10 gvazdikėlių
1,5 arb. šaukštelio
„Garam masala“
prieskonių
pusė šaukštelio
kardamonų sėklų
žiupsnelis juodos
(rožinės) Himalajų
druskos
1 arb. šaukštelis baltos
jūros druskos
½–1 arb. šaukštelis
kvapiųjų ferulų
3–4 skiltelės smulkinto
česnako
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Dvispalvės salotos su česnakais
Paprikas ir pomidorus supjaustykite gabaliukais,
sudėkite smulkiai pjaustytus česnakus (bet
nesutrintus!), kubeliais pjaustytą sūrį, jogurtą,
smulkiai kapotus bazilikų lapelius ir pasūdykite.

2 geltonos paprikos
4 pomidorai
200 g kietojo sūrio
300 g natūralaus jogurto
3 skiltelės česnako
švieži bazilikai
druska

Lengvos salotos
Salotų lapus suplėšykite, morką perpjaukite
pusiau ir supjaustykite griežinėliais. Smulkiai
supjaustykite agurką. Sudėkite į dubenį,
pabarstykite saulėgrąžų sėklomis, lengvai
pasūdykite ir užpilkite aliejumi.

Receptai

Salotos

pusė salotų gūžės
1 morka
1 agurkas
alyvuogių aliejus
saulėgrąžų sėklos
druska
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SALOTOS
Labai aštrios vitaminingos salotos
Traškiąsias salotas supjaustykite
kvadratėliais, „Radičio“ salotų lapus atskirkite
ir supjaustykite juostelėmis. Kokosų
pieną sumaišykite su jogurtu, kapotomis
kalendromis, smulkinta aitriąja paprika
ir cukrumi (geriausia maišyti elektriniu
maišytuvu). Gautą kremą išmaišykite su
abiejų rūšių salotomis ir patiekite.
Į salotas galite įdėti kubeliais pjaustyto
agurko. Vietoj „Radičio“ salotų galite naudoti
labai smulkiai supjaustytą raudonąjį kopūstą
(nors jis kietesnis).

400 g traškiųjų salotų (1
mažesnė gūžė)
100 g „Radičio“ salotų
(rasite šaldytuvų
lentynose)
kokosų kremas
200 ml kokosų pieno
(pusė skardinės)
4 šaukštai natūralaus
jogurto (100 g)
4 šaukštai šviežių
kalendrų
2 šaukštai stambiakristalio
arba smulkaus cukraus
truputis šviežios aitriosios
paprikos
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Daržovių salotos su pelėsiniu sūriu
Traškiąsias salotas iš pradžių supjaustykite
juostelėmis, po to –skersai kvadratėliais. „Lollo
rosso“ salotas suplėšykite. Sutrupintą sūrį,
jogurtą, česnakų spaustuvu sutrintą imbierą
ir medų rankiniu maišytuvu sumaišykite iki
vientisos masės. Pipirnių kotelius nukirpkite
žirklėmis, migdolų drožles pakepkite sausoje
keptuvėje. Padažą atsargiai sumaišykite
su abiejų rūšių salotomis ir padalykite į
dubenėlius. Pabarstykite migdolų drožlėmis ir
pipirnėmis.

500 g traškiųjų salotų (1
didesnė gūžė)
100 g „Lollo rosso“ salotų
ryšelis pipirnių
4 šaukštai migdolų drožlių
papuošti
80 g pelėsinio sūrio
6 šaukštai natūralaus
jogurto (150 g)
šviežias graikinio riešuto
dydžio imbieras
3 šaukšteliai medaus

Burokėlių gardėsis
Burokėlius nulupkite ir sutarkuokite stambia
tarka, morkas nuskuskite ir sutarkuokite
smulkiai. Įpilkite acto, aliejaus, sudėkite
saulėgrąžų sėklas, gražgarstes, pasūdykite ir
gerai išmaišykite.

