
Kepimo garuose ir SousVide receptų knyga

Kas lemia, kad iškepusi mėsa 
išlieka minkšta ir sultinga? Kad 
žuvies sluoksniai švelniai ir 
lengvai atsiskiria vienas nuo kito? 
Kad daržovės išlieka traškios ir 
gardžios? Kas šokoladą ar 
sezoninius vaisius paverčia 
burnoje tirpstančiais desertais? 
O kiaušinius – už orą lengvesne 
suflė? Gamindami maistą 
Electrolux orkaitėje CombiSteam 
Pro, skaniausius patiekalus 
valgysite kasdien. Mėgaukitės 
mažais įkvėpimais, kuriuos 
sudėjome į receptų knygą:
Slaptasis ingredientas
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Sveiki. Metas atrasti    
tobulo skonio paslaptis    

Garai – slaptasis jūsų ingredientas

Jūsų naujoji Electrolux CombiSteam Pro orkaitė nuo 
šiol yra fantastiško jūsų patiekalų skonio paslaptis. 
Pažadame jos niekam kitam neišduoti. Maistą 
ruošite vakuumuotą su SousVide vandens vonioje, 
taip jam suteiksite ypatingą skonį. Taip pat galėsite 
kepti garuose ar karštyje kaip įprasta arba vienu 
metu naudoti abu gamybos būdus. Visais atvejais 
paprasti ingredientai taps neįprasti. Gamindami 
užvakuumuotą maistą vandens vonelėje, paryškinsite 
patiekalo skonį, nė vienas gardus skonio lašelis 
neišvarvės, nes maišelis yra sandariai uždaromas. 
Kiekvieną kartą maistą paruošite tobulai be didelių 
pastangų. Ar tai būtų paprasta vakarienė po darbo 
dienos, ar gurmaniškas patiekalas, patirsite naujo 
gaminimo būdo garuose privalumus. 

Geriausi Mišelino žvaigždutėmis įvertinti šefai, 
pasikliaudami garų galia, žengia į neribotą skonių 
pasaulį. Dabar ir jūs savo virtuvėje galite mėgautis 
kulinariniais virtuozų sugebėjimais. Orkaitę jums 
sukūrėme tokią, kokias renkasi ir savo virtuvėse 
naudoja profesionalai – garų funkcija su drėgmės 
jutikliais užtikrina tikslų garų, drėgmės ir karščio 
santykį. Dėl to maistas kiekvieną kartą išlaiko gerą 
skonį ir tekstūrą.

#SlaptasIngredientas
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Garų privalumai

CombiSteam Pro orkaitė džiugins jus garuose 
gaminamo maisto privalumais. Garai kartu su 
karščiu neleidžia maistui išdžiūti – jis lieka toks 
sultingas. Be to, taip gamindami užtruksite trumpiau. 
Karštis greičiau pasiskirsto, sparčiau bei giliau 
ir tolygiau įsiskverbia į patiekalą. Garų ir karščio 
duetas užtikrina, kad maistas viduje išliks minkštas ir 
sultingas, padengtas auksine traškia plutele.

Gaminant garuose išlaikomas ne tik produkto 
skonis – išsaugomos maistingosios medžiagos, 
vitaminai bei mineralai. Riebalų bei aliejaus reikia 
daug mažiau, maistas paruošiamas  20 % greičiau 
nei įprastai, be to, vienu metu galite kepti ne tik 
pagrindinius patiekalus, bet ir desertus, nes garai 
skonių nesumaišo. Maistą galite kepti tiesiai iš 
šaldiklio, nebūtina laukti, kol atšils.  

Didžiausias gaminimo garuose privalumas – 
kiekvieną kartą maistas bus ypatingai skanus.

„Svarbiausia, kad visi produktai 
išlaiko natūralų savo skonį. 
Neabejotinai pajusite tikrą jų 
aromatą.“

Tom Kitchin,  
profesionalus virtuvės šefas 
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Nauja maisto gamybos technologija – naujo skonio etapas

CombiSteam Pro orkaitė unikali – joje galite ruošti 
maistą naudodami SousVide programą. Tai nauja 
maisto gamybos technologija, kuri tarsi užfiksuoja 
tikrą produktų skonį. Patiekalas su visais prieskoniais 
– biriais ir skystais – visam gamybos laikotarpiui 
uždaromas specialiame maišelyje, kur saugomas 
jo skonis, maistingosios medžiagos ir vitaminai 
– visa, kas geriausia. Tikriausio skonio vištiena, 
natūraliausias jautienos kepsnys... Patiekalų skoniai 
tokie ryškūs, natūralūs ir tikri – atrandate juos tarsi iš 
naujo.

SousVide gamybos technologija yra praktiška, 
lengvai pritaikoma pagal poreikius. Iš anksto galėsite 
paruošti gardžius gurmaniškus patiekalus, laikyti juos 
vakuuminėje pakuotėje  šaldytuve ar šaldiklyje.

 

Naudojant SousVide programą, 
maisto sultys, maistingosios 
medžiagos bei vitaminai yra 
išlaikomi visą gaminimo laiką, 
išsaugoma viskas, ką maistas 
turi vertingiausia. 
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Tai kaip ji veikia? Naudojant SousVide programą, visi 
produktai kartu su biriais prieskoniais, marinatais ir 
pagardais sudedami į kepimo maišelį. CombiVac 
sandarinimo aparatas, esantis po orkaite, pašalina 
orą iš maišo ir jį užsandarina, neleisdamas 
aromatams pasklisti. Tuomet maišelis dedamas į 
Electrolux CombiSteam Pro orkaitę ir žemoje 
temperatūroje troškinamas vandens vonelėje. 
Rezultatas – maksimaliai išlaikytas natūralus skonis, 
minkšta ir gardi mėsa. 

SousVide keturi paprasti etapai 

1.  Paruošimas: nuvalykite, susmulkinkite ir 
pabarstykite prieskoniais

2.   Sandarinimas: viską sudėkite į vakuuminį maišelį ir 
sandariai uždarykite CombiVac aparatu

3.  Garai: sudėkite į CombiSteam Pro orkaitę, 
nustatykite SousVide programą

4.  Rezultatas: patiekus jus nustebins švelnus 
intensyvus skonis
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Garai ateityje 

Tikrai nustebsite atradę naujas CombiSteam Pro 
orkaitės funkcijas. Galimybės neribotos. Ar kada 
esate naudoję tokias funkcijas kaip SousVide, 
Kepimas garuose, Didelė drėgmė, Vidutinė drėgmė, 
Maža drėgmė? Nepamirškite, kad joje galimi ir kiti 
gamybos būdai: duonos kepimas, kepimas, grilis, 
lėtas kepimas, atšildymas ir kita. Rankos prisilietimu 
reikiamu metu galėsite išsirinkti pageidaujamą 
programą. 
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SousVide Mėgaukitės naujais skoniais bei aromatais, gamindami 
vakuuminėje pakuotėje žemiausioje temperatūroje. Geru skoniu 
džiaugsitės kiekvieną kartą. SousVide puikiai tinka mėsai, žuviai, 
jūrų gėrybėms, daržovėms bei vaisiams gaminti, nustatykite 
50–95°C temperatūrą.

Išbandykite jautienos filė su česnakais bei rozmarinais (p. 41) arba 
lašišos salotas (p. 99) ir gamindami pasijusite virtuvės šefais.

Kepimas garuose Sveikas, skanus ir greitas gaminimo būdas, naudojant 100 % garų, 
taip išsaugoma daugiau vitaminų, maistas išlaiko subtilų skonį. 
Garuose puikiai ištroškinsite žuvį, ryžius, kuskusą ar daržoves. 
Išbandykite paeliją (p. 125).

Didelė drėgmė Idealiai tinka gaminti subtilius patiekalus, tokius kaip kremai, 
apkepai, slėgtainiai ar žuvis. Išbandykite šparagų flaną (p. 149).

Vidutinė drėgmė Išmėginkite troškindami mėsą ar kepdami duoną, taip pat 
saldžius mielinius kepinius. Garų ir karščio derinys suteikia mėsai 
sultingumo, minkštumo, o duonos kepiniai įgauna viliojančią 
auksinę plutelę.

Maža drėgmė Puikiai tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje kepamiems patiekalams, 
troškiniams. Garų ir karščio derinys mėsai suteikia minkštumo ir 
apgaubia traškia plutele. Išbandykite keptą viščiuką (p. 51).

Programos be garų Jūsų CombiSteam Pro orkaitė turi daugybę galimybių – pagal 
pasirinktus receptus pasigaminsite tikrai gardaus maisto. 
Išsamesnę informaciją apie gaminimo funkcijas – nuo kepimo iki 
skrudinimo, nuo picos iki duonos – rasite atsivertę p. 284 ir galėsite 
mėgautis jų įvairove.

Kitos CombiSteam Pro orkaitės galimybės

Drėgmės jutiklis Drėgmės jutiklis užtikrina tikslų garų kiekį ir jį kontroliuoja 
gaminimo metu, kad jūsų patiekalas visada iškepęs atrodytų 
patraukliai ir būtų minkštas.

