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Keliaukite, bendraukite, ragaukite

Turistinės vietovės išskirtinumas pastaraisiais 
dešimtmečiais tapo ypatingai svarbus, nes būtent jis formuoja 
šalies ar regiono įvaizdį. Kulinarinis paveldas, neabejotinai, 
yra vienas iš pagrindinių vietovės išskirtinumo elementų. 

Norint išlaikyti konkurencingumą  tarptautinėje turizmo 
rinkoje siekiant darnios turizmo plėtros labai svarbus ne tik 
ekonominis, bet ir sociokultūrinis turizmo poveikis. 

Jei turisto pagrindinis kelionės tikslas – stebėti gam-
tos ir kultūrines apraiškas, tai jis būtinai skirs nemažai lai-
ko susipažinimui su kiekvienos vietovės kulinariniu paveldu. 
Ir nesvarbu ar turistas rinksis lėtąjį, edukacinį, kultūrinį ar 
aktyvųjį turizmą, jis turės atgauti savo fizines ir dvasines jėgas, 
o tuo pačiu išbandys kiekvienos vietovės kulinariją ir žmonių 
vaišingumą.

Jeigu domitės Lietuvos, Latvijos, Gruzijos, Moldavijos 
kultūra bei papročiais, šis leidinys kaip tik Jums. Norėdami 
pasigaminti maisto pagal šių šalių iš kartos į kartą perduotus 
vietos maisto gaminimo receptus keliaukite, bendraukite, ra-
gaukite.

Projekto partneriai:
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 

pirmininkė Loreta Rubežienė

Utenos regiono vietos veiklos grupės 
pirmininkė Jolita Umbrasienė

Travel, communicate, taste

In the last few decades the uniqueness of a tourist location 
has become especially important since it shapes the image of the 
country or a region. Without any doubt, the culinary heritage is 
one of the main elements of the uniqueness of the location.  

In order to maintain competitiveness in the international 
tourism market and striving for the sustainable development of 
tourism, not only economic, but also socio-cultural impact of 
tourism becomes very important.   

If a tourist‘s main purpose of the trip is to see natural and 
cultural phenomena, they will certainly pay much attention to 
getting to know the culinary heritage of each location. And it 
does not matter too much whether they choose a slower kind of 
tourism, educational or cultural, or a more active form of tour-
ism, they will have to regain their physical and  spiritual strength 
and at the same time will try the cuisine and people‘s hospitality 
in each place.  

If you are interested in the culture and customs of Lithu-
ania, Latvia, Georgia and Moldova, this is the right publication 
for you. If you wish to prepare food according to recipes passed 
from generation to generation in these countries, travel, commu-
nicate, and taste.

Project partners:
Northwest Lithuania Local Action Group

chairwoman Loreta Rubežienė

Utena region local action group
chairwoman Jolita Umbrasienė



Ropaži-Garkalne Partneriba
Stadiona iela 3, Ropaži, LV-2135 

https://www.ropazigarkalne.lv/

Saldus Rajona Attistibas Biedriba
Striķu iela 2, Saldus
https://srab.saldus.lv

Sateka
Ābeļu ielā 17, Gulbene, LV-4401

https://www.sateka.lv

Liepājas rajona partnerība
Krasta iela 12, Grobiņa, LV-3430

https://lrpartneriba.lv/

LAG Kazbegi
1 Vaja Phshavela str. Kazbegi, Georgia

http://www.kazbegilag.ge

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė
Laisvės g. 39 – 1, Mažeikiai LT-89225

http://svlvvg.lt

Utenos regiono vietos veiklos grupė
Taikos g. 6, Utena LT-28153

http://www.utenosvvg.lt

Mažeikių miesto vietos veiklos grupė
Ventos g. 8 A, Mažeikiai LT-89103

http://www.mazeikiuvvg.lt

Serpentina Nistrului
Str. Sfatul Țării 27, oficiul 46, Chișinau, MD-2012

https://leaderin.md
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TURIZMO VYSTYMAS. 
NUO TRADICIJŲ PRIE MODERNAUS VERSLO

Projekto koordinatorius – asociacija „ROPAŽI-GARKALNE 
PARTNERIBA“, Eva Haberkorne-Vimba (Latvija).

Projekto partneriai: asociacija „SALDUS RAJONA ATTISTIBAS 
BIEDRIBA“ Sandra Fridrihsone (Latvija), Kaimo vietovių VVG – aso-
ciacija „SATEKA“ (Latvija), Kaimo vietovių ir žuvininkystės VVG – 
asociacija „LIEPAJAS RAJONA PARTNERIBA“, pirmininkas Inita 
Ate (Latvija), Kaimo vietovių VVG – asociacija „KAZBEGI“ vietos 
veiklos grupė, Shorena Sujashvili (Gruzija), asociacija „ŠIAURĖS 
VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ (Lietuva), aso-
ciacija „UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ (Lietuva), 
asociacija MAŽEIKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (Lietuva), 
asociacija „SERPENTINA NISTRULUI“ (Moldavija).

Bendradarbiavimo projekto inicijavimo būtinumą paskatino 2015-
2023 m. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. Iniciatyva kilo vietos 
veiklos grupėms,  siekiant suaktyvinti vietos gyventojus, verslo atstovus, 
potencialius pareiškėjus, dalyvaujančius ir ketinančius dalyvauti ren-
giant ir įgyvendinant vietos projektus. Padėta ieškoti naujų veiklos rūšių, 
rinkų, plėtoti konkurencingą produktą: Projekto partneriai siekia sudary-
ti galimybes jų  teritorijų gyventojams bei organizacijoms susipažinti 
ir pasinaudoti kitų šalių vietos veiklos grupių patirtimi, leisti palyginti, 
įvertinti verslų, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, 
žolininkystės ir kitų  teikiamus produktus ir paslaugas. Projekto partneriai 
įgyvendindami projektą siekia stiprinti projekto rengimo metu  užmegztus 
ryšius pristatydami kiekvienas savo šalį per verslus bei dalindamiesi pa-
tirtimi, kuri kiekvienoje šalyje yra labai skirtinga. Poreikis bendradarbia-
vimo projekto įgyvendinimui išryškėjo vykdant vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimo stebėseną.  Gyventojai domisi kvietimais, bet vengia ri-
zikos, įsipareigojimų, trūksta pasitikėjimo savo jėgomis bei pažangios 
praktikos sėkmingų  pavyzdžių. Projektas yra skirtas Latvijos, Lietu-
vos, Gruzijos, Moldovos verslininkams  teikiantiems turizmo paslaugas 



(apgyvendinimas, maitinimas, laisvalaikio užimtumas), užsiimantiems 
įvairių produktų gamyba (bitininkystė, vaistinės žolės, prieskoniai ir kt. 
veikla), ieškantiems naujų rinkų, siekiantiems pagerinti savo gaminamą 
produkciją, įvairinti jos asortimentą.

Projektas skirtas aktyvioms bendruomenėms, ieškančioms naujų 
galimybių ir įvairesnių veiklų, galinčioms pristatyti etninės kultūros 
produktus, folklorą, pareklamuoti savo veiklas.

Rengiant visų šalių temines savaites numatoma tikslinė grupė – jauni-
mas. Vyks bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, mokyklomis, 
kultūros įstaigomis. Pristatoma kiekvienos partnerės šalies kultūra, 
papročiai, kulinarinis paveldas.

Į projekto veiklas bus įtraukti socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 
Mažeikių miesto VVG deleguos atstovus į mažąsias veiklas, įtrauks į 
teminių savaičių rengimą.

Projektu siekiama įveikti iššūkius su kuriais dažniausiai susiduria 
vietos verslininkai, amatininkai, vietos bendruomenės – konkurencingo 
produkto gamybos plėtojimas, naujų rinkų produkcijai paieška. Todėl 
verslo aplinkos plėtra Lietuvos, Latvijos Gruzijos ir Moldovos VVG 
regionuose paskatins naujų produktų sukūrimą, gamybos ar paslaugų 
pagerinimą ir įvairinimą, įtakos turizmo paslaugų plėtrą, ypač ne sezono 
metu. 

Projekto tikslas – palankios aplinkos kūrimas turizmo verslui 
partnerių teritorijose panaudojant esamas vietos tradicijas bei vietos vers-
lo, įskaitant kaimo turizmo, bitininkystės, akvakultūros, žolininkystės ir 
kitus teikiamus produktus ir paslaugas, susipažįstant (supažindinant) su 
geriausios ir pažangiausios tarptautinės praktikos pavyzdžiais.

Uždaviniai

Susipažinti su projekto partnerių geriausiais turizmo plėtros 
pavyzdžiais, su esamais ir potencialiais resursais turizmo plėtros sri-



tyje, suteikti žinių ir įgūdžių vietos verslininkams, amatininkams, vietos 
bendruomenėms.

Supažindinti projekto partnerius su geriausiais turizmo plėtros 
pavyzdžiais Lietuvoje, su esamais ir potencialiais resursais, perteikti 
žinias ir patirtį projekto partneriams.

Įtraukti vietos verslą į tarptautinio bendradarbiavimo ryšių užmezgimą 
su verslininkais iš partnerių grupių/šalių, skatinti juos imtis veiklos 
tarptautinėje rinkoje

Panaudoti vietos tradicijas: amatininkystę ir kulinarinį paveldą naujų 
paslaugų paketų kūrimui bei turizmo paslaugoms įvairinimui.

Įtraukti jaunimą, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, vietos 
bendruomenės į meistriškumo kursų veiklas, renginius, skirtus šalims 
partnerėms pristatyti.

Siekiant, kad projektas turėtų poveikį numatytoms tikslinėms grupėms 
pasirinkti pakankamai įvairūs partneriai, turintys skirtingos patirties, 
plačiai išsidėstę Lietuvos, Latvijos, Gruzijos ir Moldovos teritorijose, visi 
su savomis tradicijomis, verslų ir amatų specifika, kulinariniu paveldu, 
su bendra problema kaip plėtoti turizmo verslą  kuriai ieškomas ben-
dras sprendimas. Dalyvaujant susitikimuose su Gruzijos bendruomenių, 
verslo atstovais jaučiamas šių žmonių didelis noras imtis veiklos, kurti, 
ieškoti naujų galimybių turizmo plėtrai, noras pritraukti lėšas į regionus 
ir naujas idėjas į regionus, bet jaučiamas patirties trūkumas. Apklausos 
ir Lietuvos VVG gaunami vietos projektai rodo, kad kaimo gyventojai 
ir kaimo verslas bei bendruomenės tapo pasyvesni. Iš naujų potencialų 
kaimo plėtros veikėjų jaučiamas nepasitikėjimas, o tie, kurie yra 
įgyvendinę vietos projektus praeitame finansavimo laikotarpyje jaučiasi 
patenkinti savo pasiekimais.  Šalys šiuo projektu siekia: kurti palankią 
aplinką turizmo verslui, kad jų teritorijose ilgainiui būtų sukurti nauji 
paslaugų paketai, patobulinti žmogiškieji gebėjimai, užmegzti bendra-
darbiavimo ryšiai, socialiniai ir kultūriniai kontaktai; prisidėta prie VVG 
teritorijų teigiamo įvaizdžio formavimo.



LIETUVOS
receptai

LATVIJOS
receptai

SAKARTVELO
receptai

MOLDAVIJOS
receptai



LIETUVOS
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Grįžti į receptų pradžią



9 - Lietuvos receptai Grįžti į Lietuvos receptų pradžią

Babytės žemaitiški patiekalai 
Receptais pasidalino Jelena Kryževičienė

Ingredientai:

• Įvairios mėsos (būtinai kiaulės uodega);
• 3-5 vnt. bulvių;
• 2 vnt. morkų;
• 1 st. perlinių kruopų;
• 0,5 st. žirnių;
• 0,5 st. pupelių.