2 burokėliai
1 morka
balzamiko actas
alyvuogių aliejus
skrudintos saulėgrąžų
sėklos
gražgarstės
druska
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SALOTOS
Salotos su kario padažu
Špinatus gerai nuplaukite vandeniu,
nusausinkite ir padalykite į dubenėlius.
Nukoštus marinuotus burokėlius taip pat
padalykite ir sudėkite ant špinatų. Sūrį
sumaišykite su jogurtu, pabarstykite kariu
ir druska. Padažą pilkite ant burokėlių,
pabarstykite smulkintais svogūnų laiškais
ir saulėgrąžų sėklomis. Patiekite su
nesmulkintų grūdų duona.

150 g šviežių jaunų
špinatų
100 g marinuotų
burokėlių (gerai
nuvarvinkite)
150 g varškės
50 g natūralaus
riebaus jogurto
(geriausia –
grietininis)
20 g svogūnų laiškų
1 šaukštas
saulėgrąžų sėklų
karis
druska
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Kopūstų salotos
Kopūstą smulkiai supjaustykite, nuplikykite,
nukoškite, užpilkite acto, truputį aliejaus,
pabarstykite druska ir cukrumi. Palikite 30
minučių marinuotis. Į kopūstus sudėkite
nukoštus kukurūzus, stambiai tarkuotas
morkas ir grietinę, sumaišytą su ½ šaukštelio
alyvuogių aliejaus. Pagardinkite pipirais.

200 g šviežių baltagūžių
kopūstų
140 g konservuotų
kukurūzų
50 g morkų
80 g grietinės arba
natūralaus jogurto
balzamiko actas
alyvuogių aliejus
druska
cukrus
pipirai

Vitaminų bomba žiemai
Nukoštus kopūstus smulkiai supjaustykite,
nuvalytas morkas ir neluptą obuolį stambiai
sutarkuokite. Sudėkite smulkintus svogūnus,
krienus, grietinę ir pasūdykite. Patiekalą
patiekite atšaldytą.

500 g raugintų kopūstų
2 morkos
1 obuolys
1 šaukštas tarkuotų krienų
5 šaukštai grietinės
svogūnai
druska
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SALOTOS
Žuvies salotos su padažu
Žuvies filė pasūdykite ir apkepkite įkaitintame
aliejuje su gabaliuku sviesto. Visas užpilo
sudedamąsias dalis sumaišykite į vientisą
masę. Salotas suplėšykite, sumaišykite
su padažu, pusės agurko griežinėliais
ir kukurūzais. Padalykite į dubenėlius,
papuoškite likusiomis daržovėmis ir žuvies
filė.

4 gabaliukai žuvies filė

Šioms salotoms tinka be lukštų virti
kiaušiniai: įmuškite kiaušinius į puodą su
verdančiu pasūdytu vandeniu ir 2 šaukštais
acto, palaukite, kol baltymas pabals (1–2
minutes) ir išimkite su kiaurasamčiu.

1 agurkas (300 g)

be odos ir kaulų
(400 g,) pavyzdžiui,
menkės, lydekos,
upėtakio
400 g lapinių salotų
(1 didelė gūžė)
1 didelė skardinė
konservuotų kukurūzų
alyvuogių aliejus
gabaliukas sviesto
druska
citrinų užpilas:
4 šaukštai natūralaus
jogurto arba grietinės
(100 g)
4 šaukštai citrinų sulčių
2 šaukštai majonezo
1 šaukštelis druskos
pipirai pagal skonį
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Daržovių užtepėlė
Daržoves supjaustykite gabaliukais,
sumaišykite su varške ir pabarstykite
prieskoniais.

1 pakelis varškės
šaukštelis sezamų sėklų
1 nedidelis svogūnas
1 paprika
mėgstamos šviežios

Kumpio užtepėlė
Nurodytas sudedamąsias dalis supjaustykite
gabaliukais, sumaišykite su varške ir
pabarstykite prieskoniais.

prieskoninės žolelės

1 pakelis varškės
50 g kumpio
½ paprikos
1 kietai virtas kiaušinis
saldžiosios paprikos milteliai
druska

Užtepėlė su pelėsiniu sūriu

100 g varškės
200 g pelėsinio sūrio

Pelėsinį sūrį išsukite su varške ir kiaušinių
tryniais, sudėkite supjaustytą kumpį, kiaušinių
baltymus, agurkus ir pasūdykite. Galite
pagardinti trupučiu agurkų marinato.