Sensorinis gidas Sensorinis gidas reaguoja į jūsų pirštų prisilietimą! Jis suteikia 
galimybę greitai pasirinkti patiekalui tinkamą funkciją. Išsirinkite 
iš 220 patiekalų ir orkaitė pati nustatys reikiamą temperatūrą, 
drėgmės lygį bei gaminimo laiką.

SousVide receptai Automatinių programų sąrašas.
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Įkvepianti knyga

Šią knygą parašėme siekdami padėti jums atrasti 
visus CombiSteam Pro orkaitės privalumus. Į 
ją sudėjome ne tik Electrolux maisto gaminimo 
mėgėjų idėjas, kurie naudojasi garų ir SousVide 
technologijomis, bet ir geriausių pasaulio šefų 
patirtį. Knygoje rasite jų gaminimo paslaptis, 
mėgstamiausius ingredientus bei receptus, kuriuos, 
tikimės, išmėginsite patys. Visi patiekalai yra gardūs ir 
neabejotinai taps jūsų firminiais bei mėgstamiausiais. 
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Atkreipkite dėmesį į simbolius

Šefo receptas 
Kad geriau pažintumėte savo CombiSteam Pro orkaitę, siūlome 
pasinaudoti šefų iš viso pasaulio gardžių patiekalų receptais. 
Atkreipkite dėmesį į šį paveikslėlį ir perskaitykite patarimus.

Electrolux komandos receptas
Mes dalinamės su jumis receptais tų kulinarijos gardumynų, kuriuos 
patys mėgstame gaminti. Išbandykite juos. Būtų įdomu sužinoti jūsų 
nuomonę apie pasiūlytus patiekalus. 
#SlaptasIngredientas

Slapto ingrediento patarimas
Patarimus pateikia Christian Mittermeier, sėkmingai vadovaujantis 
viešbučiams, restoranams. Jis yra sukūręs begalę firminių patiekalų, 
garsėja kaip talentingas patyręs virtuvės šefas. Christian taip yra 
vienas iš jaunųjų Europos restoranų valdytojų, šešerius metus buvo 
Vokietijos jaunųjų šefų asociacijos viceprezidentas.
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Susikurkite savo meniu 

Knygoje lengva rinktis pagal ingredientus, joje 
gausu užkandžių, garnyrų, pagrindinių patiekalų 
bei desertų šeimai ar draugams receptų. Kiekvienas 
jų pažymėtas pagal gaminimo sudėtingumo 
lygį (lengvas, vidutinis, pažengusiems), todėl 
iškart suprasite, kokių kulinarijos įgūdžių prireiks 
patiekalui paruošti. Su CombiSteam Pro orkaite 
nėra nieko neįveikiamo. Be to, galite gaminti ne tik 
pagal knygoje siūlomus receptus, bet ir ruošti savo 
pamėgtus patiekalus. 292 puslapyje rasite lenteles 
– čia, išbandę garų ar SousVide programas, galite 
pasižymėti savo temperatūrą ir gaminimo laiką. 

Prie kiekvieno recepto pateikta reikalinga 
gaminimui funkcija ir kita svarbi informacija:

Gaminimo trukmė 

Gaminti  10-12 min. 180ºC 2 SousVide 600ml

Temperatūra Gaminimo funkcija 

Lentynos padėtis Vandens kiekis 

Pastabos dėl vandens kiekio 

Apie 950 ml vandens užtenka apie 50 min. Vandens 
kiekis apskaičiuojamas apytiksliai ir neturi tiesioginės 
įtakos patiekalui. Kai vanduo talpykloje baigiasi, 
pasigirsta signalas. Kad garų funkcija veiktų, reikia 
pripilti tiek vandens, kiek nurodyta.

Pradžiuginkite svečius trijų 
patiekalų vakariene, pagaminta 
garuose, – valgių aromatai orkaitėje 
nesusimaišys, todėl lengvai visus 
iškepsite vienu metu.
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Pasidalinkite savo slaptuoju ingredientu

Pridėjome pieštuką ir puslapių užrašams knygos gale 
– galite užsirašyti savo receptus.

Tikimės, kad ir jūs pasidalinsite kulinariniais savo 
laimėjimais bei atskleisite kitas skanaus maisto 
ruošimo paslaptis. 

#SlaptasIngredientas

      

Daugiau naudingų kulinarinių 
patarimų iš šefo lūpų išgirsite 
per YouTube. 
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Turinys
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Mėsa

M
ėsa



22



23

M
ėsa

Tinkama mėsos išpjova

Jei ieškote geros sultingos mėsos, rinkitės šviežiai 
rausvos spalvos išpjovą. Į kraujo spalvą būtina 
atkreipti dėmesį, taip sužinosite, ar mėsa nėra 
paliesta oksidacijos proceso ir nepraradusi skonio. 
Jei virsite lėtai, rinkitės riebesnį gabalą su sąnariu 
ir sausgyslėmis. Mėsa bus minkšta – tikra šventė 
gomuriui. Jei ketinate ruošti kepsnį, rinkitės sprandinę 
su riebaliuku, išsaugančiu natūralų mėsos skonį.

Mažesni mėsos gabaliukai, pvz., ėrienos sprandinės, 
neturi būti pervirti. Juos reikia greitai supjaustyti ir 
greitai pagaminti – pajusite tikrą jų skonį. Ruošdami 
vištieną atsiduokite nuojautai ir fantazijai. Tik 
verta prisiminti, jog krūtinėlė iškeps greičiau nei 
šlaunelės ar kulšelės. Vienas bendras dalykas yra 
būdingas visų rūšių mėsai – kuo ji raumeningesnė, 
tuo ryškesnis mėsos skonis. Reikės tik truputį ilgiau 
patroškinti. Jei dėl kažko abejojate rinkdamiesi mėsą, 
pasikonsultuokite su mėsininkais. Jie išmano savo sritį 
ir duos gerų patarimų.

Mėsą užmarinuokite nakčiai
Kietesnės mėsos gabalus 
palikite marinuotis raudonajame 
vyne ar su daržovėmis per naktį. 
Mėsa bus minkšta ir skani. Prieš 
gaminimą gerai ją nusausinkite. 
Marinatą panaudoti gardžiam 
padažui – puiki mintis.

Palikite pailsėti
Nepamirškite, kad pagamintą 
mėsą reikia palikti pailsėti. 
Uždenkite folija ir pastatykite 
šiltoje vietoje. Bendras 
patarimas – mėsa turi ilsėtis pusę 
troškinimosi laiko.

Išsaugokite skonį
Įsitikinkite, kad skrudinate ir 
apkepate mėsą reikiamoje 
temperatūroje. Neperkraukite 
keptuvės. Jei pridėsite per daug 
mėsos, karštis sumažės ir mėsą 
troškinsite jai dar neapskrudus. 
Iš pradžių reikėtų apkepti, po to 
troškinti.
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„Vasarą smagu su draugais kepti 
mėsą lauke. Kąsnio dydžio 
maistas būna labai gardus, o maži 
mėsainiai tampa mėgstamiausi. 
Kiekvieną kartą garinė 
orkaitė padeda juos paruošti 
nepriekaištingai, netgi iš anksto.“

Penny Rumford, Electrolux
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  Gaminti 30 min.

Mėsainių 
bandelės Gaminti 15 min. 130°C 2 Didelė drėgmė 300ml

Mėsainių 
įdaras Gaminti 15 min. 220°C 2 Karšto oro srautas

Ingredientai

500 g liesos maltos mėsos

1 smulkiai sukapotas 
svogūnas

Švieži džiūvėsėliai  
(iš dviejų batono riekelių)

1 kiaušinis

Vusterio padažas

Druskos ir pipirų

Prancūziškas batonas

Raudonųjų svogūnų 
užtepėlė

Riekelėmis pjaustytas sūris

Kąsnio dydžio mėsainiai
Visi mėgsta gerai paruoštus mėsainius, o paruošti 
pagal šį receptą jie tobulai tinka vakarėliams. Jeigu 
reikia daugiau, padvigubinkite ingredientų kiekį.

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas

1  Sumaišykite maltą mėsą, sukapotus svogūnus, džiūvėsėlius, 
įmuškite kiaušinį, apšlakstykite Vusterio padažu ir viską gerai 
sumaišykite.

2  Suformuokite mažus kotletukus ir sudėkite į kepimo 
popieriumi išklotą skardą.

3  Įstatykite į 2 kepimo lentyną. Nustatykite programą Didelė 
drėgmė ir kepkite 130°C temperatūroje 15 minučių. 

4  Prancūzišką batoną supjaustykite riekelėmis, kiekvieną jų 
aptepkite raudonųjų svogūnų užtepėle, uždėkite kotletuką ir 
riekelę sūrio.

