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Užkandžiai



Mėgstamiausias mano šeimos užkandis 
,,Kalėdiniai varpeliai“

• 15 vnt. reikia:

• 15 riekelių fermentinio sūrio

• 1 raud. paprika

• 200 g. krabų lazdelių

• 1 valg. šaukšt. majonezo

• žalumynų (salotų, petražolių ar krapų)

• 2 kiaušinių



Kaip tai gaminti?

• Supjaustyti krabų lazdeles, kiaušinius, sudėti 
smulkintus krapus ar petražoles ir viską 
sumaišyti su majonezu.

• Į sūrio riekeles dėti salotų masę ir formuoti 
varpelius. Į varpelių vidurį dėti po juostelę 
paprikos.

• Viską sudėti į salotų lapais išklotą lėkštę.



Dar vienas mėgstamas 
šeimos užkandis - lavašai

• Reikės:

• 3 kietai virtų kiaušinių

• 200 g fermentinio sūrio

• 1 šviežio ilgavaisio agurko

• 300 g krabų lazdelių

• Majonezo

• Druskos, pipirų

• 2 lavašo duonelių



Kaip tai pagaminti?

• Krabų lazdeles, kiaušinius supjaustyti, agurką 
nulupti ir smulkiai supjaustyti, sūrį sutarkuoti.

• Viską sumaišyti su majonezu, įberti druskos, 
pipirų.

• Viską dėti į ištiestą ant stalo lavašo duonelę ir 
suvynioti.

• Susuktą lavašą suvynioti į maisto plėvelę ir palikti 
šaltai per naktį ar bent kelioms valandoms.

• Prieš patiekiant supjaustyti riekelėmis.



Pagrindiniai patiekalai



Pagrindinis patiekalas ,,Keptas 
triušis raudonojo vyno padaže“

• Šis patiekalas yra sena mano šeimos tradicija, 
kurią prieš daugelį metų pradėjo mano senelis.

• Reikės: 

• 2 vidutinio dydžio triušių (apie 1,5 kg)

• 2 l raudonojo vyno

• 1 saliero

• 1 didelės morkos

• Gvazdikėlių, lauro lapų, kvepiančiųjų pipirų, 
druskos, juodųjų pipirų

• 2 pakelių šaldytų bulvių kukulių.



Kaip tai pagaminti?

• Triušius supjaustyti porcijomis, dėti į didelį dubenį.

• Dideliais kubeliais supjaustyti nuluptą salierą, 
nuskustą morką, sudėti ant triušienos gabalų.

• Viską užpilti 1,5 l vyno, įdėti 2-3 gvazdikėlius, 2-3 
kvepiančiuosius pipirus, 2-3 didelius lauro lapus.

• Įberti juodųjų pipirų, druskos, viską palikti 2 
dienoms šaltoje patalpoje, 2 kartus per dieną 
apversti triušio gabalus vyno marinate.



Kaip tai pagaminti? (2)

• Iš marinato išimtą triušieną dėti į skardą ir kepti 
orkaitėje 2,5 val. 200°C.

• Marinatą kartu su jame esančiomis daržovėmis ir 
prieskoniais supilti į puodą ir troškinti kol daržovės 
suminkštės. Viską perkošti per sietelį, daržoves sutrinti 
su trintuvu.

• Sutrintas daržoves su perkoštu padažu pilti į puodą ir 
supilti į jį likusį 0,5 l vyno, viską trumpai pakaitinti.

• Į padažą dėti iškeptą triušieną.

• Į pasūdytą verdantį vandenį dėti šaldytus bulvių 
kukulius ir jiems iškilus į paviršių virti 10 min.

• Virtus kukulius ir triušieną patiekti su padažu.



Desertai



Mano šeimos mėgstamiausias 
desertas – pyragas ,,Tinginys“

• Reikės:

• 3 pakelių (po 155g) sausainių ,,Gaidelis“ ar 
pan.

• 200 g sviesto

• 50 g juodojo šokolado

• 1 skardinės sutirštino pasaldinto pieno



Kaip tai pagaminti?

• Į didelį dubenį sutrupinti sausainius. 

• Puode ištirpinti sviestą, šokoladą ir supilti 
sutirštintą pieną. Viską maišant kaitinti, kol 
suskystės.

• Į šiek tiek atvėsusią masę suberti sausainius ir viską 
išmaišyti.

• Į norimą formą patiesti kepimo popieriaus ir ant jo 
dėti pyrago masę. Popieriumi spaudžiant rankomis 
formuoti pyragą.

• Laikyti šaltai mažiausiai 6 valandas, kol sustings.



Ačiū už dėmesį! 