KAIP GAMINTI

Virti mėsą, kol mėsa suminkštės. Dėti bulves, morkas ir žirnius. Pupeles ir perlines kruopas reikia apvirti iš anksto ir dėti kartu su 
kitomis daržovėmis. Pagardinti druska, pipirais, čiobreliais ir česnakais. Skanaus!

Šiupininė



10 - Lietuvos receptai Grįžti į Lietuvos receptų pradžią

Cibulynė

Ingredientai:

• 1 silkė;
• svogūnai, 
• actas, 
• vanduo, 
• druska, 
• pipirai, 
• cukrus, 
• krapai.

KAIP GAMINTI

Silkę pakepinti sausoje keptuvėje, kol ji 
pradės aižytis, atvėsinti. Išrinkus ašakas 
viską sudėti į dubenį, užpilti vandens, sudėti 
prieskonius pagal skonį.
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Bulviniai blynai

Ingredientai:

• 1 kg bulvių;
• 1 didelis svogūnas;
• Druskos, pipirų;
• Kiaušinis 1 vnt.

KAIP GAMINTI

Bulves ir svogūną sutarkuoti. Įmušti 
kiaušinį, įberti druskos, pipirų, viską gerai 
išmaišyti ir kepti ant taukų blynus.
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Mirkalas

Ingredientai:

• 300 gr. lašinukų;
• 1 svogūnas;
• 2 v. š. miltų;
• 0,5 l pieno.

KAIP GAMINTI

Lašinukus pakepinti su svogūnais. 
Apskrudus lašinukams juos išimti į 
dubenį, o keptuvėje pakepinti mil-
tus. Miltų dėti tiek, kiek yra taukų. 
Po to supilti pieną ir maišyti, kol 
sutirštės.

Balta bulvinukė
Ingredientai:

• 5–6 vnt. bulvių;
• 2-3 vnt. morkų;
• Lašinukų;
• 1 svogūnas;
• Druska, pipirai;
• Krapai;
• 1 st. pieno;
• 2 v. š. miltų.

KAIP GAMINTI

Nuskustas ir supjaustytas bulves 
ir morkas išvirti. Kol verda bulvės 
su morkomis, paruošti plakinį: į 1 
stiklinę pieno įmaišyti 2 šaukštus 
miltų ir supilti į sriubą. Užvirus 
ir sutirštėjus sudėti prieskonius. 
Nepamiršti maišyti. Pakepinti 
lašinukus su svogūnais ir supilti į 
sriubą.

Kleckynė

Ingredientai:

• 1 kg žalių bulvių;
• 3-4 vnt. virtų bulvių;
• 1 l pieno;
• 1 l vandens;
• Druskos.

KAIP GAMINTI

Žalias bulves nuskusti ir su-
tarkuoti (kaip cepelinams). 
Virtas bulves sugrūsti ir 
sumaišyti su žaliomis, įdėti 
druskos. Vandenį užvirinti 
su pienu, daryti nedidelius 
„kleckelius“, virti kol pakils 
į viršų ir dar papildomai 15 
min. Paragauti vandenį, kad 
netrūktų druskos.

Pusmarškonė košė 
(3-4 porcijos)

Ingredientai:

• 0,6 kg bulvių;
• ~0,5 st. miltų.

KAIP GAMINTI

Bulves išvirti su daugiau van-
dens. Vandenį nukošti į dubenį 
(vanduo bus reikalingas). 
Sugrūsti bulves, į grūstas bulves 
supilti vandenį, kuriame bulvės 
virė. Puodą statyti ant viryklės 
ir šluotele maišyti. Persijoti mil-
tus į dubenėlį ir po truputi pilti į 
košę visą laiką maišant (turi gau-
tis grietinės tirštumo), paragauti, 
įdėti druskos.
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Utenos krašto kulinarinis paveldas
Kulinarinį paveldą fiksuojančių ekspedicijų 

nebuvo tiek daug, tačiau surinkta informacija 
gana išsamiai atspindi Utenos kraštui būdingus 
valgius ir gėrimus, o ypač duonos kepimo 
tradicijas.

Labai daug įdomios kulinarinio paveldo 
medžiagos 1977-aisiais Tauragnuose surinko 
tuometinio Kraštotyrininkų klubo narė Alma 
Baliūnaitė. Ji apklausė 23 moteris ir 1 vyrą. 
Minėtu laikotarpiu duoną dar kepdavo 9 mot-
erys, bet gana retai - kai turėdavo miltų, lauk-
davo atvažiuojančių vaikų ar svečių ir pan. 
Pyragus – 21 mote-ris. Vienos kepdavo dažnai, 
dažniausiai kas sekmadienį, kitos rečiau - per 
metines šventes arba laukdamos svečių.

Beveik visi Tauragnų gyventojai tuo metu 
kaime laikė gyvulius, todėl pieno ir mėsos 
produktų pasigamindavo patys. Dauguma na-
muose pasigamindavo grietinės ir varškės, šiek 
tiek mažiau - sūrio ir sviesto. Kai kurie žmonės 
pieno produktų nusipirkdavo parduotuvėje, 
kiti šiuos produktus, ypač sūrį ir varškę, 
parduotuvėje pirkdavo tik vasarą. Taip pat dau-
guma įvairius mėsos gaminius darydavosi pat-
ys. Dažniausiai pirtyje rūkydavo dešras, mėsą, 

rečiau - skilandžius, lašinius. 
Dažniausi pusryčių patiekalai buvo blynai, 

bulvės, sriuba, arbata, kava, pienas, kiaušiniai, 
sūris, sviestas, rečiau bandelės, duona, lašiniai, 
mėsa, dešrelės, košė.

Per pietus dažniausiai būdavo verdamos sriu-
bos: kopūstų, burokėlių, rečiau - žirnių, grybų 
sriubas.

Antrasis patiekalas dažnai būdavo: mėsa, 
kotletai, kumpis, lašiniai, dešra, cepelinai, rečiau 
kiaušiniai, blynai, bulvės.

Trečiasis patiekalas būdavo: kompotas, pi-
enas, arbata, kisielius. Kavos per pietus neger-
davo.

Pavakarius valgydavo ne visi, dažniausiai tik 
vaikai. Tai būdavo sūris, pienas, bandelė, rečiau 
- dešrelė, lašiniai.

Vakarienei dažniausiai valgydavo bulvių su 
rūgusiu pienu, kartais su spirgučiais, makaronų 
sriubos, zacirkos, sviesto, mėsos, sūrio. Dešrų, 
kumpio, lašinių vakarais nevalgydavo.

Iš senovinių patiekalų, remiantis duomeni-
mis, populiariausi buvo kugelis, vėdarai, cepeli-
nai, maišymas, bulbiešnikai, šustinis, tarkuotų 
bulvių sriuba arba bulviniai kleckai, švilpikai.
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Gėrimai
Vincas Stundžia (g. 1897 m., Daunorių k.)

Miežių salyklo alus
Užmerkti miežius, palaikyti parą kūdroje ar šulinio vandeny. Paskui 
maiše ar ant grindų 4 cm storiu užkloti drėgna marška, kad sudygtų, 
mat daigas turi užaugti iki pusės centimetro. Po to išsklaidyti ir 
džiovinti, vėliau nučiužinti, kad šaknys nubyrėtų, baigti džiovinti 
ir rupiai sumalti, kad suplyštų grūdas.
Švariame inde dalį salyklo užpilti karštu vandeniu, supilti likusį 
salyklą, vėl užpilti karštu vandeniu. Palaikyti ilgiausiai 3 valandas, 
užpilti daugiau šilto vandens ir sumaišyti. Pridėti į kubilą beržo 
rėmelių, ruginių švarių šiaudų ir supilti košę. Dar užpilti vandens, 
kad išimtų visą salyklą, ir tada sunkti. Apynius išvirti ir dėti į misą 
(kartumas turi būti didesnis negu alaus), nes mielės jį nuima. Ga-
lima dėti cukraus, bet seniau jo nedėdavo.
Iš pūdo miežių (16 kg) išeina 2 kibirai, iš 50 kg - apie 6 kibirus 
alaus.
Į mieles įdėti truputį cukraus ir kokį šaukštą kvietinių miltų, tada 
jos pradeda rūgti. Apynių dėti daugiau. Darydavo iki 15 kibirų 
alaus. Alų geriausiai laikyti ąžuolinėje statinėje.

Senoviniai receptai

Ažuolinė statinė alui
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Sofija Lakalienė-Papirtytė (g. 1911 m., Tauragnai)

Barščiai su sula
Supilti sulą, sudėti buroklapius, kotelius. Išvirus, barščius pas-
kaninti smetona.

Sula
Sulą supilti į kubiluką, įdėti duonos plutelių, ant viršaus užpilti 
šviežios sulos ir laikyti skiepe.

Duonos alus
Sudžiovintą, paskrudintą duoną dėti į karštą vandenį. Kai pasida-
ro graži spalva, iškošti ir ataušinti, įdėti cukraus: 1 kibirui – l kg 
mielių ir apynių pagal skonį. Palikti 4 dienas rūgti, vėliau sudėti į 
bačkas ir laikyti šaltame skiepe.

Teklė Leleivienė (g. 1900 m., Kaboriškių k.)

Gira
Girą darydavome rugiapjūtėje. Duoną sumalti ir pakepinti, užpilti 
pasaldintu verdančiu vandeniu. Kai iškepa, kubilą iškloti kmynų 
stabarais, ant jų sudėti aplaužytą duoną, apynius, išvirtus su 
skysčiu, užpilti vandeniu ir rūginti.

Jonas Ivanauskas (g. 1897 m., Kaboriškių k.

Sula
Į sulą įdėti duonos plutelių ir rauginti bačkoj. Galima ir kubile 
užraugti, tik avižų reikia užpilti, kad nepelytų. Užraugta sula išstovi 

Beržo sula



16 - Lietuvos receptai Grįžti į Lietuvos receptų pradžią

iki vasaros. Galima raugti ir iš beržų sulos.

Juozas Babrauskas (g. 1897 m., Tautiškių k.)

Gira
Darydavo girą iš ruginių miltų. Imti rūpesnius miltus, pasaldyti ir 
maišyti su šiltu vandeniu. Tada pradeda rūgti. Kai išrūgsta, supilti į 
didelį kubilą. Pastovi - tada gerti ar sriubos išsivirti - pridėti žolių, 
rūgštelių.

Ona Vapsvaitė (g. 1912 m., Balčių k.)

Gira
Sumalti rugius, užmaišyti šaltam vandenyje ir - į pečių. Pečiuj 
susąla. Tada supilti į rėčkutę, atskiesti vandeniu. Valgo su 
bulvėm - į girą įberia druskos, įdeda cibulio. Jei girą gerdavo, 
įdėdavo cukraus. 

Sula
Sulą raugdami įdėdavo šalinio (gaunamo susaldžius miltus 
pečiuj, kaip ir girą darant) ir ąžuolų lapų - geriau laikydavo-
si. Iš šios sulos išvirdavo ir sriubą - pridėdavo virto kiaušinio, 
batvinių kotų.

Kompotas
Iš džiovintų obuolių virdavo arbatą arba kompotą. Į kompotą 
dar įdėdavo vyšnių ar džiovintų mėlynių, krakmolo.