5  Kepkite 2 orkaitės lentynoje 15 minučių, nustatę programą 
Karšto oro srautas 220°C temperatūroje 15 minučių.

6  Patiekite iš karto.

M
ėsa  U

žka
nd

žia
i
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Kad suktinukai būtų traškesni, 
aptepkite juos sezamų 
aliejumi ir kepkite nustatę 
programą Karšto oro srautas. 
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Ingredientai

250 g vištos krūtinėlės

½ morkos

50 g bambukų ūglių

1 askaloninis svogūnas

50 g ryžių makaronų

50 g sojų pupelių daigų

1 šaukštas skrudintų sezamų 
aliejaus

½ šaukštelio krienų miltelių

2 šaukšteliai kukurūzų 
krakmolo

2 šaukštai sojų padažo

2 šaukšteliai žuvų padažo

2 šaukšteliai sambal oelek 
pastos

12 ryžių popieriaus lapų

2 išplakti kiaušiniai

Suktinukai Spring rolls
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija 

Šie lengvai pagaminami, sveiki suktinukai ypač 
mėgstami susibūrimų metu, todėl idealiai tinka 
draugų kompanijai pavaišinti.

4–12 suktinukų  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas

1 Vištos krūtinėlę supjaustykite juostelėmis, morką, bambukų 
ūglius ir askaloninį svogūną – šiaudeliais. Ryžių makaronus 
užpilkite vandeniu ir palikite pastovėti, kol šie suminkštės, 
tada nusausinkite. Švariai paruoškite pupelių daigus.

2  Keptuvėje įkaitintame sezamų aliejuje iki traškumo 
pakepinkite vištienos juosteles. Tada sudėkite pjaustytas 
morkas ir bambukų ūglius, pupelių daigus, ryžių makaronus, 
krienų miltelius, askaloninį svogūną ir maišydami pakepinkite 
kelias minutes.

3  Kukurūzų krakmolą sumaišykite su sojų, žuvų padažu ir 
sambal oelek pasta. Gautą mišinį supilkite į nedidelį puodą, 
užvirkite ir maišydami pakaitinkite. Vėliau nukelkite ir palikite 
atvėsti. Tuo metu dideliame inde su vandeniu išmirkykite 
ryžių popieriaus lapus ir juos nusausinkite. 

4  Ryžių popieriaus lapus patieskite ant didelio darbastalio 
ir ant kiekvieno jų dėkite po 2 šaukštus įdaro. Lapų šonus 
užlenkite, suktinukus suvyniokite, jų galus aptepkite 
kiaušinių plakiniu ir suklijuokite. Garinimo indą su skylutėmis 
(komplektuojamas su orkaite) patepkite aliejumi ir sudėkite 
suktinukus.

5  Nustatykite programą Kepimas garuose ir 99°C 
temperatūrą. Kepimo skardą įdėkite į 2 kepimo lentyną ir 
kepkite 20 minučių.

Patiekimas

Į pašildytas lėkštes dėkite po 3 suktinukus, papuoškite šviežių 
bazilikų lapeliais, pabarstykite skrudintų sezamų sėklomis. 
Patiekite su saldžiu aitriųjų paprikų ir sojų padažais.

Gaminti 20 min. 99°C 2 Kepimas garuose 600ml
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Dim sum yra maži koldūnėliai, 
įdaryti nedideliu kiekiu įdaro. Vietoj 
kiaulienos ar kitokios rūšies mėsos 
įdarą galima paruošti iš žuvies, 
vėžiagyvių, netgi kiaušinių, taip pat 
tinka ir saldūs įdarai. Šie pikantiški 
koldūnėliai gali būti patiekiami 
aplieti stipraus skonio padažu. Toks 
yra nam pla padažas.  
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Ingredientai

Dim sum

150 g kiaulienos filė arba 
kiaulienos nugarinės

30 g šviežios imbiero šaknies

3–4 kalendros šakelės

1 česnako skiltelė

1 šaukštelis skrudintų sezamų 
aliejaus

16 wonton tešlos lapelių 

Nam pla padažas

100 ml žaliųjų citrinų sulčių

100 g cukraus

50 ml žuvų sultinio

50 ml ryžių acto

30 g smulkiai kapotos šviežios 
imbiero šaknies

½ citrinžolės lazdelės

½ smulkintos žalios aitriosios 
paprikos

½ smulkintos raudonos 
aitriosios paprikos

1 smulkintas laiškinis svogūnas

3–4 smulkinti kalendros lapeliai

Koldūnai Dim sum
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Lipdyti šiuos koldūnėlius – smagi pramoga visai 
šeimai. Turėkite pasiruošę daugiau wonton tešlos 
lapelių, nes jie lengvai plyšta.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Įdarui paruošti supjaustykite mėsą ir susmulkinkite virtuviniu 
kombainu.

2 Pusę nuluptos imbiero šaknies supjaustykite kubeliais, 
likusią atidėkite. Pusę nuo stiebo nuskabytų kalendrų lapelių 
susmulkinkite ir sumaišykite su mėsa bei imbierais.

3 Nuluptą česnako skiltelę susmulkinkite, sudėkite į mėsos 
mišinį ir viską sumaišykite su sezamų aliejumi. 

4 Į kiekvieną wonton tešlos lapelį, gausiai sudrėkintą 
vandeniu, dėkite po 1 šaukštelį paruošto įdaro. Suimkite 
tešlos kraštus ir suformuokite ryšulio formos koldūnėlį – 
tokį kaip nuotraukoje. Tešlos kraštus būtina užtaisyti, kad 
neišbėgtų įdaras. Į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą 
sudėkite paruoštus koldūnėlius sujungimu į apačią. 

5 Skardą su koldūnėliais įstatykite į 2 orkaitės lentyną ir kepkite 
30 minučių, nustatę programą Kepimas garuose ir 99°C 
temperatūrą.

6 Kol koldūnai kepa, nedideliame puode sumaišykite padažo 
ingredientus ir pakaitinkite, kol užvirs. Sumažinkite ugnį ir 
kaitinkite dar 1-2 minutes, po to perkoškite.

Patiekimas

Garuose keptus koldūnėlius apibarstykite smulkintomis 
aitriosiomis paprikomis, svogūnų laiškais, likusiais kalendrų 
lapeliais ir patiekite.

Gaminti 30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml
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Maltos avienos ir jautienos mišinys 
suteikia mėsos kukuliams minkštumo 
ir puikaus skonio, tačiau maltą 
mėsą galite rinktis kokią mėgstate. 
Rekomenduoju gryną maltą 
jautieną arba jautienos ir ėrienos ar 
veršienos mišinį.
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Ingredientai

Mėsos kukuliai

150 ml pieno

100 g džiūvėsėlių

400 g maltos mėsos   
(½ kiaulienos + ½ jautienos)

1½ šaukštelio druskos

1 šaukštelis kmyninio kumino

½ žiupsnelio baltųjų pipirų

½ žiupsnelio cinamono

1 žiupsnelis džiovintų mėtų

1½ žiupsnelio maltų Kajeno pipirų

1 kiaušinis 

Pomidorų padažas

1 didelis svogūnas

2 česnako skiltelės

1½ šaukšto alyvuogių aliejaus

400 g trintų konservuotų 
pomidorų

½ šaukštelio druskos

½ šaukštelio cukraus

1 žiupsnelis juodųjų pipirų 

1 šaukštas balzaminio acto

Tabasko padažas

4 pomidorai

½ šakelės petražolių

 

Frikadelės
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Kmyninio kumino sėklos ir cinamonas šiems 
mėsos kukuliams suteikia ryškaus rytietiško 
skonio. Kukuliai gali būti valgomi kaip sotus 
užkandis arba pagrindinis patiekalas.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Dubenėlyje sumaišykite pieną su džiūvėsėliais, palikite 
pastovėti 10 minučių. Tada sudėkite maltą mėsą, įberkite 
druskos, kuminų, baltųjų pipirų, cinamono, mėtų ir Kajeno 
pipirų. Įmuškite kiaušinį ir masę gerai išmaišykite.

2  Suformuokite 12 mėsos kukulių. Dėkite juos ant kepimo 
popieriumi išklotos skardos. Į vieną kukulį įsmeikite 
termometrą. 

3  Kepimo skardą su kukuliais statykite į 2 orkaitės lentyną, 
įjunkite programą Maža drėgmė, nustatykite temperatūrą 
180°C ir kepkite, kol kukulių temperatūra pasieks 75°C. 

4  Tuo metu nulupkite ir kubeliais supjaustykite svogūną bei 
česnaką, lėtai pakepinkite alyvuogių aliejuje iki skaidrumo. 
Sudėkite smulkintus pomidorus, įberkite druskos, cukraus, 
pipirų, acto ir troškinkite 10 minučių. Padažą pagardinkite 
keliais tabasko padažo šlakeliais, taip suteiksite jam 
aštrumo.

5  Kubeliais supjaustytus pomidorus ir sukapotas petražoles 
suberkite į pomidorų padažą ir dar patroškinkite 2 minutes.

Patiekimas

Papuoškite petražolių šakelėmis ir patiekite su žalumynais 
pagardintu kuskusu.