Užtepėlė su laiškiniais česnakais
Varškę išsukite su sviestu, pasūdykite, sudėkite
smulkiai pjaustytus laiškinius česnakus ir
stambiai kapotus graikinius riešutus. Patiekite
su nesmulkintų grūdų duona.

50 g kumpio
2 kietai virti kiaušiniai
3 rauginti agurkai
druska

1 pakelis liesos varškės
1 šaukštas sviesto
pieno, jei reikėtų praskiesti
švieži laiškiniai česnakai
50 g graikinių riešutų
druska
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SALOTOS
Kriaušių salotos
Salotas ir nuplautą papriką supjaustykite
mažais gabalėliais, išskobtas, bet
nenuluptas kriaušes padalykite į aštuonias
dalis ir supjaustykite apie 2 mm storio
juostelėmis, nuvalytus salierų stiebus
supjaustykite plonais griežinėliais,
graikinius riešutus – didesniais
gabaliukais, vyšninius pomidorus
perpjaukite į keturias dalis, o vynuoges
– pusiau. Viską sudėkite į didelį dubenį,
supilkite jogurtą ir majonezą, pasūdykite,
pabarstykite pipirais ir padėkite šaltai.
Mėgstantieji mėsą gali įmaišyti 2
gabaliukus keptos vištų krūtinėlės: ją prieš
tai atšaldykite ir supjaustykite.

½ gūžės traškiųjų salotų
(arba vidutinio dydžio
kiniškas kopūstas)
1 didesnė raudona paprika
2 kriaušės
2 lapinių salierų stiebai
(apie 30 cm ilgio)
100 g graikinių riešutų
20 vyšninių pomidorų
150 g baltųjų vynuogių
3 šaukštai natūralaus
jogurto
3 šaukštai švelnaus
majonezo
druska
pipirai
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Mėtinis skanumynas su migdolais
Migdolų drožles pakepkite sausoje keptuvėje,
kol apskrus. Ąžuolalapes salotas suplėšykite
gabaliukais, obuolį supjaustykite skiltelėmis ir
skersai griežinėliais. Obuolių actą sumaišykite
su medumi ir jogurtu. Jei mėtų lapeliai kietoki
arba dideli – susmulkinkite ir įmaišykite į jogurtą.
Mažesniais mėtų lapeliais galite papuošti salotas.
Į salotas sudėkite pusę mėtų ir padalykite į
dubenėlius. Pabarstykite obuolių griežinėliais,
migdolų drožlėmis, mėtų lapeliais ir užpilkite likusį
padažą.

400 g ąžuolalapių
salotų (1 didelė gūžė)
1 didelis obuolys
4 šaukštai migdolų
drožlių
jogurtas su mėtomis
8 šaukštai natūralaus
jogurto (200 g)
4 šaukštai obuolių
acto
2 šaukštai medaus
sauja šviežių mėtų

Patarimas: vietoj mėtų galite naudoti melisas arba
kalendras.
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MILTINIAI PATIEKALAI
Varškės kišenėlės su riešutais
Išminkykite tešlą iš miltų, atšildyto
margarino, kiaušinių ir vandens,
pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą.
Tarkuotus riešutus sumaišykite su
varške ir pasaldinkite pagal skonį. Tešlą
iškočiokite ant miltais pabarstytos lentos,
išpjaukite maždaug 18 apskritimų, į vidurį
dėkite įdaro, sulenkite per pusę ir pirštais
suspausdami kraštus suformuokite
kišenėles. Sudėkite jas ant kepimo
skardos ir kepkite orkaitėje, kol pagels.