Veronika Šyvienė-Vapsvaitė (g. 1903 m., Balčių k.)

Gira
Į kubilą įpilti šalto vandens, įdėti miltų ir kišti į pečių, ten šunta 
kokią valandą. Tada supilti į diečką, ten parūgenti, dar duonos 
plutelę įmesti. Verdant burokus, kopūstus, pridėti giros arba taip 
gerti. 

Sula
Apynių pridėti, dar duonos įdėti arba salymo (sušutinti miltai, kai 
daroma gira), tada išrūgenti.

Ona Šimkūnaitė-Kindurytė (g. 1907 m., Balčių k.)

Sula
Pavasarį gerdavom beržų sulą. Dar raugdavome įdėdami avižų, 
išvirtų apynių, kad labai nenurūgtų.

Marijona Žirmantienė-Pakalnytė 
(g. 1892 m., Minčios k.)

Gira
Ruginius miltus užmaišyti šaltu vandeniu ir šutinti pečiuj, kol 
atšunta. Tada atskiesti šaltu vandeniu ir pilti į diečką. Į girą pilti 
daugiau vandens, nes jei bus jo mažai, gausis raugalas, kuris 
tirštesnis už girą.

Sula
Gerdavome beržo ar klevo sulą. Raugiant įpilti salymo, kai kas 
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Gira

avižų užpildavo - suželdavo, pelėsių nebūdavo, dar serbentų 
šakelių įdėti.

Emilija Musteikienė-Gurkšnytė (g. 1923 m. Stūglių k.)

Gira
Ruginius miltus užmaišyti šaltu vandeniu moliniame puode. Pas-
tumti į pečiaus žarijas, pamaišyti, kol susąla. Tada duonkubilin 
supilti, užpilti šaltu vandeniu. Gerti, valgyti su išvirtais žirniais, 
pupomis, bulvėm. 

Alus
Tėvelis darydavo salyklinį alų. Grūdus palaikydavo baloj, o po to maiše 
daigindavo. Sumaldavo namie su girnom, apšutindavo karštu vande-
niu, dar akmeniu karštu. Paskui sudėdavo į trikojį kubilą su lazda, apie 
kurią - ruginių šiaudų, supjautų pjautuvu, kūlys. Užraugdavo diečkoj. 
Mieles molinian indan sudėdavo ir jį įleisdavo už virvutės, kad būtų 
lygiagrečiai su vandeniu. Tos mielės išlipdavo ir maišydavosi su alum. 
Viršų užklodavo kailiniais. Degtuką uždegdavo, jei gęsdavo, tai geras 
alus (jau išrūgęs). Kai ilgam laikydavo, tai bačkose. Apynius dėdavo, 
kai raugdavo, pagal skonį. Cukrų dėdavo tik į antrąjį. Dažniausiai 
užraugdavo iš centnerio grūdų. Neleisdavo nieko prie diečkos, „kad 
puta nesukristų“.
Po karo alų darydavo iš cukrinių runkelių. Kai cukraus atsirado - iš duo-
nos darydavo „šamarlioką“. Iš runkelių raugindavo alų bidonuose. Kad 
neišmuštų, lentą įremdavo į bidono dangtį, kitą jos galą - į lubas.
 
Sula
Rūgindavo beržų, klevų sulą. Supildavo didelėn medinėn diečkon. 
Ant viršaus užpildavo nuplautų avižų. Jos sudygsta paviršiuj, 

sužaliuoja. Darydavo šaltibarščius iš sulos. Naudodavo, ir kai 
reikėdavo rūgšties.

Adelė Šavalinskienė-Linkaitė (g. 1903 m., Bajorų k.)

Gira
Ruginius miltus užplikinti po truputį karštu vandeniu. Kai susąla, 
dar palaikyti, paskui šaltu vandeniu atskiesti. 

Sula
Į beržo ar klevo sulą įdėti salymo, dar truputį apynių, ant viršaus 
samanų užbarstyti. Klevo sulos neišrūginsi, ji labai tiršta, kaip kli-
jai pasidaro.
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Avižų kisielius

Alus
Alų darydavo iš daigintų miežių. Pasaldo, paskui per trikojį 
(kubilą) iškošia. Apynius deda į košę. Vienam centneriui dėdavo 
1 kg apynių. Apynius pusę valandos virina. Kai daug miežių, tai 
cukraus nededa - alus skanesnis. Nutekinę, į salą dar pila van-
dens du kartus. Mieles užduoda bliūde su cukrumi ir trupučiu 
alaus. Kai alus ataušta, užduoda su mielėm alų. Alus turi būti ra-
mus, vasarašiltis, kad nesuvirtų mielės. Išrūgsta be cukraus greit. 
Paragavę mato, ar jau išrūgo. Iš 3 centnerių išeina 18 kibirų labai 
skanaus, gero alaus.

Eugenijus Žvirblis (g. 1926 m., Antalgės k.)

Gira
Ruginius miltus užpilti karštu verdančiu vandeniu. Palaikyti 2 val., 
tada atskiesti. Parūgenti 2 dienas, tada gerti, su bulvėm valgyti, dar 
cibulio įpjaustyti. 

Avižų kisielius
Avižas smulkiai namie girnom sumala. Užšutina karštu vandeniu, 
parūgena. Taip srebia, su bulvėm valgo. 

Sula
Prisitekinti kibirus sulos, įdėti duonos, parūgenti kibire ar 
bačkutėj.

Gira iš obuolių
Išvirti džiovintus obuolius, įdėti cukraus, mielių. Spalva geltona, 
panaši į naminio salyklinio alaus. 
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Alus iš cukrinių burokų
Burokus nuskuta, sušutina, nuspaudžia. Mielių įdeda, bačkon su-
pila ir palieka uždarytą rūgt. Reikia gerai išvirint burokus, kad 
nebūtų kvapo.

Miežinis alus
Iš miežių seniau darydavo alų. Mirko diečkoj, paskui paima į 
maršką vėsiai, kad nesudžiūtų. Sušutina karštu verdančiu van-
deniu, palaiko 2-3 valandas, dar akmenį raudoną karštą įdeda, 
kad paruduotų. Čepas - ant trijų aukštų kojų diečka - turi būti 
paruoštas. Čepe ant dugno prideda beržo ar alksnio kryžiokų. 
Surišę kuliuką iš ruginių šiaudų, lazdelę į skylę įkiša. Užšutinę 
košę, sukrečia į Čepą. Skiria pirmąjį ir antrąjį alų, trečias - jau tik 
gira. Nutekinę, supilsto į bačkutes, sudeda apynius. 1 centneriui 
miežių reikia 0,5 kg apynių. Apynius išverda, nukošia, supila 
tada, kai alus sutvarkytas raugti, į bačkutes pilti. Atvėsina, kad 
alus būt kaip ežere vasarą vanduo. Mieles išleidžia atskiram 
inde, alaus įpylę. Kai jos pradeda vaikščiot, supila į bačkutes 
(1 kibirui alaus - 100 g mielių). Alų laisvai rūgena kokią 
parą, paskui uždaro bačkutes. Šaltai padėtas gali stovėti kelis 
mėnesius. Iš 1 centnerio pirmojo salyklo išeina 4 kibirai alaus. 
Į pirmąjį cukraus nededa, į antrąjį deda. Ir dabar daro pirmąjį 
alų be cukraus.

Apolonija Andriusevičienė (g. 1904 m., Gaidžių k.)

Gira
Rugius sumala rupiai, užmaišo šaltu vandeniu, kad būtų saldi 
duona, užminko, iškepa, kad duona būtų padegus. Sutrupina šią 
duoną diečkon, ramiu vandeniu užpila, deda apynių. Išrūgsta, kai 

nusigeria, vėl užpila vandens. Kai Velykoms padarydavo, tai per 
vasarą užtekdavo, vis užpildavo. Iš pradžių būdavo juoda, paskui 
jau šviesesnė. Stiprumo gira neturi.

Sula
Sulą rūgena. Išverda vandens, padaro salymą iš rugių, salyklo, 
išverda apynių ir išrūgina. Pabūna šaltai ilgai.

Albertas Gurkšnys (g. 1907 m., Gaidžių k.)

Gira
Duoną kepa iš ruginių miltų, užmaišę šaltu vandeniu. Į trikojį 
kubilą deda sulaužytą duoną, apipila šaltu vandeniu ir rūgina 
vėsioj vietoj. Jokių mielių nereikia, savo saldumu rūgsta. Į šiltą 
košę deda išvirtų apynių su spurgais - 1 centneriui reikia apie 
1 kg apynių. Per kermošius darydavo, visi eidavo išgert. Gira 
būna tiršta, tįsi. Kai baigia gert, vandens vėl įpila - gira vis būna 
trikojy. 

Sula
Sulą rauginant įdėti apynių, kad ilgiau išsilaikytų, dėti sulyg sko-
niu. Sulą šiaip gerti, išjos batvinius daryti. 

Marijona Musteikienė (g. 1904 m., Vyžių k.)

Raugienė
Miltus užmaišyti šaltam vandeny, dėti į pečių, kai sušyla, sniego 
ar ledo įdėti, kad atšaltų. Paskui tą raugienės tešlą supilti į diečką. 
Valgyt su bulvėm. 
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Alus
Alų darydavo iš miežių salyklo. Darydavo bakaniukus iš tešlos ir 
pečiuj iškepdavo ant šiaudų. Juos diečkon paskui deda. Juodas, 
gražus alus būna. Seniau darydavo visi.

Maistas
Teklė Vaičiūnienė-Kviklytė (g. 1900 m., Balčių k.)

Sūris
Pieną surūgenti, sušildyti, supilti sūrmaišin, kai išrūgos išbėga, 
padėti tarp dviejų lentelių, uždėti akmenį, suspausti, kai kada ga-
lima pridėti dar kmynų.

Ona Šinkūnaitė-Kindurytė (g. 1907 m., Balčių k.)

Avižinis kisielius
Avižas sudžiovinti, sumalti, užmaišyti, kai parūgsta, iškošti per 
sietą ir pilti katilan, išvirti. Pridėti sviesto ir aliejaus. Burokų, 
kopūstų išvirti, bulvių, cibulių pridėti. Ir dabar pasidarom, tik ne 
su sėmenų aliejumi. Ir taukų pridedam.

Duona
Duoną kepa paprastai. Į vandenį sudeda miltus, įberia druskos, 
įdeda virtų ir sutrintų bulvių porą litrų, išmaišo, suminko. Bulves 
deda tam, kad tešla pasikeltų. Deda kmynų, tada duona kvepia. 
Užmaišo šiandien, o rytoj kepa. Vanduo turi būti ramus, nes jei 

Kepama naminė duona
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karštas, duona bus juoda, neskani. Duoną kepa ant ajerų.

Užkula
Vadinam bandele. Pridedam atrėzgų, lašinių, česnakų, pipirų, 
išrūkom. Iš jo darom dažinį.

Ona Vapsvaitė (g. 1912 m., Balčių k.)

Duona
Į šaltą vandenį įmaišyti ruginius miltus. Padėti į pečių. Kai 
susaldėja, supilti į rėčkutę. Rauginti. Kai išimi tešlą, jos neištrinti. 
Rėčkutė turi būti ąžuolinių lentelių. Kartais galima nusunkti skystį 
nuo barščių, į tirščius įmaišyti ruginių miltų. Kai nedaug miltų yra, 
pridėti bulvių. Išminkyti, druskos, kmynų įdėti ir kepti duoną. Dėti 
ant ajerų lapų. Senos moterys sakydavo, jei būdavo nėščia moteris: 
„Eik namo, duoną reikia kepti”. Matyt, nėščia negalėdavo būti, kai 
duoną raugdavo. Kitos sakydavo: „Nusižiūrės, tai apkepsi, vaikas 
gali būti su kupra”.