180°C 75°C 2 Maža drėgmė 600ml
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Sojų pastos miso rūšis šiam 
patiekalui yra svarbi. Jums 
reikės įsigyti hatcho sojų pastos, 
ji tamsesnė ir dėl ilgesnės 
fermentacijos yra stipresnio skonio. 
Lengvesnio, švelnesnio skonio 
sojų pasta naudojama sriuboms  
ir užpilams ruošti.
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Ingredientai

200 g saldžiųjų bulvių

Druskos pagal skonį

20 ml augalinio aliejaus

25 ml ryžių vyno arba chereso

25 g sviesto

200 ml tamsaus romo

30 g hatcho sojų pastos

Tamsaus nerafinuoto cukraus 
pagal skonį

200 g kiaulienos filė

200 g lotoso šaknies

500–1000 ml aliejaus gruzdinti

Druskos

Garstyčių miltelių

1 nedidelis šiaudeliais 
supjaustytas poro stiebas 

Kiaulienos filė su romo ir sojų pastos 
padažu, ryžių vyno ir saldžiųjų bulvių 
piurė bei lotoso šaknimi
Tim Anderson, receptų kūrėjas ir Market House šefas, Brikstonas, Londonas

Kiauliena puikiai dera su saldžiosiomis bulvėmis, o sojų 
pastos padažas su romu suteikia netikėto puikaus skonio.

10 porcijų  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Saldžiąsias bulves nulupkite, supjaustykite kubeliais, 
apibarstykite druska ir apšlakstykite augaliniu aliejumi. 
Nustatykite programą Karšto oro srautas ir kepkite orkaitėje 
2 lentynoje 40 minučių, kol pasidarys minkštos. Maisto 
kombainu sutrinkite bulves su ryžių vynu bei sviestu iki 
vientisos masės. Pertrinkite per sietelį, sudėkite į konditerinį 
maišelį. Laikykite orkaitėje šiltai, kol prireiks.

2  Romą virinkite ant viryklės, kol nugaruos pusė skysčio. 
Įmaišykite sojų pastos, pagal skonį įdėkite cukraus ir acto.

3  Supilkite į vakuuminį maišelį, sudėkite kiaulienos filė, maišelį 
užsandarinkite ir įdėkite į 3 orkaitės lentyną. Nustatykite 
programą SousVide, 60°C temperatūrą ir troškinkite 
45 minutes.

4  Lotoso šaknį nulupkite, supjaustykite vaflio plonumo 
griežinėliais.

5  Keptuvėje įkaitinkite aliejų iki 180°C. Lotoso šaknies 
griežinėlius nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Gruzdinkite 
įkaitintame aliejuje apie 5 minutes, kol švelniai pagels. 
Dėkite ant virtuvės grotelių, kad nuvarvėtų riebalai arba 
nusausinkite popieriniu rankšluosčiu, ir iškart pabarstykite 
druska bei garstyčių milteliais.

Patiekimas

Kiaulienos filė ištraukite iš vakuuminio maišo, apskrudinkite 
įkaitintoje keptuvėje. Palikite pailsėti 5 minutes, tada 
supjaustykite kąsnio dydžio gabalėliais. Kiekvieną jų uždėkite 
ant traškaus lotoso griežinėlio, sudėliokite ant bulvių piurė 
papuoškite porų šiaudeliais.
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Gaminti 40 min. 180°C 2 Karšto oro srautas

Gaminti 45 min. 60°C 3 SousVide programa 500ml
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Svogūnus galite pakeisti porais 
(tokiu pačiu kiekiu). Kuo kietesnis 
ir brandesnis sūris, tuo skanesnis 
bus pyragas.
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Ingredientai

Tešla

200 g miltų

100 g sviesto

2 kiaušiniai

Tarkuoto muskato riešuto

½ arbatinio šaukštelio druskos

Pipirų

Įdaras

1 svogūnas

200 g rūkytos šoninės

2 kiaušiniai

250 g grietinės

150 g tarkuoto sūrio

Druskos ir pipirų

Tarkuoto muskato riešuto

Pyragas Quiche Lorraine
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šio pyrago pagrindas - maloniai trapus, o įdaras tiesiog 
tirpsta burnoje. Gabalėlis šio pyrago labai tinka pietums 
arba kaip užkandis vakarienės pradžioje.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Ant lengvai miltais pabarstyto darbastalio iš miltų, sviesto, 
kiaušinių, žiupsnio tarkuoto muskato riešuto, druskos ir 
pipirų užminkykite vientisą tešlą, suformuokite iš jos rutulį, 
apvyniokite maistine plėvele ir padėkite į šaldytuvą kelioms 
valandoms.

2  Įdarui supjaustykite nuluptą svogūną ir rūkytą šoninę. 
Kiaušinius išplakite kartu su grietine ir tarkuotu sūriu. 
Pagardinkite druska, pipirais ir muskato riešutu.

3  Miltais pabarstykite darbastalį ir iškočiokite tešlą. Įtieskite ją 
į plonai riebalais išteptą kepimo formą ir subadykite šakute. 
Ant tešlos tolygiai paskleiskite svogūnų ir mėsos įdarą, ant 
viršaus užpilkite prieskoniais pagardintą kiaušinio plakinį. 

4  Nustatykite programą Pica ir 230°C temperatūrą. Pyragą 
įdėkite į 1 orkaitės lentyną ir kepkite 50 minučių.

Patiekimas

Iškepusį Quiche Lorraine pyragą supjaustykite trikampio 
formos gabalėliais (kaip picą ar tortą) ir patiekite iškart dar 
šiltą.

Gaminti 50 min. 230°C 1 Pica 
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Lengvai paruošiamas sezoninių 
vasaros daržovių troškinys yra 
skanus ir šiltas, ir atvėsęs. Galite 
laisvai rinktis ir derinti daržoves 
tarpusavyje pagal sezoniškumą ir 
savo skonį.
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Ingredientai

½ ryšulėlio šviežių šalavijų

1 morka

1 cukinija

1 nedidelis baklažanas

1 geltona saldžioji paprika

1 raudona saldžioji paprika

Druskos ir pipirų

6 šaukštai alyvuogių aliejaus

100 g šoninės spirgučių

1 citrina

 

Keptos daržovės su 
šonine ir šalavijais
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Įvairiais skoniais turtingas keptų daržovių garnyras yra ne tik 
puikus užkandis, bet tobulas priedas ir prie šventinių kepsnių.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Nuskabykite šalavijų lapelius, 8 gražiausius atsidėkite, 
likusius supjaustykite juostelėmis. Morką nuskuskite, cukiniją 
ir baklažaną nuplaukite. Supjaustykite daržoves maždaug 
5 mm storio griežinėliais. Išvalytas geltoną ir raudoną 
paprikas supjaustykite tokio pat storio griežinėliais.

2  Daržoves ir smulkintus šalavijus sudėkite į dubenį, 
pabarstykite druska ir pipirais, viską išmaišykite su alyvuogių 
aliejumi. Paruoštą daržovių mišinį tolygiai paskirstykite 
ant kepimo skardos. Į kitą kepimo skardą sudėkite rūkytos 
šoninės gabalėlius. Išspauskite citrinos sultis ir pusę jų 
pašlakstykite ant šoninės.

3  Kepimo skardą su daržovėmis įstatykite į 4 orkaitės 
lentyną, o skardą su šonine – į 1 lentyną. Nustatykite kepimo 
programą Karšto oro srautas ir 220°C temperatūrą. 
Kepkite 12 minučių. Iškepusias daržoves sudėkite į dubenį, 
pagardinkite apšlakstydami likusiomis citrinos sultimis, 
druska ir pipirais. Šoninės spirgučius sudėkite ant popierinio 
rankšluosčio, kad sugertų riebalų perteklių.

Patiekimas

Pagamintą daržovių troškinį patiekite pašildytame serviravimo 
inde, pabarstykite šoninės spirgučiais ir papuoškite šalavijų 
lapeliais.

Šoninė  Gaminti 12 min. 220°C 4 Karšto oro srautas

Keptos        
daržovės Gaminti 12 min. 220°C 1 Karšto oro srautas
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Čiobriauliakės pavadinimas 
apgaulingas - anglų kalboje 
terminu sweetbread vadinama 
čiobrialiaukė, dar kitaip - užkrūčio 
liauka. Žodis saldus siekia XVI amžių 
ir greičiausiai buvo naudojamas 
nusakyti švelniai sodriam čiobrelio 
aromatui, o duona gali būti 
kildinama iš brede, reiškiančio 
keptą mėsą. Pirkdami čiobrialiaukę, 
atkreipkite dėmesį,ar ji sniego 
baltumo ir šviežia.
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Ingredientai

400 g veršiuko arba ėriuko 
čiobrialiaukės

Druskos

100 g miltų, pakepintų 
keptuvėje iki auksinio 
atspalvio

50 g sviesto

1 šaukštas saldymedžio 
miltelių

Čiobrialiaukė
Björn  Frantzén, virtuvės šefas,  Stokholmas, Švedija

Įsimintino skonio valgis gaminamas dar nuo   
XVI amžiaus, nors daugelis iki šiol jo nėra ragavę. 

2–4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Pamerkite čiobrialiaukę per naktį 1 % druskos tirpale.

2  Supilkite viską į vakuuminį maišelį ir sandariai uždarykite. 
Nustatykite programą SousVide ir kepkite 3 orkaitės 
lentynoje 60°C temperatūroje 60 minučių.

