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Kulinaro
konsultacija

„Santa Marios“ kulinaras
Modestas Kučinskas

Klausimus siųskite paštu:
„Geri Patarimai“,
J. Jasinskio g. 16,
LT–01112 Vilnius. El. paštu:
geripatarimai@redakcija.lt

Visko po truputį

Rutuliukai 
salotoms
Varškę ištrinti šakute, pasūdyti, 
pabarstyti pipirais, pašlakstyti 
citrinų sultimis. Įmaišyti stam-
biai sutarkuotus ir nusunktus 
agurkus, smulkiai supjausty-
tus krapus. Iš masės dviem 
šaukštais suformuoti nedidelius 
rutuliukus. Patiekti su agurkų, 
pomidorų, žaliųjų alyvuogių ir 
petražolių salotomis.

Ar žinai?
…kad trapios tešlos py-
ragą su obuoliais arba 
miško uogomis patogu 
kepti keraminiame 
inde? Su juo ir vežkis 
į iškylą: tereikės pa-
šildyti ant grotelių ir 
– ragauti.  

Saugus atidarytuvas

Jeigu dažnai tenka atidaryti konservų dėžutes,

pravers iš nerūdijančio plieno ir plastiko

pagamintas „Leifheit“ atidarytuvas „Safety

Signature“. Šiuo įrankiu galės drąsiai naudotis net vaikai, 

nes skardines jis atidaro nepalikdamas aštrių kraštų. Be to, 

išpjautas dangtelis neįkrinta į dėžutės vidų ir jo nereikia 

išimti peiliu ar šakute. Gerai ir tai, kad atidarytuvą

galima plauti indaplovėje. 

Kaina – 49,90 Lt

NAMINIS
POMIDORŲ
PADAŽAS

Projektas

Šie lietiniai gaminami iš aukš-
tos kokybės žaliavų, juose nėra 
konservantų ir dažiklių. Teš-
los sudėtyje esantis aliejus su 
karotenu lietiniams suteikia 
švelnų gelsvą atspalvį. Be to, 
karotenas veikia kaip natūra-
lus antioksidantas – organizme 
virsta vitaminu A.

 pakelis šaldytų „Miltinuko“ lieti-
nių su varške  2 šaukštai aliejaus
 5 šaukšteliai sviesto
 5 šaukšteliai rudojo cukraus

VYŠNIŲ PADAŽUI:
 400–500 g šviežių arba šaldy-

tų vyšnių  pusė stiklinės rudojo 
cukraus  2 cinamono lazdelės
 šaukštas krakmolo

PARUOŠTI PADAŽĄ: iš vyšnių išimti 
kauliukus, uogas sudėti į puodą. Užberti 
ruduoju cukrumi, sudėti cinamono laz-
deles ir kaitinti, kol vyšnios suminkštės. 
Krakmolą sumaišyti su 2 šaukštais šalto 
vandens, supilti į  vyšnias ir maišant 
kaitinti, kol sutirštės.

PARUOŠTI LIETINIUS: juos apke-
pinti aliejuje, ant viršaus uždėti po 
šaukštelį sviesto, pabarstyti ruduoju 
cukrumi. Kišti į 200 laipsnių orkaitę, 
įjungti kepimo ant grotelių režimą 
iš viršaus ir kepti, kol cukrus ištirps. 
Patiekti su vyšnių padažu.

 2 kg prinokusių pomidorų
 2 svogūnai  2 obuoliai  rau-

dona saldžioji paprika  2 laurų 
lapeliai  2 šaukšteliai druskos
 pusė stiklinės obuolių acto
 150 g rudojo cukraus  žiups-

nelis kvapiųjų pipirų
 žiupsnelis cinamono

1 Pomidorus nuplauti, nuplikyti 
verdančiu vandeniu, nulupti odeles 
ir supjaustyti kubeliais. 
2 Svogūnus smulkiai supjaustyti. 
Obuolius nulupti ir supjaustyti ku-
beliais. Iš paprikos išvalyti sėklas, 
supjaustyti kubeliais.  
3 Daržoves, obuolius ir laurų lape-
lius sudėti į puodą, įberti druskos 
ir virti apie 20 minučių. 
4 Laurų lapelius išgriebti, daržo-
ves ištrinti pro sietelį. Į tyrę supilti 
actą, suberti cukrų, įberti kvapiųjų 
pipirų, cinamono, išmaišyti ir dar 
virti apie 15 minučių. 
5 Padažą supilstyti į stiklainius ir 
užsukti. Laikyti šaldytuve.

Kaip iš atitirpintų 
šaldytų žuvų pašalinti 

vandens perteklių? Ką 
daryti, kad jos nesutiž-
tų? Kada ant tokių žuvų 
berti prieskonių? 

Visada geriausia naudoti tik 
šviežias žuvis, ypač keps-

niams. Iš atitirpusios šaldytos 
žuvies pasišalina daug skysčių 
ir maistinių medžiagų, ji tampa 
biri. Todėl žuvis reikia atitirpinti 
iš lėto, kambario temperatūroje. 
Gabalėlius galima nusausinti 
popieriniu rankšluosčiu ir tik tada 
gardinti prieskoniais. Kad būtų 
stangresni, pašlakstyti citrinų 
sultimis, o jeigu bus kepami 
keptuvėje – pavolioti miltuose. 

Įdaryti obuoliai
Obuolius nulupti, išskobti, 
pašlakstyti citrinų sultimis. 
Varškę išsukti su cukrumi ir 
cinamonu, įmaišyti mėgstamų 
džiovintų vaisių arba cukrin-
tinių. Mase įdaryti obuolius 
ir sudėti į kepimo popie-
riumi ištiestą skardą. Kepti 
180 laipsnių orkaitėje apie 
25 minutes. Patiekti su ledais. 

Užkandis
su silke
Varškę gerai išsukti su keliais 
šaukštais riebios grietinės. 
Suberti smulkiai supjaustytus 
svogūnų laiškus arba raudoną-
jį svogūną, raudoną saldžią-
ją papriką, marinuotą agurką, 
smulkintas petražoles ir gerai 
išmaišyti. Masę plonu sluoksniu 
sudėti ant smulkiai supjaustytos 
silkės. Skanu su bulvėmis.

Lengvi
receptai

Pačios paruoštas pomi-
dorų padažas bus ne tik 
gardesnis, bet ir sveikes-
nis – be skonio stipriklių, 
konservantų ir tirštiklių.

Pradžiuginkite savo šeimą ir draugus 
sveikais, gardžiais ir svarbiausia – greitai 
paruošiamais MILTINUKO lietiniais su 
mėsos, varškės ar sūrio daru.

Varške įdaryti
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lietiniai
Prieskonių

grūstuvas
Geras daiktas. Nes tik 

prieš pat naudojant 
susmulkinti priesko-
niai bus kvapnesni, o 
patiekalas – gardes-

nis. Ilgiau pabuvę su-
grūsti ar sumalti pries-

koniai praranda aromatą.   