Krekenos
Krekenas pasūdyti, įdėti užkulos ar lašinių, jei turim, pieno įpilti, 
jei ne - vandens. Storai iškepti. Galima rankoje laikyti.

Kisielius
Sumalti su ašakom avižas ar miežius, supilti į šaltą vandenį. Per 
naktį pabūna, tada iškošti, įdėti sviesto, paspirginti. Virti ne ant 
karštos ugnies, kol sutirštėja.

Iškepta naminė duona
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Marijona Žirmantienė-Pakalnytė (g. 1897 m., Minčios k.)

Ruginė duona
Nevirintam vandeny užmaišyti ruginius miltus. Palikt tirštimus iš 
giros arba senos tešlos. Paimti 1/3 miltų, pamaišyti, parūgenti. Kai 
tešla pasikelia ir vėl atkrinta iki tos pačios normos, pripilti miltų. 
Užminkyti. Kai pečius išsikūrena, kad būtų baltas, dėti ant klevo, 
kopūstų, ajerų. Skaniau ant ajerų.

Plikyta duona
Sausų miltų pripilti į vandenį, užvirti ir supilti karštą, išmaišyti, pa-
likti, kol atšals. Pilti raugintą pieną ar išrūgų, jei ne - giros. Minkyti 
tol, kol prie rankų nebelips. Sako, reikia tiek minkyti, kol sienos 
bus šlapios.

Lašinių rūkymas
Pjaudavo seną 3 metų kiaulę. Lašinius drobiniu skuduru patrinti su 
cukrumi, kad būtų trapesni. Pasūdyti, 3 dienas palaikyti. Perkelti lašinius, 
kurie viršuj - apačion dėti. Taip daryti 2 savaites, tada pirty išrūkyti.

Kumpis
Česnaką sumušti su druska, sumaišyti, dėti cukraus ir trinti ilgai. 
Mėsa būna minkštesnė, trapesnė. Kumpį įsūdydyti loviuose. Pa-
vartyti kas trečią dieną ir tada rūkyti.

Bulvių dažinys
Kai turi riebalo, jį paspirginti, dėti išvirtų kopūstų, cibulės. Iš 
bulvių dažinį padaryti. Virtas bulves sutrinti, pieno įpilti, riebalo 
ir valgyti.

Rūkyti lašiniai
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Krakmolo dažinys
Pieną užvirinti, atskiesti krakmolą šaltu pienu ir vandeniu, pridėti 
spirgiukų.

Bulbiešnikai
Bulves su lupynom išvirti, nulupti ir išnešti laukan atšaldyti. Sugrūsti 
net pora kartų. Lieka tarsi masė. Kočioti ant stalo. Supjaustyti, pavo-
lioti šustiniais miltais, jei neturi - rupiais miežiniais miltais. Jei maži 
kleckiukai, tai pečiuj ant ližės kepti. Supilti puodan, uždėti sviesto, 
grietinės, vėl pečiun. Jei dideli, tai iškočioti blynais, įdėti kopūstų, 
morkų įdaro, kartu užmaigyti ir kepti pečiuj. Kartais galima kruopų 
įdėti. Morkas iššutinti, cibulės, riebalų pridėti. Ištraukus riebalų 
užšildyti, sutepti, vėl dėti puodan, vėl pečiun.

Kastancija Simanavičienė-Katinaitė, 
(g. 1913 m., Bajorų k.)

Bulbiešnikai
Bulves su lupynom išvirti ir nulūpus sugrūsti. Pasūdyti, miltų pa-
pilus išvolioti ir ant pado kepti. Kai iškepa, sviestu sutepti, čerpėn 
sudėti, pašutinti karštam pečiuj. Tada valgyti vienus ar su lajumi.

Elžbieta Musteikienė-Vaišnoraitė 
(g. 1894 m., Pilkenių k.)

Saldaus pieno sūris
Dvi puodynes saldaus pieno katilan užvirinti, po to puodynę 
rūgštaus pieno supilti. Kiaušinių vieną ar du išplakti ir supilti. 
Margas išeina. Sūrmaišyje spausti.

Ona Baravykienė-Bagdonaitė 
(g. 1929 m. Duokiškio k.)

Patiekalas su baravykais
Baravykų galvutes supjaustyti skiltelėm ir kepti ant gerų kiaulie-
nos taukų. Pakepus, kiekvieną galvutę apversti, pabarstyti druska, 
po to vėl apversti. Labai skanu valgyti su juoda duona.

Grybų sriuba
Grybus apšutinti karštu vandeniu, užvirus įdėti bulvių, druskos, prieskonių, 
lauro lapelių, pipirų, krapų. Baigus virti, įpilti riebaus pieno ir truputį manų 
kruopų. Prieš valgant, pakepinti spirgučių ir užpilti ant grybų.

Bulbiešnikai
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Pateikėja Genovaitė Križinauskienė-Leikaitė 
(g. 1927 m. Remeikių k.)

Duonos kepimas
Indą, kuriame maišydavo duoną, vadindavo duonkepe. Ją 
dažniausiai darydavo iš ąžuolo. Pečiun duoną pašaudavo su liže, ant 
jos padėdavo ajerų, klevo ar kopūsto lapų. Ant kepalo įspausdavo 
kryžių. Kepdavo paprastą duoną - tai prastai sumaltų ir nusijotų 
miltų duona, ir sitną - tai suvalcuotų miltų. Kepdavo daugiausia 
šventėm ar kokiai progai. Ją reikdavo ilgai rūgint. Pirmiausiai 
apšutina ir padeda rūgt. Dedama rūgšties, apdengiama drobine 
staltiese. Kai duona išrūgsta ir atslūgsta, ji minkoma, įberiama 
kmynų, padaromas kepalas ir šaunama kepti. Anksčiau motina dar 
dėdavo virtų bulvių, kad geriau keltųsi. Kartais dėdavo ir kvietinių 
miltų.
Duoną kepa motina, dukros tik padeda, savarankiškai pradeda kept, 
kai išteka. Duoną kepdavo visomis savaitės dienomis, išskyrus 
sekmadienį. Duonkepy palieka truputį duonos raugo iki kito ke-
pimo. Iškeptos duonos nunešdavo paragaut kaimynams.
Iš išrūgusios tešlos dar darydavo ir kitus valgius - paplotėlius, virti-
nius. Kepdavo nemažus 4 kepalus, kad užtektų 2 savaitėms. Duona 
nepelydavo. Ją laikydavo ten, kur šalčiau, ir uždengdavo drobe.

Ona Bukerienė-Pranskūnaitė (g. 1933 m., Kėpių k.)

Duonos kepimas
Duoną maišydavo duonkepėje, padarytoje iš liepos arba ąžuolo, 
maždaug 5-7 kibirų talpos. Iškepdavo 6 kepalus. Ližes darydavo 
iš alksnio, beržo, liepos. Duoną kepdavo 3 dieną po rauginimo. 

Padarytus kepalus apdengdavo rankšluosčiu, ant viršaus uždėdavo 
kailinius ir laikydavo 3 valandas. Peržegnodavo, padarydavo 
kryžių. Į duoną kai kas dar dėdavo bulvių, cukrinio buroko, bet 
nuo jo ji pasidarydavo šlapia. Pagal duonos kepimą spręsdavo apie 
šeimininkės gerumą. Duoną maišydavo, kai likdavo tik vienas 
kepalas, kad vėliau nepristigtų. Sekmadienį duonos nekepdavo, tik 
šerdavo gyvulius.

Genė Aleknienė (g. 1939 m., Varniškių k.)

Karolinos zacirka
Tarkuotas bulves sumaišyti su miltais ir krėsti šaukštu į verdantį 
vandenį.

Bulbiešnikai
Sutarkuoti bulves, išsunkti, įdėti grietinės, kiaušinį, spirgučių ir 
kepti keptuvėje. Į vidų dar galima įdėti mėsos. Kepti krosnyje ant 
pado arba blėkoje. Iškeptus sudėti puodan, aptepti riebalais.

Bronius Barkus (g. 1922 m. Daunorių k.)

Grucė
Išvirti puodą žirnių, įdėti svogūną. 

Maišymas
Parūgenti miltus, įdėti riebalų, pipirų, svogūną, truputį kiaulės 
kraujo. Verdant gerai maišyti.

Tekstai panaudoti iš knygos „Utenos krašto kulinarinis paveldas“ 
(V3 Studija, Kaunas, 2013)
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LATVIJOS
receptai

Grįžti į receptų pradžią
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Ingredientai:

• ~ 1 kg virtų pilkų žirnių
• 2 kiaušiniai
• kvietiniai miltai
• 1 pakelis (15 g) kepimo miltelių 
• tarkuotas minkštas sūris
• druska

KAIP GAMINTI

Mirkykite pilkus žirnius per naktį, po to virkite, kol pasidarys minkšti ir trapūs. Sumalkite išvirtus pilkus žirnius, įdėkite 
kiaušinius, tarkuotą minkštą sūrį ir kepimo miltelius. Prie sumaltų pilkų žirnių pridėkite kvietinių miltų, minkykite kol tešla 
pasidarys vientisa. Jeigu matote, kad tešla limpa prie rankų, pridėkite daugiau miltų. Iškočiokite tešlą pusės centimetro storiu ir 
supjaustykite maždaug vieno centimetro pločio juostelėmis, tokio ilgio, kokio norite. Kepkite apsemtas kepimo aliejuje.  

Autorė: Edīte Zusmane – Tradicinio paveldo tyrimų grupė iš Zirņu, Saldus apskritis, Latvija.

Sūrūs žirnių piršteliai/žagarėliai („Žagariņi“)
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Saldūs žirnių piršteliai/žagarėliai („Žagariņi“)

KAIP GAMINTI

Mirkykite pilkus žirnius per naktį, po to virkite, kol pasidarys minkšti ir trapūs. Sumalkite išvirtus pilkus žirnius. Į masę įdėkite 
kiaušinius, vanilinį cukrų, cinamoną ir kvietinius miltus. Rankomis minkykite tešlą kol ji pasidarys vientisa. Jeigu matote, kad tešla 
limpa prie rankų, pridėkite daugiau miltų.
Iškočiokite tešlą pusės centimetro storiu ir supjaustykite maždaug vieno centimetro pločio juostelėmis, tokio ilgio, kokio norite. 
Kepkite apsemtas kepimo aliejuje.   
Kai piršteliai atvėsta, apibarstykite juos cukraus pudra. 

Autorė: Edīte Zusmane – Tradicinio paveldo tyrimų grupė iš Zirņu, Saldus apskritis, Latvija.