3  Palikite visiškai atvėsti.

4  Išimkite iš maišelio, peiliu pašalinkite riebalų perteklių. 

5  Perjaukite į dvi dalis, pabarstykite miltais.

6  Kepkite keptuvėje iš abiejų pusių, kol švelniai pagels.

7  Kiekvieną puselę perpjaukite per pusę ir pabarstykite 
druska bei saldymedžio milteliais. 
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Gaminti 60 min. 60°C 3 SousVide programa 500ml
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Ingredientai

700–800 g jautienos filė,  
kiekvienas gabalas 3 cm storio

1 skiltelė česnako, nulupta ir 
supjaustyta

1 šakelė rozmarino

2 lapeliai šalavijo

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Žiupsnelis druskos ir pipirų

Jautienos filė su 
česnakais bei rozmarinais 
Ruošiant jautienos kepsnį SousVide būdu, 
išryškėja turtingas ir intensyvus jautienos skonis. 
Kepsnį tinka patiekti kaip pagrindinį patiekalą.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Mėsą, česnaką, rozmariną, šalaviją, druską ir pipirus su 
aliejumi sudėkite į vakuuminį maišelį, sandariai uždarykite 
ir troškinkite 2 valandas.

2  Paruoštą mėsą išimkite iš maišelio ir nusausinkite ant 
popierinio rankšluosčio.

3  Gerai įkaitintoje keptuvėje apkepkite mėsą keletą 
sekundžių, kol gražiai apskrus.

4  Supjaustykite riekelėmis, sudėkite į serviravimo indą, 
pabarstykite druska, apšlakstykite aliejumi.
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Gaminti 120 min. 60-65ºC 2 SousVide programa 800ml
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Ingredientai

1 ryšulėlis šviežių peletrūnų

1 šaukštas saulėgrąžų aliejaus

Druskos ir pipirų

1 kiaulienos filė (apie 700 g)

1 askaloninis svogūnas

10 g sviesto

200 ml grietinėlės

1 šaukštas grūdėtųjų garstyčių

Kiaulienos filė su kreminiu 
peletrūnų padažu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Klasikinis peletrūnų ir garstyčių derinys puikiai 
dera prie gerai paruoštos sultingos mėsos.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Smulkiai sukapokite peletrūnus. Saulėgrąžų aliejų, druską su 
pipirais įtrinkite į kiaulienos filė. Sudėkite mėsą ir dar šaukštelį 
smulkintų peletrūnų į vakuuminį SousVide maišelį, sandariai 
uždarykite.

2  Dėkite maišelį į 3 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
SousVide ir troškinkite 80 minučių 65°C temperatūroje. 

3  Tuo metu smulkiai supjaustykite askaloninį svogūną, 
pakepinkite svieste mažoje keptuvėje, įpilkite grietinėlės 
ir sumaišykite su prie dugno prikibusiais likučiais. Sudėkite 
garstyčias ir likusius smulkintus peletrūnų lapelius, truputį 
pakaitinkite. Pabarstykite druska ir pipirais.

4  Kai filė bus paruošta, trumpai apkepkite ją gerai įkaitintoje 
keptuvėje, kol įgaus švelniai auksinį atspalvį. Supjaustykite 
riekelėmis ir apliekite peletrūnų padažu.
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Gaminti 80 min. 65°C 3 SousVide programa 650ml
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Mažai kas žino, kad avienos 
riebalai stingsta taip pat greitai, 
kaip ir tirpsta. Todėl šis patiekalas 
turi būti patiekiamas karštas iš 
anksto pašildytose lėkštėse. Taip 
pat nerekomenduojama su aviena 
gerti šaltų gėrimų.
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Ingredientai

600 g ėrienos šoninės su kauliukais

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

4 ančiuvių filė

1 šakelė rozmarino

Druskos ir pipirų

25 g kiaulienos riebalų

1 skiltelė česnako

1 taurė baltojo vyno

¼ stiklinės baltojo vyno acto

Itališki ėrienos pjausniai 
Davide Negri, itališkos virtuvės šefas

Klasikinis, lengvai paruošiamas patiekalas. 
Naudokite pačius geriausius ingredientus, 
kokius tik galite gauti, ir patiekalas jūsų nenuvils.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuplaukite ėrieną ir supjaustykite 3 cm dydžio pjausniais. 
Sudėkite į vakuuminį maišelį, supilkite alyvuogių aliejų, 
sudėkite ančiuvius, rozmarinus, apibarstykite druska ir 
pipirais.

2  Maišelį sandariai uždarykite ir dėkite į orkaitės 3 
lentyną, nustatykite programą SousVide ir kepkite 58°C 
temperatūroje 60 minučių.

3  Mėsą iš abiejų pusių trumpai apkepkite keptuvėje karštuose 
kiaulienos riebaluose su smulkintais česnakais. Supilkite 
vyną ir actą, kaitinkite dar 2 minutes, kol nugaruos.

Patiekimas

Pjausnius patiekite vidutiniškai keptus,  dar šiek tiek rausvus.
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Gaminti 60 min. 58°C 3 SousVide programa 600ml
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Ingredientai

700–800 g vištos krūtinėlės, 
kiekvienas gabalėlis apie 
3 cm storio

2 citrinų žievelė

8 čiobrelio šakelės

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Druskos ir pipirų

Viščiukas su citrina 
Pikantiškas, citrinomis gardintas keptas viščiukas 
su gaiviomis salotomis gali tapti lengvais vasaros 
pietumis – arba, patiektas su keptų daržovių 
garnyru, – sveika vakariene.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Visus ingredientus sudėkite į vakuuminį maišelį.

2  Sandariai uždarykite ir troškinkite 70 minučių.

Patiekimas

Prie šio kepto viščiuko puikiai dera lengvi daržovių padažai, 
ypač porų ir cukinijų (žr. atskirą receptą).
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Gaminti 70 min. 70ºC 2 SousVide programa 700ml
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Kad patiekalas atrodytų 
spalvingesnis, galite pridėti 
daržovių, pvz., porų, morkų ar 
šparaginių pupelių, supjaustyti 
vaflio plonumo juostelėmis, 
pamarinuoti ir sudėti troškinti   
kartu su mėsa.
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Ingredientai

1 česnako skiltelė

1 cm imbiero šaknies

4 vištos krūtinėlės

2 šaukštai sojų padažo

Žiupsnelis malto cinamono

½ šaukšto džiovinto raudonėlio

Žiupsnelis druskos

Švelniai pikantiška vištiena
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Marinatas užtikrina gerą skonį, o troškinant 
garuose mėsa išlieka sultinga. Nuostabiai skanu 
su kuskusu ir orkaitėje keptomis daržovėmis.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nulupkite česnaką ir imbiero šaknį, smulkiai sukapokite. 
Vištieną supjaustykite 1 cm storio griežinėliais. 

2  Vištos krūtinėlę 2–3 valandas marinuokite karščiui 
atspariame inde su sojų padažu, cinamonu, raudonėliais, 
česnakais, imbierais ir druska. 

3  Nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite vištieną 
2 orkaitės lentynoje 80°C temperatūroje 15 minučių.

Patiekimas

Patiekite su daržinio builio lapais, apšlakstytais sojų padažu.

Gaminti 15 min. 80°C 2 Kepimas garuose 500ml
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„Anksčiau galėjau tik pasvajoti apie 
tobulai iškeptą viščiuką. (Teigiu kaip 
patyrusi namų šeimininkė.) O garuose 
iškepta vištiena visada išlieka minkšta, 
sultinga ir padengta traškia aukso 
spalvos odele. Tai pranoksta net 
didžiausius mano lūkesčius.“

Penny Rumford, Electrolux
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Ingredientai

1 viščiukas

100 g minkšto sviesto

Sauja šviežių žalumynų

Druskos pagal skonį

1 citrina

Keptas viščiukas
Nieko nėra skanesnio nei sultingas keptas viščiukas. 
Kepant garuose mėsa išlieka nepaprastai sultinga, 
be to, sutrumpėja gaminimo laikas. Mėsa lengvai 
atsiskiria nuo kaulų.

4–6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas

1 Viščiuką iš šaldytuvo išimkite 1 valandą prieš gaminimą, 
kad būtų kambario temperatūros.

2  Virtuviniu kombainu išsukite sviestą su žalumynais ir druska 
iki vientisos masės. Gausite skanų žalumynais pagardintą 
sviestą.

3  Viščiuką dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir kepkite 180°C temperatūroje 45 minutes 
arba kol mėsos temperatūra pasieks 70°C. Tada dar 
mažiausiai 2 minutes, kol ims tekėti skaidrios sultys.

Patiekimas

Patiekite su lapinėmis daržovėmis ir traškia duona, kuri padės 
tobulai išlaižyti lėkštę, sugerdama gardų sviesto padažą su 
žalumynais.