300 g smulkiai maltų miltų
300 g kepinių margarino
2 kiaušiniai
1 šaukštas vandens
150 g minkštos varškės
75 g graikinių riešutų
cukrus

Skanusis biskvitas
Kiaušinių trynius išplakite su verdančiu
vandeniu iki standžių putų, suberkite 150 g
cukraus ir toliau plakite. Atskirai išplakite
4 kiaušinių baltymus ir suberkite likusį
cukrų. Kitame dubenyje sumaišykite miltus
su krakmolu ir citrinos žievele. Į išplaktus
kiaušinių trynius mentele pakaitomis
dėkite kiaušinio baltymus ir miltus. Gautą
tešlą supilkite į kepimo popieriumi išklotas
kepimo formas ir kepkite orkaitėje 180 °C
temperatūroje, kol paruduos (apie
15 minučių). Iškeptą biskvitą supjaustykite
išilgai ir galite pertepti uogiene, pudingo
kremu, varškės mišiniu ir pan. arba ant
viršaus dėkite šviežių vaisių ir užpilkite
plonu sluoksniu želatinos.

4 kiaušiniai
200 g cukraus pudros
140 g miltų
1 šaukštas krakmolo
8 šaukštai vandens
1 citrinos žievelė
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Pudingas „Ementalis“
Išvirkite pudingą pagal pakelio instrukciją.
Dubenėlyje iki putų išplakite kiaušinius su
cukraus pudra, aliejumi ir vandeniu. Suberkite
su kepimo milteliais sumaišytus miltus. Du
trečdalius tešlos pilkite į riebalais išteptą ir
miltais pabarstytą kepimo skardą. Į likusią
tešlą įmaišykite kakavą, taip pat supilkite į
skardą. Tada ant tešlos pilkite išvirtą pudingą
ir kepkite orkaitėje 200 °C temperatūroje.
Iškeptą ir ataušintą gaminį ištepkite grietininiu
kremu, pagamintu iš grietinės ir cukraus. Viršų
pabarstykite cinamonu.

250 g vidutinio rupumo miltų
150 g cukraus pudros
100 ml drungno vandens
100 ml aliejaus
5 kiaušiniai
kepimo milteliai
1 š. kakavos
2 š. grietinės
maltas cinamonas
3 š. cukraus
1 š. vanilinio cukraus
1 l pieno
2 pakeliai aviečių pudingo
(arba kitokio raudonos

Svogūnų pyragas
Pusiau perpjautus ir griežinėliais supjaustytus
svogūnus apkepkite aliejuje, kol pagels.
Sudėkite plonomis juostelėmis pjaustytą
kumpį. Sluoksniuotą tešlą iškočiokite ir išklokite
ja gilesnę kepimo skardą taip, kad dengtų
kraštus. Tešlą ištepkite kiaušinio plakiniu
(naudokite tik apie ¾ plakinio) ir varške,
sumaišyta su druska ir maltais kmynais. Ant
viršaus sudėkite svogūnų masę ir pabarstykite
tarkuotu sūriu. Tešlos kraštus užlenkite į vidų ir
ištepkite likusiu kiaušinio plakiniu. Kepkite, kol
paruduos.

spalvos pudingo)

250 g varškės
2 kiaušiniai
250 g tarkuoto sūrio
6 svogūnai
1 pakelis sluoksniuotos
tešlos
250 g kumpio
aliejus
malti kmynai
druska
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Kamambero sūris su sluoksniuota tešla
Tešlą iškočiokite, sūrį supjaustykite
gabaliukais, svogūną susmulkinkite.
Iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais,
ant pusės uždėkite sūrio, pabarstykite
svogūnu, tešlos kraštus užlenkite į vidų,
formuokite krepšelius ir tvirtai užspauskite,
kad kepant neišbėgtų įdaras. Kiekvieną
krepšelį ištepkite kiaušinio plakiniu.
Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 20
minučių, kol pagels. Patiekite su bruknių
uogiene ir šviežiomis daržovėmis.