Ingredientai:

• ~ 1 kg virtų pilkų žirnių
• 2 kiaušiniai
• kvietiniai miltai
• 1 pakelis (15 g) kepimo miltelių 
• 1 šaukštas vanilinio cukraus
• 200 g cukraus
• 2 šaukštai  cinamono
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Greitas šviežias sūris

Ingredientai:

• 4 litrai pieno
• 3 kiaušiniai
• 1 desertinis šaukštas citrinos rūgšties
• druska
• kmynai, krapai, česnakai, lecho, kiti 
prieskoniai – pagal pageidaujamą skonį.
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KAIP GAMINTI

1. Įpilkite pieną į puodą ir kaitinkite. Jeigu 
gaminate sūrį su kmynais, taip pat pridėkite 
kmynų. Nuolatos maišykite, kaitindami 
neaukštoje temperatūroje, būdami atsargūs, 
kad nepridegintumėte puodo apačios. 
Dubenėlyje įmuškite ir išplakite kiaušinius 
ir, kai pienas sušyla, įpilkite kiaušinius į 
pieną ir toliau maišykite.  
PATARIMAS: Jeigu išplakti kiaušiniai 
įpilami į šiltą pieną, sūris taps geltonesniu 
(kiaušiniai ištirpsta piene); jeigu kiaušiniai 
įpilami į karštą pieną, sūris bus su bal-
tomis ir geltonomis „gėlelėmis“. 
2. Ištirpdykite citrinos rūgštį vandenyje – 
maždaug  ¼ stiklinės vandens. 
3. Kai pieno ir kiaušinių masė pradeda 
burbuliuoti (virti), iš lėto įmaišykite citri-

nos rūgšties tirpalą piene, nuimkite pieną 
nuo viryklės ir leiskite jam maždaug 1 
minutę pastovėti tam, kad sutvirtėtų sūrio 
masė ir atsiskirtų skysčiai. 
SVARBU! Jeigu rūgšties tirpalą įpilsite 
per anksti, nelaukdami kol pienas užvirs, 
masė išsipūs ir sūris nenusiseks! 
4. Tuo pačiu metu paruoškite dubenį, 
jame įdėkite drėgną marlę, pasiruoškite 
dvi lėkštes (viena iš jų turi būti plokščia) 
ir maždaug 0,5 kg  svorį (pavyzdžiui, 
akmenį). 
5. Koštuvu nugriebkite iškilusią į paviršių 
sūrio masę  ir supilkite šią masę į marlę. 
Suimkite marlės kraštus, susukite ir 
užlenkite juos, padėkite ant plokščios 
lėkštės, uždenkite kita lėkšte, o ant viršaus 
uždėkite svorį.  Laikas nuo laiko nupilkite 
susidariusius (išsispaudusius) skysčius. 

6. Kai sūris atvėsta, nuimkite marlę ir 
įtrinkite sūrį druska. 
PATARIMAS! 
Jeigu ruošėte sūrį su kmynais, jis 
paruoštas!
Jeigu norite klasikinio, švelnaus greito 
sūrio (be kitų skonių), sūris paruoštas!
Jeigu norite sūrio su prieskoniais (kra-
pais, baziliku, paprika, česnakais, aitrio-
sios paprikos padažais, men’s zapte, kt.), 
sumalkite prieskonius (galite sumaišyti 
keletą) ir ištepkite sūrį.
7. Įviniokite sūrį į plastikinę maisto paka-
vimo plėvelę tam, kad susigertų druska ir 
prieskoniai. 

Autorė: Inese Zvejniece
https://www.facebook.com/Druvienasskola

https://www.facebook.com/Druvienasskola
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Skaniausi Pyragėliai

Ingredientai:

• pusė pakelio mielių
• 9 valgomieji šaukštai cukraus
• 1 valgomasis šaukštas miltų
• 1 valgomasis šaukštas druskos
• 1 pakelis vanilinio cukraus
• 1 puodelis pieno
• 1 puodelis kefyro (rūgštaus pieno)
• 1 puodelis šilto vandens
• 1/3 miltų iš 2 kg pakuotės
• 0,7 l aliejaus
• džiovinta mėsa, svogūnai.



31 - Latvijos receptai Grįžti į Latvijos receptų pradžią

KAIP GAMINTI

1. Šiltame vandenyje sumaišykite pusę pakelio mielių trupinių ir 
1 valgomąjį šaukštą cukraus. Tada pridėkite 1 valgomąjį šaukštą 
miltų ir išmaišykite. 
2. Į dubenėlį įpilkite 1 puodelį pieno, 1 puodelį kefyro (rūgštaus 
pieno), 1 puodelį šilto vandens ir viską išmaišykite. 
3. Pridėkite 1 valgomąjį šaukštą druskos, 8 valgomuosius 
šaukštus cukraus, pakelį vanilinio cukraus. Viską išmaišykite. 
4. Maišydami įberkite apie 1/3 miltų iš 2 kg pako.
5. Įdėkite iš anksto paruoštas mieles ir išmaišykite. 
6. Maišydami po truputį įberkite nusijuotus miltus.  

7. Susitepkite rankas aliejumi ir rankomis minkykite kol tešla 
nebelips prie rankų. 
8. Įdėkite tešlą į orkaitę, kad iškiltų. Maždaug 1 valandai.  
9. Supjaustykite džiovintą mėsą ir svogūnus. 
10. Kai tešla iškyla, paruoškite pyragėlius su smulkiai supjausty-
ta mėsa ir svogūnais. 
11. Kepkite 180  -  200 laipsnių temperatūroje kol pyragėliai 
tampa šviesiai rudi.  

Autorė: Velga Černoglazova
https://www.facebook.com/Druvienasskola

https://www.facebook.com/Druvienasskola
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Morkų/ciberžolės (kurkuminė) duona
Ingredientai:

• ~460 g vandens
• ~500 g kvietinių miltų (pagal poreikį) 
• 2 kg ruginių miltų
• 50 g tarkuotų morkų 
• 35 g cukraus
• 30-40 g kefyro arba pasukų
• 30-40 gramų  natūralaus raugo (sour 
dough) arba trys arbatiniai šaukštai sausų 
mielių 
• 10 g druskos
• 10 g kviečių sėlenų
• 5-10 g rugių sėlenų
• 5 g kmynų
• 1,5 g ciberžolės

KAIP GAMINTI

Iš ruginių miltų, sėlenų, kmynų ir vandens paruoškite šutinį. Atvėsinkite jį iki +40 
laipsnių, kartais pamaišydami. Pridėkite natūralaus raugo (sourdough), tarkuotų morkų, 
ciberžolės, palaipsniui minkydami, kviečių miltų, cukraus, druskos. 
Minkykite tešlą kol jis nebelips prie rankų. 
Palikite ant lentelės 2 valandoms kol tešla padvigubės. 
Kepkite medžio krosnyje 310 laipsnių temperatūroje nuo 1 iki 2 valandų. (Jeigu kepate 
elektrinėje orkaitėje, kepkite prie 210 laipsnių)
Aplink užbarstydami sezamo sėklų suformuokite kraštus.
Iškepti kukuliai sutepami sviestu ir apdengiami lininiu rankšluosčiu ir vilnone anklode. 

Autorė: Ineta Zveja
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Skanusis KARAŠA (KARASHA)
(Senovinis latviškas patiekalas kepamas kartu su rugine duona)

Ingredientai:

• 400 g ruginės duonios tešlos (pagamintos su natūraliomis mielėmis)
• 250 g rūkytos šoninės
• 150 g svogūnų

KAIP GAMINTI

Iš duonos tešlos suformuokite apvalų pagrindą, panašiai kaip picos. Leiskite truputį iškilti, po to ant viršaus uždėkite smulkiai pjaustytą rūkytą 
šoninę ir smulkiai pjaustytus svogūnus. Kepkite duonkepėje 15 minučių. 

Autorius: Svečių namai Ievlejas (galima nusipirkti ir paskanauti vietoje) https://viesunamiem.lv/ievlejas

https://viesunamiem.lv/ievlejas
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Ruginiai sausainiai „Saulės kalnas“
(Produkto svoris: 1,200kg)Ingredientai:

• 300 g salyklo ekstrakto
• 500 g ruginių miltų 
• 3 kiaušiniai
• 200 g sviesto
• 0,5 citrinos žievelių 
• 10 g kepimo miltelių
• 100 g cukraus
• 200 g razinų

KAIP GAMINTI

1. Suplakite ištirpdytą sviestą su cukrumi ir citrinos žievelėmis. 
Įplakite kiaušinius (maišydami) ir plakite toliau. Kai cukrus 
ištirpsta, įberkite kepimo miltelius, įpilkite salyklo ekstraktą, 
pridėkite smulkintų riešutų, nuplautų ir miltais pabarstytų 
razinų, ruginių miltų ir maišykite, kol  pasidarys vientisa masė. 
2. Rankomis padarykite iš tešlos apvalius kaušelius, maždaug 5 
cm skersmens; padėkite ant lėkštės, sukočiokite tešlos voleliu, 
užtepkite sumuštu kiaušiniu ir kepkite, kol taps šviesiai geltonos 
spalvos. 

Autorė: Ieva Meijere
Galima nusipirkti ir paskanauti svečių namuose „Sauleskalns“. 
https://www.sauleskalns.lv/

https://www.sauleskalns.lv/
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Latviški – Kuršių 
nacionaliniai receptai

Skabputra

KAIP GAMINTI

Užvirinti pieną ir vandenį, įdėti druskos, sudėti perlines kruopas, 
varškę ir virti iki gausis sriuba tįstančios konsistencijos. Baigus virti 
įdėti 2–3 šaukštus rūgščios grietinės.

Juodos 
duonos 

sriuba (šalta)

KAIP GAMINTI

Užvirinti vandenį ir supilti ant duonos. Duoną palikti kol išbrinks, 
po to dar užvirti, sudėti vaisius, krakmolą ir atvėsinti.

Ingredientai:

• 600 gr. juodos duonos;
• 8 st. vandens;
• 130 gr. cukraus;
• 150 gr. džiovinti vaisiai;
• 1 v. š. krakmolo.Ingredientai:

• 1 l. pieno;
• 1 st. vandens;
• 1 st. perlinių kruopų (išvirtų);
• 1 pak. varškės;
• 2–3 v. š. rūgščios grietinės.



SAKARTVELO
receptai

Grįžti į receptų pradžią
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SRIUBOS
Ingredientai:

• 500 g avienos arba jautienos (krūtinės ar kumpio) 
• 1 stiklinės ryžių
• 3 svogūnų
• 3 skiltelių česnakų
• 100 ml  šviežiai spaustų granatų sulčių 
• 1 aitrioji paprika
• 2 laurų lapai
• 20 g  saliero šaknies
• 20 g petražolės (šaknies ir šviežių lapelių)
• 1 žiupsnelis šviežio baziliko
• 3 g maltos kalendros
• 1 žiupsnelis juodųjų pipirų
• 1 arbat. š. kaukazietiškų prieskonių
• Druskos pagal skonį (apie 1 arbat. š.)

KAIP GAMINTI
1. Mėsą supjaustykite vidutinio stambumo gabalais, sudėkite į gilų puodą storu dugnu, užpilkite dviem litrais šalto vandens ir 

statykite ant stiprios ugnies. Kai užvirs, nugriebkite putas. Įmeskite svogūną, salierą bei petražolių šaknį, kelis juoduosius pipirus, 
pridenkite puodą dangčiu, sumažinkite ugnį ir virkite apie dvi valandas.

2. Suvirusias daržoves išgriebkite kiaurasamčiu. Suberkite ryžius, sudėkite svieste pakepintus smulkintus likusius svogūnus. Į 
puodą įleiskite marlinį maišelį su kalendromis bei laurų lapais. Virkite apie 20 minučių.

3. Maišelį su prieskoniais ištraukite, supilkite granatų sultis, įberkite žiupsnį kaukazietiškų prieskonių, smulkintų šviežių 
petražolių bei bazilikų, sudėkite smulkintą aitriąją papriką, česnakus, pagal skonį įberkite druskos ir virkite dar apie 10 minučių.