Gaminti 45-50 min. 180°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Aštriausia aitriosios paprikos vieta 
yra ten, kur sėklytės laikosi prie 
baltos membranos ankšties viduje. 
Ruošdami šį receptą, sėklyčių 
neišmeskite - jos suteiks ypač aštrų 
akcentą. 
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Ingredientai

2 ančių krūtinėlės

1 šaukštas druskos

½ šaukšto 5 prieskonių mišinio

1 pakelis antienos blynelių

Padažas

1 šaukštas aštraus  
česnakinio padažo

3 šaukštai slyvų padažo

Šlakelis tamsaus sojų padažo

2 šaukštai šalto vandens

Traški anties krūtinėlė su blyneliais 
ir aštriu česnakiniu slyvų padažu
Jeremy Pang, Wok mokykla, Jungtinė Karalystė

Šie blyneliai kiniškai vakarienei suteikia prašmatnumo. Jei mėgstate  
blynelius, galite juos patiekti tiesiog kaip užkandį arba kaip pirmąjį patiekalą.  
Slyvų padažas su agurkų gabalėliais yra puikus antienos pagardas.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas/vidutinis 

1 Anties krūtinėles sudėkite į verdantį vandenį 2-3 
minutėms, tada išimkite ir palikite atvėsti.

2  Odelę įpjaukite skersai, stenkitės nepaliesti mėsos.

3  Šaukštą druskos įtrinkite į anties krūtinėlę.

4  5 prieskonių mišinį įtrinkite į anties mėsą.

5  Sudėkite į vakuuminį maišelį, sandariai užtaisykite, 
statykite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą 
SousVide ir kepkite 60°C temperatūroje 45 minutes.

6  Išėmę iš maišelio, nusausinkite odelę, dėkite į keptuvę 
ir apkepkite 3–5 minutes, kol odelė taps traški ir įgaus 
aukso atspalvį.

Patiekimas

Patiekite su garuose keptais blyneliais (kepkite 5 minutes, 
nustatę programą Kepimas garuose) ir marinuotais 
agurkėliais.
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Gaminti 45 min. 60°C 3 SousVide programa 600ml
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Troškiniui geriausiai tiks mentė arba 
sprandinė, nes ištroškinta mėsa bus 
ypač minkšta bei sultinga. Patiekalą 
skaniausia patiekti su plačiais 
makaronais ir tamsiuoju alumi.
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Ingredientai

600 g troškinti skirtos jautienos

1 šaukštelis kuminų

Druskos ir pipirų

1 šaukštas aliejaus

Miltų

1 smulkiai supjaustytas svogūnas

2 šaukšteliai pomidorų tyrės

2 šaukšteliai rudojo cukraus

330 ml tamsiojo alaus arba elio

400 ml jautienos sultinio

Aluje troškinta jautiena
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ilgais žiemos vakarais greičiausiai sušilsite ragaudami 
sotų ir paprastą maistą. Jautiena, troškinama aluje, 
įgauna sodraus pikantiško skonio.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Jautieną supjaustykite 3 cm kubeliais, pabarstykite druska, 
pipirais ir kuminais.

2  Jautienos gabalėlius apkepkite karštame aliejuje iki švelnaus 
rudumo, įberkite miltų, suberkite susmulkintą svogūną, 
sudėkite pomidorų tyrę bei rudąjį cukrų. Viską gerai 
išmaišykite (tam geriausiai tinka medinis šaukštas). Tada 
apliekite alumi. Supilkite jautienos sultinį ir viską patroškinkite 
dar keletą minučių. Nugramdykite prie troškintuvo dugno 
prikepusius gabalėlius. 

3  Troškinimo indą statykite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Maža drėgmė ir 180°C temperatūroje troškinkite 
135 minutes.

Patiekimas

Patiekalą pabarstykite kapotomis petražolėmis ir patiekite.

Gaminti 135 min. 180°C 2 Maža drėgmė 700ml



56

Žemės riešutai sužadina apetitą 
ir suteikia patiekalui papildomo 
skonio. Paskrudinti orkaitėje jie 
būna maloniai traškūs ir suteikia 
pikantiško skonio ne tik sūriems ar 
saldiems patiekalams, bet tinka 
pagardinti ir aštrius valgius. 
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Ingredientai

4 gaidukų krūtinėlės arba 4 
vištos krūtinėlės 

2 vidutinio dydžio salotinės 
trūkažolės

Sviestas

50 g baltojo vyno

100 ml daržovių sultinio

100 g medaus

Alyvuogių aliejaus, 
sumaišyto su smulkinta 
aitriąja paprika

50 g žemės riešutų

Gaidukas su trūkažolėmis 
ir žemės riešutais
Eros  Picco ir Tommaso Arrigoni, Milano virtuvės šefai, Italija

Visi šio patiekalo skoniai tobulai dera tarpusavyje. 
Tai valgis, kurį norėsite gaminti daug kartų.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis

1 Krūtinėles apkepkite svieste, nesvylančioje keptuvėje.

2  Atskirkite trūkažolės lapus vieną nuo kito ir supjaustykite 
išilgai. Tada troškinkite sviesto, baltojo vyno ir sultinio 
mišinyje.

3  Sudėkite medų, apšlakstykite keliais lašais aliejaus, 
sumaišyto su aitriąja paprika.

4  Žemės riešutus paskrudinkite orkaitėje 120°C temperatūroje, 
kol ims gelsti.

5  Pakepintus riešutus susmulkinkite.

6  Riešutus sudėkite į puodą su trūkažole ir keletą minučių 
patroškinkite.

7  Krūtinėlę supjaustykite įstrižai ir patiekite su riešutais ir 
trūkažole.

Gaminti 20 min. 120°C 2 Karšto oro srautas
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Pagal šį receptą gaminkite 
šviežią nešaldytą viščiuką, lesintą 
kukurūzais. Tokia mėsa bus ypač 
minkšta ir sultinga. Troškinimui 
pasirinkite geros kokybės 
raudonąjį vyną, kurį galbūt 
patieksite ragaudami šį patiekalą.
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Ingredientai

12 askaloninių svogūnų

2 skiltelės česnako

100 g skustų morkų

100 g salierų

250 g rudųjų pievagrybių

½ ryšulėlio petražolių

1 šakelė čiobrelių

1 kg vištienos

Druskos ir pipirų

1 šaukštelis miltų

50 g lydyto sviesto

300  ml raudonojo vyno

500 ml vištienos sultinio

150 g spirgučių

1 mažas stiklainis perlinių svogūnų

1 šaukštas kukurūzų krakmolo

1 šaukštas Porto vyno

Vyne troškinta vištiena 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Klasikinė prancūzų virtuvė nėra sudėtinga. 
Šitaip paruošta vištiena būna ne tik puikaus 
skonio, bet ir nepaprastai minkšta ir sultinga.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Nuluptus askaloninius svogūnus supjaustykite šiaudeliais. 
Susmulkinkite nuluptas česnako skilteles. Morkas ir salierus 
supjaustykite 1 cm kubeliais, grybus padalinkite į keturias 
dalis. Petražolių ir čiobrelių lapelius nuskabykite nuo kotelių. 
Išdarinėtą vištą pabarstykite druska, pipirais, apibarstykite 
trupučiu miltų.

2  Lydytą sviestą ištirpinkite keptuvėje ant viryklės ir vištą 
apkepkite iš visų pusių iki švelniai apskrus. Suberkite 
askaloninius svogūnus, morkas, salierus bei česnaką, viską 
pakepinkite. Supilkite raudonąjį vyną ir kaitinkite tol, kol 
skysčio sumažės per pusę.

3  Užpilkite sultiniu, užvirinkite. Suberkite petražoles, čiobrelius, 
spirgučius, grybus ir perlinius svogūnus. Troškinimo indą 
statykite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą Karšto oro 
srautas ir 170°C temperatūrą, troškinkite 75 minutes.

4  Išimkite vištieną iš troškinimo indo. Kukurūzų krakmolą 
sumaišykite su Porto vyno šlakeliu, gautą mišinį įmaišykite į 
padažą, kad šis sutirštėtų. 

Patiekimas

Paukštienos žirklėmis padalinkite vištą į 8 porcijas ir patiekite.

Gaminti 75 min. 170°C 2 Karšto oro srautas
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„Garuose šventinį kalakutą galiu 
paruošti dukart greičiau nei įprastai. 
Gaminu 2–3 valandas iš anksto, 
suvynioju į 5 folijos sluoksnius ir 
laikau terminiame inde. Kalakutiena 
išlieka minkšta ir šilta, o aš tuo metu 
galiu bendrauti su svečiais.”

Dan Arler, Electrolux
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Šventinis kalakutas
Šalavijų sviestą tepkite po paukščio odele, taip 
paryškinsite mėsos skonį, o įdarytas kalakutas 
išliks itin sultingas.

Gaminti 2 val.             
(priklausomai nuo kalakuto dydžio) 200°C 2 Maža drėgmė 700ml

Ingredientai

1 kalakutas

Šalavijų sviestas 

20 g minkšto sviesto arba margarino

1 šaukštas džiovintų šalavijų

½ šaukštelio česnako miltelių

Druskos ir pipirų

Šalavijų įdaras 

1 vidutinio dydžio susmulkintas 
svogūnas

1 didelis smulkiai sukapotas saliero 
stiebas

4–5 baltos duonos riekelės, 
supjaustytos kubeliais

½ šaukšto džiovintų šalavijų

Pipirų

1 šviežios dešrelės mėsa

½ puodelio verdančio vandens su 
ištirpintu 1 kubeliu vištienos sultinio

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Į minkštą sviestą sudėkite džiovintus šalavijus, česnaką, 
druską ir pipirus. Viską gerai išsukite. Dėkite į šaldytuvą 
10 minučių.