400 g sluoksniuotos tešlos
4 pakeliai kamambero sūrio
1 svogūnas
2 kiaušiniai
bruknių uogienė
šviežios daržovės
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Žuvies vyniotinis su brokoliais
Sudėkite virti žiedynais supjaustytą brokolį.
Kol virs, iškočiokite sluoksniuotos tešlos
lakštus. Tešlą pabarstykite džiūvėsėliais ir
sudėkite šviežių arba atšildytų lašišų filė, šiek
tiek pasūdykite, pabarstykite petražolėmis ir
smulkiai pjaustytu česnaku. Ant viršaus dėkite
krevetes ir brokolius. Pabarstykite stambiai
tarkuotu sūriu ir švariu rankšluosčiu suvyniokite
ritinį. Vyniotinio viršų patepkite išplaktu
kiaušiniu ir dėkite į orkaitę kepti. Iškepusį
vyniotinį galite patiekti ir karštą, ir atvėsusį.
Receptą galite pakoreguoti ir vietoj brokolių
naudoti, pavyzdžiui, virtus špinatus.

1 pakelis sluoksniuotos
tešlos (dviem
vyniotiniams)
1 brokolis
1 skiltelė česnako
150 g atšildytų krevečių
lašišos filė (apie 450 g)
100 g kietojo sūrio
šviežios petražolės
kiaušinis
džiūvėsėliai
druska
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Pyragėliai iš sluoksniuotos tešlos
Sluoksniuotos tešlos lakštą iškočiokite
(pageidautina – į stačiakampio formą).
Lakštą ištepkite plonu sluoksniu pomidorų
padažo, sudėkite kumpį, sūrį, svogūnus
ar kitokius mėgstamus produktus. Tada
tvirtai suvyniokite ir supjaustykite maždaug
1 cm pločio griežinėliais. Sudėkite į kepimo
popieriumi išklotą skardą, ištepkite plaktu
kiaušiniu ir pabarstykite tarkuotu sūriu
arba papuoškite, pavyzdžiui, alyvuogėmis,
pomidorų griežinėliais, arba pabarstykite
mėgstamais prieskoniais. Kepkite apie 15
minučių, kol paruduos.

sluoksniuota tešla
kumpis (arba bet kokia
dešra, kiauliena ir pan.)
kietasis sūris – riekelėmis
arba tarkuotas
laiškiniai svogūnai arba
poras
špinatai
pomidorų padažas
kiaušinis

Skanu valgyti ir karštą, ir atvėsusį.
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Avižiniai sausainiai
Visus produktus sumaišykite, supilkite ištirpintą
sviestą. Jei reikia, galite įpilti pieno, kad būtų
lengviau suformuoti apvalius pyragėlius.
Iš gautos masės formuokite pyragėlius,
juos dėkite ant skardos ir kepkite įkaitintoje
orkaitėje. Apvalūs pyragėliai kepdami virs
paplotėliais. Kepkite, kol jie įgaus auksinę
spalvą. Iškepusius paplotėlius galite aplieti
karštu šokoladu. Tarkuoto šokolado taip pat
galima įdėti į tešlą.

6 saujos avižinių dribsnių
4 saujos smulkiai maltų
miltų
3 saujos cukraus pudros
1 saujos razinų
1 saujos smulkintų graikinių
arba lazdynų riešutų
200 g sviesto
1 šaukštelis valgomosios
sodos
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Avižinių dribsnių paplotėliai
Riebalus išsukite su cukrumi, sudėkite
miltus, vanilinį cukrų, prieskonius ir
avižinius dribsnius. Iš gautos tešlos
formuokite paplotėlius ir dėkite ant kepimo
popieriumi išklotos skardos. Kepkite
orkaitėje, neaukštoje temperatūroje.
Išimkite, kai paruduos.

400 g avižinių dribsnių
150 g nesijotų kvietinių
miltų
150 g smulkaus cukraus
50 g kokoso drožlių
200 g augalinių riebalų
(kepinių margarino)
vanilinis cukrus
truputis malto cinamono,
imbiero ir kalendrų
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