Charčio sriuba
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Ingredientai:

• 1200 g vištienos
• 200 g svogūnų
• 20 g česnako  
• 4 arbat. š. miltų
• 3 kiaušiniai
• 1 arbat. š. acto
• 100 g kalendros
• 100 g sviesto
• 1 arbat. š. raudonosios paprikos

KAIP GAMINTI
1. Smulkiai supjaustykite svogūnus ir gabaliukais supjaustykite viščiuką. 
2. Į keptuvę įpilkite saulėgrąžų aliejaus ir patroškinkite svogūnus. 
3. Vištieną, svogūnus sudėkite į puodą ir troškinkite ant mažos ugnies. 
4. Atskirai suplakite kiaušinius, įberkite miltų, įpilkite acto, suberkite smulkiai pjaustytas žoleles ir česnakus ir gerai išmaišykite.
5. Iš puodo išimkite išvirusią vištieną ir į tą patį puodą įdėkite sviesto bei įberkite miltų. Gerai išmaišykite, įpilkite vandens ir 
užvirkite. 
6. Į puodą lėtai įdėkite kiaušinį ir žolelių mišinį, kad priprastų prie temperatūros, ir maišykite. Vėliau įberkite žiupsnelį druskos ir 
leiskite mišiniui virti. 
7. Į sriubą sudėkite vištienos gabaliukus ir įberkite pipirų.

Vištienos sriuba chikhirtma
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KARŠTI PATIEKALAI

Ingredientai:

• 1 kg avienos
• 1 žiupsnelis gruziniškų prieskonių 
• 1 g geltonosios paprikos
• 3 skiltelės česnako
• 2 svogūnai

KAIP GAMINTI
1. Avieną 1 valandą virkite pasūdytame vandenyje.
2. Gabalėliais supjaustykite papriką, česnaką, svogūnus ir viską patroškinkite keptuvėje.
3. Patiekalą pagardinkite gruziniškais prieskoniais.

Aviena sakartveliškai
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Tradicinis chačapuris  – kartais pristatomas kaip 
„gruziniška pica“. Ši „pica“ gaminama iš specialios, 
bet paprastai paruošiamos tešlos, užkeptos sūriu. Šie 
ingredientai skiriasi priklausomai nuo regionų. Ka-
dangi skiriasi ingredientai, tai ir chačapuriai kiekvie-
name regione yra skirtingi. Būtina paminėti, kad šiai 
gruziniškai užkandai pagaminti naudojami tik vieti-
niai sūriai. Jeigu tai neįmanoma, vietinius sūrius 
galima pakeisti feta arba mocarela. Chačapuriai 
gali būti labai įvairūs: gali skirtis jų forma (apvalūs, 
trikampiai, ovalūs) bei jų kepimo būdas (kepami 
orkaitėje, keptuvėje, ant žarijų).

Ingredientai:

• 200 g arba 250 g varškės
• 500 g  gruziniško, fetos arba mocarelos sūrio
• 100 ml (galima ir mažiau) šalto vandens
• 300 g sviesto
• 4 g sodos
• 4 g druskos
• 500 g miltų

KAIP GAMINTI
1. Sviestą sukapokite su miltais, įpilkite šalto vandens, nugesintos actu sodos ir greitai suminkykite.
2. Padalinkite tešlą į du gabalus ir padėkite į šaldytuvą. Šiek tiek palaikius perkelkite į šaldymo kamerą (geriausia visai 

nakčiai).
3. Vėliau šiek tiek atšildžius gabalus iškočiokite, ant vieno jų sudėkite šiltame vandenyje išmirkytą ir virtuviniame kombaine 

susmulkintą kartu su varške sūrį, kitu iškočiotu gabalu užklokite.
4. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.

Tradicinis chačapuris
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Ingredientai:
• 2,5 puodelio miltų• 2,5 puodelio šilto vandens

• 2 arbat. š. mielių• 3 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 1 kiaušinis• 3 saujos tarkuoto sūrio

KAIP GAMINTI
1. Užmaišykite tešlą iš miltų, mielių, alyvuogių aliejaus ir šilto vandens. Palikite tešlą 3 valandoms, kad ši iškiltų.
2. Pakilus tešlai, suformuokite iš jos paplotėlį ir viduryje užtepkite kiaušinio ir tarkuoto sūrio mišinio. Tuomet suimkite kraštus 

į krepšelį ir vėl suspauskite į paplotėlį.
3. Aptepkite viršų kiaušinio ir vandens mišiniu, apibarstykite tarkuotu sūriu bei žiupsneliu druskos.  
4. Chačapurį pašaukite į įkaitintą orkaitę ir apie 15 minučių kepkite 200 laipsnių temperatūroje.

Adžarijos regiono chačapuris 
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Ingredientai:

• 560 g avienos
• 50 g svogūno galvutės
• 10 g miltų
• 100 g taukų
• 3 česnako skiltelės  
• 150 g svogūnų laiškai
• 100 g pomidorų
• 1/2 arbatinio šaukštelio 
raudonųjų maltų pipirų
• 2 arbatiniai šaukšteliai trintų 
petražolių
• Druskos pagal skonį 
• Juodųjų ir kvapiųjų pipirų 
pagal skonį
• Acto pagal skonį 

KAIP GAMINTI
1. Mėsą nuplauti, nupjaustyti plėves ir taukus, supjaustyti nedideliais pailgais, maždaug 20 gramų gabalėliais. 
2. Gabalėlius pamušti, suteikiant kubiukų formą. 
3. Svogūnus supjaustyti žiedeliais, smulkiai supjaustyti česnaką. 
4. Mėsos gabalėlius pasūdyti, pabarstyti česnaku, juodaisiais ir kvapiaisiais pipirais, pašlakstyti actu. Pabarstyti svogūnais, 

sudėti į emaliuotą puodą, uždengti ir palaikyti šaltoje vietoje 2–3 valandas. 
5. Paruošti keturis medinius iešmus, ant kiekvieno sumauti po septynis gabalėlius be svogūnų, apibarstyti miltais. 
6. Kepti keptuvėje smarkiai įkaitintuose taukuose, kol apskrus. 
7. Patiekti pašildytame inde apibarsčius petražolėmis, papuošti pomidorais ir svogūnų laiškais, apibarstyti raudonaisiais pipirais.

Sakartvelo šašlykai 
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Ingredientai:

ĮDARUI:
• 400 g jautienos arba avienos 
nugarinės
• 400 g kiaulienos šoninės (be odos)
• 2 nedideli svogūnai
• 1 pundelis kalendros 
(arba petražolių, kitų žalumynų)
• 100 ml sultinio (ar vandens) 
• Druskos pagal skonį
• Maltų juodųjų pipirų pagal skonį

TEŠLAI:
• 600 g miltų (apytikriai) 
• 3 stiklinės vandens (apytikriai)
• 2 žiupsneliai druskos

Chinkaliai – Sakartvelo koldūnai 
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KAIP GAMINTI

PARUOŠIMO LAIKAS: DAUGIAU NEI 1 VAL.
1. Mėsą sumalti. Jeigu neturite mėsmalės, galima pirkti 

parduotuvėje maltą mėsą, bet kad ji būtų kokybišką, pirkite 
paruodouvėje, kurioje, išsirinkus mėsos gabaliuką, Jums galės 
jį sumalti.

2. Svogūnus ir kalendrą labai smulkiai supjaustyti. Kalen-
dra – tradicinis gruzinų prieskonis, bet jei jo nemėgstate, galima 
pakeisti krapais ar petražolėmis, skonis nebebus visiškai tradi-
cinis, bet bus labai gardu. Įmaišyti į maltą mėsą, supilti sultinį, 
pagardinti prieskoniais ir kruopščiai permaišyti.

3. Tešlai į didesnį dubenį suberti 400 g miltų, berti druskos, 
viduryje formuoti duobutę ir po vieną stiklinę pilti vandenį, 
maišyti ir pilti dar vandens, pagal poreikį, kol tešla bus tokio 
tirštumo, kaip putliems blyneliams, maždaug grietinės tirštumo. 
Tešla bus lipni, jos minkyti dar nereikia. Tešlą uždengti ir 30–40 
minučių palaikyti šaldytuve.

4. Ant stalo berti likusius miltus. Ant miltų išpilti tešlą ir 
minkyti iki vientisos tešlos. Tešlą dėti į dubenį, uždengti ir dar 

30 minučių dėti į šaldytuvą. Tuomet dar kartą perminkyti. Jeigu 
tešla visus miltus nuo minkymo paviršiaus „sugėrė“, dar kiek 
pamiltuoti minkymo paviršių ir tešlos viršų.

5. Tešlą formuoti į storą volelį ir supjaustyti storomis 
riekelėmis. Kiekvieną apskritimą iškočioti iki maždaug 0,5 cm 
storio, 10 cm skersmens. Galima kočioti ir kiek ploniau, bet 
stebėkite, kad neplyštų.

6. Ant paruoštų tešlos gabalėlių vidurio paskirstyti įdarą. 
Chinkalio kraštelį lenkti armonikėle, kol kraštas susijungs, 
tuomet „uodegėlę“ švelniai suspausti ir šiek tiek pasukti ratu.

7. Dideliame puode užvirinti sultinį arba vandenį su sul-
tinio kubeliu ar prieskoniais. Kai vanduo užvirs, sumažinti 
kaitrą, kad vanduo nekunkuliuotų, bet lengvai virsnotų. Po 
vieną įleisti chinkalius, kad nesiliestų tarpusavyje. Pabandykite 
kiaurasamčiu šiek tiek pakelti kiekvieną chinkalį nuo dugno, kad 
nepriliptų prie jo. Kai chinkaliai iškils, virti dar 5–7 minutes.

8. Kad chinkaliai neplyštų, kiekvieną kiaurasamčiu išimtą 
chinkalį greitai perlieti šaltu vandeniu. Patiekti skanu vienus 
ar su greitu padažu: kefyrą sumaišytą su smulkintų česnaku ir 
maltais juodaisiais pipirais.
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Mtsvadi Chashushuli

Mtsvadi Chashushuli – šašlykai 
su pomidorais ir svogūnais. Šis 
patiekalas gali pasirodyti panašus 
į troškinį, mat iškepta mėsa dar 
patroškinama su daržovėmis.

Ingredientai:

• 1,5 kg kiaulienos su lašinukais 
• 2 valgomųjų šaukštų baltojo vyno 
acto
• 2 valgomųjų šaukštų pomidorų 
pastos 
• 3–4 lauro lapų 
• 1 valgomojo šaukšto juodųjų pipirų 
(grūdeliais) 
• Druskos 
• 1 svogūno 
• 3 didelių sultingų pomidorų 
• 2 didelių svogūnų 
• Aitriųjų pipirų 
• 1 arbatinio šaukštelio džiovintos 
kalendros 
• 4 valgomųjų šaukštų aliejaus 
• Druskos
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KAIP GAMINTI

1. Supjaustykite gabalėliais mėsą, 
dėkite žiedais supjaustytą svogūną, 
pilkite 2 šaukštus acto, 2 šaukštus 
pomidorų tyrės, dėkite lauro lapus, pipi-
rus, šiek tiek druskos. 

2. Išmaišykite, uždenkite ir laikykite 
per naktį šaldytuve (mažiausiai 4 valan-
das). 

3. Kai būsite pasiruošę kepti, mėsą su-
maukite ant iešmų, apibarstykite drus-
ka. 

4. Kepkite nuolat vartydami ir 
stebėdami, kad nepridegtų. 

5. Pasiruoškite puodą, kurį galima dėti 
ant žarijų (jeigu tokio neturite, dėkite ant 
viryklės). Į jį supilkite aliejų, pjaustytus 
svogūnus. 