2  Pirštais atitraukite odą nuo krūtinėlės ir kulšelių mėsos. Tą 
patį padarykite iš šonų ir nugaros.

3  Atitraukę odą nuo mėsos, dėkite šalavijų sviesto gabaliukus 
po oda ir tolygiai paskirstykite delnu.

4  Įdarą sudėkite į paukščio vidų, palikite šiek tiek erdvės, nes 
kepant įdaras plėsis.

5  Likusią įdaro dalį sudėkite į karščiui atsparų indą ir kepkite 
orkaitėje 30 minučių.

6  Ertmę, per kurią sudėjote įdarą, užtaisykite mediniais 
pagaliukais.

7  Kalakutą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir kepkite 200°C temperatūroje 30 minučių 
kiekvienam svorio kilogramui.

8  Norėdami patikrinti, ar mėsa iškepusi, pradurkite storiausią 
kulšies vietą, jeigu bėga skaidrios sultys, mėsa iškepusi.

Įdaras 

Vandenį užvirinkite, įdėkite sultinio kubelį, suberkite salierą, 
pavirkite 2–3 minutes. Likus 15 minučių iki kalakuto įkimšimo, į 
sultinį suberkite likusius ingredientus, gerai išmaišykite ir palikite 
nusistovėti. Jeigu įdaras per sausas, įpilkite šiek tiek vandens.
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Ėrieną galima gaminti pagal 
daugybę receptų, pagal visus juos 
paruošta mėsa bus skani, sveika, 
maistinga. Suvalgęs 100 g tokios 
mėsos, suaugęs žmogus gauna 
vitamino B12 paros normą. Be to, 
gamindami šį patiekalą pasijusite 
tikrais virtuvės virtuozais.



63

M
ėsa  Pa

g
rind

inia
i p

a
tieka

la
i

Ingredientai

1 cukinija

4 askaloniniai svogūnai

2 skiltelės česnako

Alyvuogių aliejaus

Maldono druskos

Baltųjų pipirų

100 g virtų avinžirnių

Šviežių petražolių ir mėtų

400 g ėrienos išpjovos

Ėriena su cukinijomis ir avinžirniais
Juan Amador, Manheimo virtuvės šefas, Vokietija

Paruošti šį klasikinį patiekalą labai lengva. 
Rinkitės geriausios kokybės produktus ir 
patiekalas jūsų nenuvils.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Cukiniją supjaustykite kubeliais, susmulkinkite askaloninius 
svogūnus ir česnaką.

2  Viską pakepinkite aliejuje, pabarstykite druska ir pipirais.

3  Suberkite avinžirnius, supilkite raudonojo vyno actą, viską 
gerai išmaišykite.

4  Pabarstykite petražolių ir mėtų lapeliais.

5  Pagardinkite druska ir pipirais.

6  Ėrieną apkepkite gerai keptuvėje įkaitintame alyvuogių 
aliejuje ir sudėkite į kepimo skardą.

7  Kepimo padėklą statykite į orkaitės 2 lentyną, įsmeikite 
mėsos termometrą į storiausią ėrienos vietą, nustatykite 
58°C temperatūrą.

8  Nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 160°C 
temperatūroje. Kepimo trukmė priklauso nuo kepsnio 
dydžio.

9  Avinžirnius su cukinija sudėkite į lėkštę.

10 Ėrieną supjaustykite riekelėmis ir sudėkite prie garnyro.

11  Pabarstykite Maldono druska ir šviežiomis mėtomis.

58°C 160°C 2 Maža drėgmė 700ml
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Kaulą galite išimti prieš kepdami 
arba mėsai iškepus. Bet kuriuo 
atveju mėsą pjaukite įstrižai 
raumenų.
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Ingredientai

3 smulkintos česnako skiltelės

1 ryšulėlis šviežių rozmarinų

1 ryšulėlis šviežių čiobrelių

2,7 kg sverianti ėriuko koja

Druskos ir juodųjų pipirų

30 ml alyvuogių aliejaus

Kepta ėriuko koja su rozmarinais
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Joks patiekalas neprilygs klasikiniu būdu tobulai iškeptai 
ėriuko kojai, pagardintai rozmarinais ir česnaku.

4–6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Nuluptas česnako skilteles smulkiai sukapokite arba 
sutraiškykite. Nuskabytus rozmarinų ir čiobrelių lapelius taip 
pat smulkiai sukapokite.

2  Ėrienos gabalą apkepkite keptuvėje, kol iš visų pusių gražiai 
paruduos. Druską, pipirus, žalumynus ir alyvuogių aliejų 
sumaišykite, gautu mišiniu įtrinkite apkeptą mėsą.

3  Į storiausią mėsos gabalo vietą įsmeikite mėsos termometrą. 
Temperatūros jutiklyje nustatykite 62°C temperatūrą. Kepkite 
1 orkaitės lentynoje. Nustatykite programą Kepimas žemoje 
temperatūroje ir 120°C . Po 10 minučių orkaitė automatiškai 
persijungs į 80°C temperatūrą. Ėriuko koją kepkite lėtai, kol 
mėsos temperatūra pasieks nustatytąją.

Patiekimas

Įspūdingą kepsnį pjaustykite riekelėmis jau ant pietų stalo.

120/80°C 62°C 1 Kepimas žemoje 
temperatūroje
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Ingredientai

1 svogūnas

2 šaukštai alyvuogių aliejaus

750 g maltos jautienos

1 skardinė (400 ml) luptų 
smulkintų pomidorų

2 x 4 šaukšteliai džiūvėsėlių

Druskos ir pipirų

Cinamono

750 g vidutinio kietumo bulvių

50 g sviesto

500 g baklažanų

150 g tarkuoto aštraus puskiečio 
sūrio, pvz., ementalio

4 šaukštai džiūvėsėlių

Bešamelio padažas

75 g sviesto

50 g miltų

Druskos ir pipirų

Tarkuoto muskato riešuto

500 ml pieno

150 g tarkuoto puskiečio sūrio, 
pvz., ementalio

Musaka 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Sotus tradicinis graikų patiekalas gali būti 
gaminamas su jautiena, tačiau, jeigu norite 
klasikinio skonio, musaką ruoškite su aviena.

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Nuluptą svogūną perpjaukite pusiau, supjaustykite 2 mm 
griežinėliais ir pakepinkite alyvuogių aliejuje.

2  Sudėkite maltą mėsą ir apkepkite. Konservuotus pomidorus 
suverskite į keptuvę, įberkite 4 šaukštus džiūvėsėlių, pagal 
skonį pabarstykite druska, pipirais, žiupsneliu cinamono ir 
kaitinkite, kol užvirs.

3  Nuluptas bulves supjaustykite 1 cm griežinėliais ir 
nusausintas ant popierinio rankšluosčio pakepinkite 
keptuvėje su sviestu.

4  Paruoškite bešamelio padažą: nedideliame puode 
ištirpinkite sviestą, suberkite miltus ir maišykite. Pagardinkite 
druska, pipirais, įberkite žiupsnelį tarkuoto muskato.

5  Pamažu pilkite pieną ir kaitindami maišykite, kad nebūtų 
gumulėlių. Padažui užvirus, kaitinkite dar 10 minučių. 
Suberkite 100 g tarkuoto sūrio ir išmaišykite.

6  Nuplautus baklažanus supjaustykite 1 cm griežinėliais. 
Kepimo indą patepkite aliejumi, į jį vienu sluoksniu 
suguldykite bulvių griežinėlius, ant jų šiek tiek pabarstykite 
tarkuoto sūrio.

7  Toliau dėkite sluoksnį baklažanų griežinėlių, ant jo tolygiai 
paskirstykite trečdalį maltos mėsos mišinio ir apliekite 
trečdaliu bešamelio padažo. Apkepą tęskite sluoksniuoti 
nuo bulvių, toliau vėl guldykite baklažanų griežinėlius 
ir paskleiskite maltos mėsos sluoksnį. Paskutinį sluoksnį 
užbaikite bešamelio padažu. 

8  Ant viršaus užbarstykite likusį tarkuotą sūrį ir užberkite 
džiūvėsėlių. Paruoštą kepti patiekalą pašaukite į 2 orkaitės 
lentyną, nustatykite programą Mažai drėgmės ir kepkite 
160°C temperatūroje 50 minučių.

