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Išvirtus šaldytus koldūnus su varškės įdaru apke-
pinti svieste ar aliejuje.     
Paruošti padažą: grietinėlę supilti į puodą, įdė-
ti pusę perpjautos vanilės ankšties, įberti cukraus 
ir kelias minutes pakaitinti. Vanilės ankštį išim-
ti, suberti aguonas ir nuolat maišant kaitinti, kol 
sutirštės. Paruoštu padažu apipilti koldūnus, pa-
barstyti cinamonu ir papuošti mėtų lapeliais.

Grietinėlę supilti į puodą ir pakaitinti ant 
mažos ugnies. Sudėti lydytą sūrelį, įberti pi-
pirų ir nuolat maišant kaitinti, kol sūrelis iš-
tirps. Šoninę smulkiai supjaustyti. 
Pjaustytą šoninę kepinti keptuvėje, kol gra-
žiai apskrus. Į lėkštę sudėti išvirtus virtinius, 
užpilti padažu ir apiberti spirgučiais.

 200 ml riebios grietinėlės

 100 g tepamojo lydyto sūrelio be priedų

 žiupsnelis pipirų mišinio

 2–3 šaukštai tarkuoto arba plonai pjaustyto parmezano

 šaukštas citrinos žievelių

Koldūnus sudėti į giliame puode įkaitintą 
aliejų ir skrudinti 10–12 minučių.

Sūrį sutarkuoti, sumaišyti su grietinėle, pries-
koninėmis žolelėmis. 
Koldūnus sudėti į nedidelius kepimo inde-
lius, apipilti paruoštu padažu ir kepti orkaitė-
je apie 15 minučių, kol sūris išsilydys ir gra-
žiai parus. Patiekti pabarsčius žalumynais.

Sūrio padažas 
su citrinos žievelėmis

Sūrio ir grietinėlės 
           padažas

Aguonų padažasSūrio padažas 
        su spirgučiais

 200 ml riebios grietinėlės

 100 g tepamojo lydyto sūrelio be priedų

 žiupsnelis pipirų

 50 g šaltai rūkytos šoninės
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 200 g riebios grietinėlės

 1 vanilės ankštis

 1 šaukštas cukraus

 2–3 šaukštai aguonų

 1 žiupsnelis cinamono

 šviežių mėtų papuošti

Grietinėlę supilti į puodą ir pakaitinti ant ma-
žos ugnies. Sudėti lydytą sūrelį, įberti pipirų ir 
nuolat maišant kaitinti, kol sūrelis ištirps.
Į padažą įberti citrinos žievelių (žiupsnelį pa-
likti papuošti). Į lėkštę sudėti išvirtus virtinius, 
užpilti padažu, pabarstyti parmezanu ir citri-
nos žievelėmis.

 1 kg „Miltinuko“ koldūnų su mėsa

 aliejaus

 100 g fermentinio sūrio

 300–400 g grietinėlės

 džiovintų prieskoninių žolelių

 žalumynų
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