6. Kai mėsa iškeps, gabalėlius nu-
maukite nuo iešmų ir suberkite į puodą 
ant svogūnų. Kaitinkite 10 minučių nuo-
lat pamaišant. 

7. Supjaustykite pomidorus ir berkite 
ant mėsos. 

8. Kaitinkite 7–10 minučių, kol 
išsiskirs sultys. 

9. Galiausiai sudėkite prieskonius, 
įberkite druskos ir pakaitinkite minutę. 

10. Patiekite dubenyje, apibarstę 
kalendrų arba petražolių lapeliais.
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SAKARTVELO UŽKANDŽIAI
Satsivi

Ingredientai:
 
• 800 g vištienos arba kalakutienos 
• 1 raudonoji paprika 

Padažui: 
• 320 g graikinių riešutų 
• 2 šaukštų sviesto 
• 1 svogūno
• 1 šaukštelio miltų 
• 2 skiltelių česnako 
• 2 šaukštų vyno acto 
• ryšelio žalios kalendros 
• prieskonių mišinio chmeli-suneli 
• šafrano ant peilio galo 
• 1 stiklinės sultinio 
• prieskonių 
• druskos

KAIP GAMINTI

1. Paruoštą vištą apvirkite. 
2. Tuomet apibarstykite ją druska, prieskoniais, aptepkite riebalais ir iškepkite 

orkaitėje, tuomet supjaustykite porcijomis. 
3. Paruoškite padažą. Smulkiai pjaustytą svogūną apkepkite svieste, po 10 min. 

įberkite miltų. Kruopščiai viską išmaišykite ir palaipsniui plona srovele supilkite 
sultinį, actą, įberkite druskos, sumeskite kapotus ir sugrūstus žalumynus, trintą 
česnaką ir chmeli-suneli. 

4. Šiame padaže vištieną dar patroškinkite 5–10 min. 
5. Sugrūskite riešutus su paprika ir masę praskieskite šafrano antpilu bei sul-

tiniu. 
6. Viską sukrėskite į padažą su vištiena. Nuimkite satsivi nuo ugnies, atvėsinkite. 

Į lėkštes sudėkite vištienos gabalėlius ir apliekite juos padažu, apibarstykite 
žalumynais. 

Satsivi patiekiamas kaip šaltas užkandis.
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Satsivi – tai pagrindinis sakartvelų šventinis patiekalas
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Lobio

Ingredientai:

 
• 500 gramų pupelių 

• 2 svogūnų galvutės

• 4 kinzos šakelės

• 2 skiltelės česnako 

• 3 petražolių šakelės

• 3 dašio ir 3 mėtos  šakelės

• druskos ir paprikos pagal skonį

KAIP GAMINTI

1. Perinktas ir perplautas pupeles sudedame į puodą, užpilame vandeniu. Verdant, jeigu pradeda trūkti, galima įpilti vandens. 
2. Į pupeles dedame trintą česnaką ir smulkiai supjaustytus svogūnus. 
3. Pupelėms išvirus, jas lengvai sutriname šaukštu, pasūdome, įdedame papriką, smulkiai supjaustytas petražoles, kinzą, dašį ir 

mėtą. Dar paverdame apie 2 minutes.
4. Esant norui, verdant, galime įdėti 2–3 šaukštelius sutrintų graikiškų riešutų, ir, pagal skonį,  tkemalio padažo ar vyno acto. 
5. Paruoštas valgis turi būti skystokos košės konsistencijos.
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Ajapsandali – daržovių troškinys
Ingredientai:

 
• 1 kg baklažanų
• 3 skirtingų spalvų saldžiosios paprikos 
• 1 aitrioji paprika (žalia) 
• 2 svogūnai
• 600 g pomidorų 
• 60 g pomidorų tyrės
• 400 g bulvių
• 120 ml aliejaus
• 1 sauja kalendros
• 1 sauja petražolių
• 1 sauja bazilikų
• 4 skiltelės česnakų
• 1 žiupsnelis druskos
• 1 žiupsnelis pipirų

KAIP GAMINTI

1. Pirmiausia pasiruoškite visas daržoves ir prieskonines žoleles.
2. Nulupkite ir juostelėmis supjaustykite baklažaną. Tuomet stambiais kubeliais supjaustykite bulves, o paprikas ir svogūną – 

juostelėmis. Susmulkinkite petražoles ir baziliką.
3. Pakepinkite baklažaną, papriką ir svogūną. Kepkite bulves atskiroje keptuvėje.
4. Joms iškepus sumaišykite su keptomis daržovėmis. Sudėkite pomidorus, supilkite pomidorų tyrę, prieskonines žoleles, 

susmulkintą česnaką, viską gerai išmaišykite ir dar šiek tiek patroškinkite.



51 - Sakartvelo receptai Grįžti į Sakartvelo receptų pradžią

Ingredientai:
 
• 1 kilogramo raudonųjų aštriųjų pipirų 
(jei norime mažiau aštrios adžikos, apie 800 
gramų aštriųjų pipirų pakeisti saldžiaisiais 
pipirais)
• 0,5 kilogramo česnako 
• 3/4 stiklinės stambios druskos 
• 0,5 stiklinės koriandro, chmeli-suneli ir 
krapų sėklų mišinio

Adžika

KAIP GAMINTI

1. Rekomenduojama muvėti gumines pirštines, nes mišinys labai aštrus, gali nudeginti rankų odą. 
2. Nuo pipirų ankščių nupjauname kojeles, išpurtome sėklas ir sumalame smulkintuve (per mėsmalę praleisti apie 3 kartus). 
3. Taip pat elgiamės ir su česnaku bei krapų sėklomis. 
4. Viską gerai išmaišome. 
5. Pabaigoje dedame druską – turėtų gautis pastos konsistencijos masė. 
6. Galima įdėti susmulkintą kindzą ir chmeli-suneli, bet tuo atveju kiek nukenčia adžikos spalva.
7. Labai populiari yra adžika su pomidorais, kurią nesunkiai galima valgyti šaukštais, bet kuri jokiu būdu nėra tikra adžika.
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SAKARTVELO SALDUMYNAI
Ingredientai:

 
• 1 ltr sulčių (vynuogių, granatų, obuolių, 
abrikosų ar kt.)
• 500 g graikinių riešutų
• 120 g miltų

8– 12 porcijų. Paruošimo laikas: apie 45 min.
Reikės natūralaus siūlo su adata.

Čurčchela

KAIP GAMINTI

1. Graikinius riešutus suverti ant siūlo. 
2. Miltus užpilti 360 ml sulčių.
3. Likusias sultis užvirinti ir pamažu maišant 

supilti į miltų mišinį. 
4. Tada mišinyje pamirkyti riešutų vėrinius, 

išdžiovinti ir vėl pamirkyti skystyje. 
5. Daryti taip keletą kartų.
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Kozinakas

Ingredientai:
 
• 250 ml medaus
• 3 šaukštai medaus
• 500 g graikinių riešutų, saulėgrąžų, sezamų 
sėklų ir pan.

8–12 porcijų. Paruošimo laikas: apie 15 min.

KAIP GAMINTI

1. Riešutus ir sėklas pakepinti sausoje 
keptuvėje. 

2. Po to juos pakapoti. 
3. Medų sumaišyti su cukrumi ir pamažu 

pilti, maišant su riešutais bei sėklomis. 
Maišant pavirti dar kelias minutes. 

4. Kai masė atvės, iškočioti 1–1,5 cm storio 
lakštą ir supjaustyti.
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Ingredientai:
 
• 1 ltr sulčių  (vynuogių, granatų, 
obuolių, abrikosų ar kt.)
• 155 g kukurūzų miltų

4 porcijos. Paruošimo laikas: apie 
60 min.

Pelamuši

KAIP GAMINTI

1. Sultis užvirinti ir virti ant mažos ugnies 10–15 minučių.
2. Nukelti nuo ugnies, atvėsinti ir plona srovele, maišant, kad nesusidarytų gumulėliai, 

supilti kukurūzų miltus. 
3. Po to vėl virti ant mažos ugnies pusvalandį. 
4. Supilti į serviravimo lėkštes ir palikti kambario temperatūroje, kad sustingtų. 
5. Puošti graikinių riešutų puselėmis.
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MOLDAVIJOS
receptai

Grįžti į receptų pradžią
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Balandėliai vynuogių lapuose (dolma)
Ingredientai:

 
• Kiaulienos papilvė - 600-700 g (gali būti 
kiaulienos + jautienos, avienos faršas).
• Ryžiai - 250 g
• Svogūnai - 200 g
• Morkos - 150 g
• Pomidorų pasta - 2 valgomieji šaukštai 
(galima panaudoti pomidorus) 
• Česnakai - 2 skiltelės
• Druska
• Pipirai

Padažui:
• Svogūnai - 150 g
• Pomidorų pasta - 2-3 valgomieji 
šaukštai
• Vanduo arba buljonas - 1 stiklinė
• Citrina - 1 vnt.
• Aliejus
• Druska 
• Pipirai
 
Papildomai:
• Švieži arba konservuoti vynuogių lapai 
- 50-60 vnt.
• Petražolės, krapai, kalendra.
• Svogūnų laiškai.
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KAIP GAMINTI

1 ETAPAS. Ryžius užpilame karštu vandeniu ir paliekame išbrinkti 40-50 min. Po to  vandenį nupil-
ame. 

2 ETAPAS. Kiaulienos papilvę supjaustome smulkiais gabaliukais. Apkepame 5-7 min.
3 ETAPAS. Suberiame smulkiai supjaustytus svogūnus ir rupia tarka sutarkuotas morkas. Pamaišome. 

Kepame 5-7 min. Po to įdedame pomidorų pastos ir įpilame porą valgomųjų šaukštų vandens, pamaišome. 
Įdedame druskos ir pipirų. Troškiname 5-7 min.

4 ETAPAS. Įbrinkusius ryžius sumaišome su kepta mėsa ir smulkiai supjaustytomis petražolėmis, kra-
pais, kalendra ir žaliaisiais svogūnais.  Dedame išspaustą česnaką.  Druskos dedame pagal skonį.

Dideliu kiekiu vandens išplautus šviežius vynuogių lapus užpilame verdančiu vandeniu ir palaikome 3-5 
min. Po to vandenį nupilame. Vandens perteklių nuo lapų nukratome. 

5 ETAPAS. Kiekviename vynuogių lapelyje pašaliname lapkočius ir sustorėjimus prie pat pagrindo. 
Lapelį dedame matine puse į viršu ir uždedame šiek tiek įdaro, maždaug 1 desertinį šaukštą. Susukame 
lapą į ritinėlį.  

6 ETAPAS. Kraštus užlenkiame link centro. Tada lapą suvyniojame pilnai. 
7 ETAPAS. Storasienio puodo arba kazano dugną išklojame vynuogių lapais ir keliais sluoksniais vienas 

šalia kito sudedame balandėlius. 
8 ETAPAS. Svogūną pakepiname aliejuje, kol taps minkštas, įdedame pomidorų pastos. Jeigu pomidorų 

pasta tiršta, įpilame šiek tiek vandens. Sumaišome ir kepame 3-5 min. Padažą supilame ant balandėlių. 
Išspaudžiame citrinos sultis.

9 ETAPAS. Užpilame vandeniu arba buljonu, kad balandėliai būtų šiek tiek apsemti skysčiu. Uždengiame 
plokščia lėkšte, užverdame. Po to sumažiname ugnį iki minimumo. Verdame 1-1,5 val.
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Įdarytos paprikos

Ingredientai:
(Iš nurodyto ingredientų kiekio galima paga-
minti 8–10 porcijų)
 
• 8–10 vnt. paprikų 
• 400 g faršo (bet kokio, pagal skonį)
• 200 g virtų ryžių
• 150 g grietinės
• 50 g pomidorų pastos arba kečupo 
• 200 g morkų
• 200 g svogūnų 
• druska
• pipirai
• augalinis aliejus

KAIP GAMINTI

Smulkiai supjaustykite svogūnus. Morkas sutarkuokite smulkia tarka. Apkepkite pusę svogūnų augaliniame aliejuje. Suberkite 
pusę morkų ir pakepinkite Sumaišykite faršą ir ryžius. Sudėkite pakepintas morkas ir svogūnus užberkite druskos, pipirų ir 
išmaišykite. Nupjaukite paprikų viršų, pašalinkite sėklas. Paprikas prikimškite faršu. Sumaišykite grietinę ir pomidorų pastą. 
Puode sumaišykite likusius svogūnus, morkas. Įpilkite grietinės ir pomidorų padažo. Pamaišykite. Sudėkite papriką. Įpilkite tiek 
vandens, kad jis pasiektų paprikų vidurį. Troškinkite ant vidutinės ugnies po dangčiu maždaug 40 minučių. Patiekite su grietine 
arba su padažu, kuriame buvo troškinta paprika. Skanaus!
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Keptas sazanas
Ingredientai:

 
• Sazanas - 1 vnt. (2 kg)
• Svogūnas - 1 vnt. (didelis)
• Bulvės - 2-3 vnt.
• Citrina - 0,5 vnt. 
• Sviestas - 50 g
• Aliejus - 30 ml
• Druska – pagal skonį
• Juodi malti pipirai – pagal skonį

KAIP GAMINTI

1. Sazano gaminimui naudokite tik šviežią žuvį. Kepimui paruoškite reikalingus ingredientus. Svogūną ir bulves nulupkite ir nuplaukite. 
2. Kaip paruošti keptą sazaną: nuskuskite žvynus, įpjaukite pilvą, pašalinkite vidurius bei juodą plėvelę viduje. Po to kruopščiai išplaukite 
žuvies išorę ir vidų. Ant išdorotos žuvies padarykite išilginius 1 cm pločio pjūvius. 3. Druska ir pipirais apibarstykite žuvies vidų ir išorę. 4. 
Žuvį sutepkite sviestu, ypač įtrindami jį į pjūvius. 5. Svogūną supjaustykite žiedais. 6. Kepimo formą sutepkite augaliniu aliejumi ir įdėkite 
į ją svogūnų žiedus. 7. Į formą įdėkite sazaną. 8. Bulves supjaustykite apskritimais.  9. Išdėliokite  juos kepimo formoje prie žuvies. 10. Pusę 
citrinos supjaustykite žiedais, sudėkite ant žuvies nugarinės dalies ir į pilvą. Įdėkite formą į orkaitę. Kepkite 200 laipsnių temperatūroje apie 
50-60 minučių. (Kuo didesnė žuvis, tuo daugiau laiko reikės kepti). 11. Pasibaigus nurodytam laikui, išimkite formą iš orkaitės ir leiskite žuviai 
šiek tiek atvėsti.  12. Po to iškeptą sazaną atsargiai dviem lopetėlėmis perkelkite į lėkštę, kad nesulaužytumėte, nes jis bus labai minkštas. Tada 
sudėkite svogūnus ir bulves, papuoškite šviežiomis žolelėmis ir patiekite.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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Zama

Ingredientai:
 
• druska
• 2 kiaušiniai 
• miltai
• 1 svogūnas 
• 1 morka 
• petražolės
• krapai
• 1 višta 
• 1 citrina

Mėsos patiekalams moldavų virtuvėje skiriamas ypatingas vaidmuo. Ypač populiari zama – tai karšta vištienos sriuba. Jei niekada 
negaminote ir tikrai norite išbandyti, laikykitės patarimų ir paruošite puikią zamą.
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KAIP GAMINTI

1 žingsnis. Paimkite 2 kiaušinius; miltų (kiek pati tešla „paims“); 
morką; svogūną; žalumynų (tinka krapai ar petražolės); rūgščius 
barščius, tačiau jų gaminimo procesas ilgas ir sudėtingas (tai užtrunka 
keletą dienų), todėl užteks citrinos sulčių. Taigi, mums reikės 1 citrinos 
ir 1 vištos. Jei neturite visos vištos, tiks ir vištienos gabaliukai, tačiau 
tai turi būti pačios riebiausios dalys.  Beje, rinkitės naminę vištą, nes 
broileriai nesuteiks skonio sodrumo ir aromato jūsų sriubai.

2 žingsnis. Sudėkite mėsą į puodą, užpilkite šaltu vandeniu, 
pastatykite ant viryklės ir leiskite užvirti. Vos tik vandeniui užvirus, 
geriausia jį išpilti ir pakeisti nauju, sultinys bus sodrus ir nereikės 
nugrėbti putų. Į sultinį įdėkite pusę svogūno ir virkite ant silpnos ug-
nies, kol išvirs. Kai mėsa lengvai atsiskiria nuo kaulų, zamos pagrindas 
paruoštas. 

Ingredientai
½ svogūno
1 višta 
 
3 žingsnis. Kol verda sultinys, paruoškite lakštinius. Jei tikrai 

norite paragauti tikros moldaviškos zamos, venkite parduotuvėje 
pirktų „variantų“. Su kiaušiniais pagaminti naminiai lakštiniai suteiks 
patiekalui ypatingo aromato. 

4 žingsnis. Į dubenį su miltais įmuškite kiaušinius ir  pradėkite 
minkyti, vis berdami papildomai miltų, kol tešla taps kieta. 

Ingredientai
2 kiaušiniai 
miltai
 
5 žingsnis. Iškočiokite tešlą plonai. 

 
6 žingsnis. Tešlą supjaustykite smulkiomis juostelėmis. Daržoves 

reikia nulupti, nuplauti ir supjaustyti. Nėra būtina, tačiau plonais 
šiaudeliais supjaustytos daržovės atrodytų idealiai. Kai kurie mėgsta 
įdėti į zamą bulvių, bet tai skonio reikalas. Jei nuspręsite gaminti pagal 
klasikinį receptą, tuomet neturėtumėte to daryti.

7 žingsnis. Susmulkinkite žalumynus ir išspauskite citrinos sultis. 

Ingredientai
petražolės
krapai
1 citrina 
 
8 žingsnis. Suberkite svogūną ir morką į sultinį ir virkite. Kai 

morkos suminkštės, sultinį pasūdykite ir apšlakstykite citrinų sultimis. 
Rūgštumas suteikia sriubai pikantiško skonio. 

Ingredientai
druska
svogūnas
1 morka 

9 žingsnis
Užvirinkite ir sudėkite kiaušininius lakštinius. Pavirkite 3-5 min-

utes ir išjunkite. 
 
10 žingsnis
Sudėkite susmulkintus žalumynus ir uždenkite dangčiu. Išvirusiai 

sriubai leiskite šiek tiek pastovėti, kad skonis būtų sodresnis. 
 
11 žingsnis
Patiekite sriubą su duona arba mamalyga.
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Orkaitėje kepta vištiena su bulvėmis
Iškepti vištieną su bulvėmis orkaitėje labai paprasta ir lengva! Patiekalas, kuriame derinamos švelnios bulvės ir kvapni paskrudinta 
vištiena, idealiai tinka šeimos pietums ar vakarienei.

Ingredientai:
 
• Vištiena - 1,5-2 kg
• Bulvės - 1,5 kg
• Aštriosios garstyčios- 1 valg. š.
• Adžika (kečupas) - 2 valg. š.
• Majonezas - 2 valg. š.
• Sojų padažas - 2 valg. š.
• Druska - 1 a. š.
• Augalinis aliejus – kepimo skardos sutepimui

KAIP GAMINTI

1. Vištieną reikia nuplauti, išdžiovinti popieriniais rankšluosčiais ir supjaustyti porcijomis. 
2. Vištienos marinatui sumaišykite majonezą, sojos padažą, garstyčias ir adžiką. 
3. Vištieną su gautu marinatu gerai išmaišykite ir palikite 30 minučių.
4. Nuluptas ir nuplautas bulves supjaustykite kubeliais.
5. Svogūną supjaustykite plonais žiedais. 
6. Kepimo skardą sutepkite augaliniu aliejumi. Ant kepimo skardos dėkite bulves, išlyginkite ir apibarstykite druska.  
7. Ant bulvių sudėkite svogūnus.
8. Paskirstykite supjaustytą vištieną.
9. Kepkite vištieną su bulvėmis 1 valandą 15 minučių 180 laipsnių temperatūroje 
10. Išimkite iš orkaitės ir patiekite su daržovėmis ir marinuotais agurkais.



Utenos rajono vietos produktai

Kuktiškėse brandinamas naminis rankų darbo 
obuolių sūris
+370 616 17316; pikacija@gmail.com

UAB Giedrupė yra lyderiaujanti ūsuotųjų šamų 
augintoja Lietuvoje.
Paežerės g. 9, Rukliai, LT-28404 Utenos raj.
Tel.: +370 389 44 624; info@giedrupe.lt

Užpaliuose ūkininko Sigito Sinicos gaminamos 
ekologiškos sultys
Tel.: +370 618 22499; sinica.sigitas@gmail.com

Leliūnuose sausuoju būdu brandinta limuzinų jautiena
Tel.: +370 684 31603; s.kinderyte@gmail.com

Mažeikių rajono vietos produktai

Griutyse spaudžiamas Katinų ūkio natūralus aliejus
Tel.: +370 686 48432; info@katino.lt; www.katino.lt

Vobulū sūre 
Ukrinų kaimo bendruomenė,
Taikos g. 8, Ukrinų k., 
Mažeikių r.
Tel. +370 620 37506, 
El. p. vilvze@gmail.com

Ūkininkės - vaistininkės 
Jadvygos Balvočiūtės ūkis 
Virvytės g. 27, Gyvolių k., Mažeikių r.
Tel. registracijai:  +370 443 37118
Tel. pasiteirauti : +370 670 26810
Tel. užsakymams: +370 443 31874
Interneto adresas: https://www.jadvyga.lt/

Ūkininkas – bitininkas Antanas Meškys
Leckavos g. 29, Leckava, Mažeikių r.
Tel. +370 698 70963, 
El. p. meskantanas@gmail.com

pikacija@gmail.com
info@giedrupe.lt
sinica.sigitas@gmail.com
info@katino.lt
info@katino.lt
www.katino.lt
vilvze@gmail.com
https://www.jadvyga.lt/
meskantanas@gmail.com


Naudoti informacijos ir nuotraukų šaltiniai:

Knyga „Utenos krašto kulinarinis paveldas“ (V3 Studija, Kaunas, 2013)
www.utenago.lt

www.washingtonpost.com
www.15min.lt

https://www.missioneurovision.co.uk
https://rafamily-msk.ru

https://www.russianfood.com
https://worldrecipes.eu

http://www.skoniukelias.lt
http://www.siaulieciams.lt

http://www.delfi.lt
http://www.lamaistas.lt

https://www.kaimasinamus.lt
https://bulviukose.lt

https://www.piegalda.lv
https://gunarsjanaitis.wordpress.com

www.unsplash.com
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