Gaminti 50 min. 160°C 2 Maža drėgmė 700ml
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Šios mažos sėklos dėl maistingųjų 
medžiagų ir naudos sveikatai 
mėgstamos daugelyje šalių jau šimtus 
metų. Taigi kalba eina apie lęšius, 
minimus Biblijoje, aptinkamus neolito 
laikų kapavietėse, patiekalų 
receptuose aprašytus senovės Romos 
kulinaro Apicijaus. Valgydami 
vadinamąjį vargšų maistą, labai 
džiuginame savo organizmą.
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Ingredientai

200 g lęšių

Vandens

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Česnako

Druskos ir pipirų

4 triušienos filė

Čiobrelių

Mairūnų

Lydyto sviesto

500 g gaminti paruoštų špinatų

Žalumynų mišinio

200 g trūkažolės lapų

50 g burokėlių, supjaustytų labai 
plonais šiaudeliais

Balzaminio acto

Briuselio kopūstų

Valgomų gėlių

Maldono druskos

Stambiai smulkintų kedrų riešutų

Triušienos filė su lęšiais, špinatais 
ir salotinėmis trūkažolėmis
Garsusis Mišelino šefas Eros Picco, restorano Innocenti Evasioni savininkas, Milanas, Italija

Triušiena yra skani liesa mėsa. Patiekta su špinatais, geležies 
šaltiniu, ir maistingaisiais lęšiais pradžiugins ne tik gomurį.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Lęšius mirkykite per naktį, kitą rytą vandenį nupilkite. Į puodą 
įpilkite šlakelį alyvuogių aliejaus, įdėkite česnako skiltelę, 
šakelę rozmarino. Suberkite lęšius, įpilkite vandens. Mišinį 
su lęšiais paskleiskite į kepimo padėklą. Statykite į orkaitės 2 
lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 
99°C temperatūroje 30 minučių. Lęšius galima ir virti, kol 
pasidarys minkšti. Ant paruoštų sausų užpilkite alyvuogių 
aliejaus, druskos ir pipirų, laikykite šiltai.

2  Nuo triušienos filė pašalinkite riebalus. Apibarstykite čiobrelių 
ir mairūnų mišiniu. Nustatykite programą SousVide ir 54°C 
temperatūroje troškinkite 60 minučių.

3  Ištroškintą palikite atvėsti, išimkite iš vakuuminio maišo 
ir apkepkite įkaitintoje keptuvėje, kol švelniai apskrus. 
Supjaustykite riekelėmis ir laikykite šiltai.

4  Keptuvėje ištirpinkite gabalėlį sviesto. Suberkite špinatus ir 
pakepkite keletą minučių. Laikykite šiltai.

5  Į lėkštę dėkite keletą trūkažolės lapų, šiltų špinatų, lęšių 
ir triušienos filė. Įdėkite smulkiai supjaustytų burokėlių. 
Pagardinkite druska ir pipirais, alyvuogių aliejumi ir 
balzaminiu actu.

Patiekimas

Papuoškite Briuselio kopūstais ir valgomų gėlių žiedais.
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Gaminti 30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 500ml

Gaminti 60 min. 54°C 3 SousVide programa 500ml
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Ingredientai

500 g šviežių bulvių

2 svogūnai

800 g kiaulienos filė

Druskos ir pipirų

60 g sviesto

4 šakelės rozmarinų

2 nedidelės česnako skiltelės 

Kiaulienos filė su rozmarinais 
Rozmarinų ir česnakų derinys puikiai tinka 
pagardinti kiaulienos filė.

4–6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kruopščiai nuplaukite bulves ir perpjaukite per pusę. 
Sukapokite svogūnus.

2  Kiaulienos filė pabarstykite pipirais ir druska, apkepkite 
įkaitintoje keptuvėje įpylę nedidelį kiekį aliejaus.

3  Sviestu ištepkite karščiui atsparų indą, į jį sudėkite kiaulienos 
filė, bulves, svogūnus, rozmarinus ir česnakus. Ant mėsos 
uždėkite keletą gabalėlių sviesto.

4  Statykite kepti į orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir kepkite 170°C temperatūroje 35 minutes.

Gaminti 35 min. 170°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Ingredientai

100 g sveikų blanširuotų migdolų

100 g saldžiųjų paprikų be sėklų, 
supjaustytų šiaudeliais

100 g datulių be kauliukų, perpjautų 
per pusę

2 maži baklažanai, supjaustyti 1 cm 
griežinėliais

2 cukinijos, supjaustytos 2 cm 
griežinėliais

2 svogūnai, supjaustyti į 8 skilteles

Druskos ir pipirų

1,2 kg ėrienos mentės

500 g kuskuso

2 šaukšteliai Ras el hanout 
prieskonių

100 g razinų

1 ryšulėlis mėtų ir kelios šakelės 
papuošti

500 ml vandens

Ėriena su aštriu kuskusu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Tai klasikinis Šiaurės Afrikos patiekalas. 
Novatoriškas gaminimas garuose užtikrina, 
kad mėsa visuomet bus minkšta ir sultinga.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Migdolus, paprikų šiaudelius, datules, baklažanų ir cukinijų 
griežinėlius bei svogūnų skilteles suberkite į didelę kepimo 
skardą.

2  Druska ir pipirais įtrintą ėrieną padėkite ant daržovių mišinio. 
Kepimo skardą įdėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Vidutinė drėgmė ir kepkite 130°C temperatūroje 
2 valandas.

3  Kuskuso kruopas suberkite į karščiui atsparų indą, sudėkite 
Ras el hanout prieskonius, žiupsnelį druskos, razinų, plėšytų 
mėtų, užpilkite 500 ml vandens. Viską gerai išmaišykite 
ir pašaukite į orkaitę likus 20 minučių iki mėsos kepimo 
pabaigos.

4  Iškepusią ėrieną išimkite iš orkaitės. Mėsą palikite pailsėti 
15 minučių.

Patiekimas

Šakute išpurentas kuskuso kruopas patiekite su griežinėliais 
pjaustyta ėriena bei daržovėmis. Papuoškite mėtų šakelėmis.

Gaminti 120 min. 130°C 3 Vidutinė drėgmė 500ml
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Ingredientai

400 g morkų

300 g ropių

2 porai

1 višta

1 didelis svogūnas

2 gvazdikėliai

Ryšulėlis čiobrelių ir lauro lapų

2 mažos skiltelės česnako

1,5 l stipraus vištienos sultinio

Druskos ir pipirų

Troškinta vištiena
Patiekalo verta laukti – iškepusi garuose 
mėsa išsaugos natūralų savo skonį, bus 
minkšta ir sultinga.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Morkas ir ropes nulupkite. Nuvalykite porus. Visas daržoves 
supjaustykite gabalėliais.

2  Vištą supjaustykite porcijomis ir apkepkite svieste arba 
aliejuje.

3  Vištieną, daržoves ir žalumynus sudėkite į gilų karščiui 
atsparų puodą, supilkite sultinį.

4  Statykite į orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą Maža 
drėgmė ir kepkite 160°C temperatūroje 60 minučių.

Gaminti 60 min. 160°C 2 Maža drėgmė 700ml
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Visos trys patiekalo sudedamosios 
dalys kepamos orkaitėje tuo pačiu 
metu. Taip ne tik sutaupysite laiko, bet ir 
galėsite be vargo pasirinkti produktus 
pagal visų skonius. Vištieną galite 
keisti veršiena, vietoje ryžių naudokite 
bulves, vietoj žiedinių kopūstų rinkitės 
salierus ir t. t. 
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Ingredientai

Žiedinių kopūstų garnyras

300 g žiedinių kopūstų

Druskos

50 g tarkuoto kietojo sūrio

50 g grietinėlės

2 kiaušiniai

1 žiupsnelis tarkuoto muskato

Ryžiai

200 g ilgagrūdžių ryžių

50 g laukinių ryžių

150 ml daržovių sultinio

300 ml vandens

Druskos ir pipirų

1 nedidelė raudona saldžioji paprika

150 g konservuotų saldžiųjų kukurūzų

Vištiena

6 vištų krūtinėlių filė

2 žiupsneliai maltų paprikų

2 žiupsneliai kario miltelių

1 šaukštas alyvuogių aliejaus

Druskos ir pipirų

Prieskoniais gardinta vištiena su 
ryžiais ir žiedinių kopūstų garnyru
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šios trys sudedamosios patiekalo dalys gali būti valgomos 
atskirai, bet prieskoniais pagardinta vištiena, ryžių bei žiedinių 
kopūstų garnyras sudaro tobulą derinį.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Žiedinius kopūstus nuplaukite, išskirstykite smulkiais 
žiedynais. Pabarstę druska, sudėkite į garinimo padėklą 
su skylutėmis (komplektuojamas su orkaite) ir įstatykite į 2 
orkaitės lentyną. Nustatykite programą Kepimas garuose ir 
troškinkite 99°C temperatūroje 25 minutes.

2  Ryžius suberkite į karščiui atsparų indą, supilkite daržovių 
sultinį, vandenį, įberkite žiupsnelį druskos bei pipirų. Išvalytą 
papriką susmulkinkite nedideliais kubeliais ir kartu su 
kukurūzais suberkite į ryžius. Viską išmaišykite.

3  Vištų krūtinėles pabarstykite paprikos ir kario milteliais, 
aptepkite alyvuogių aliejumi, užberkite druskos ir pipirų. 
Paruoštą vištieną sudėkite į aliejumi išteptą kepimo skardą 
su grotelėmis ir uždenkite kepimo folija.

4   Sviestu ištepkite 6 kepimo formeles. Garuose troškintus 
žiedinius kopūstus sutrinkite virtuvės kombainu, tada 
sumaišykite su tarkuotu kietuoju sūriu, grietinėle, kiaušiniais, 
pagardinkite druska ir tarkuotu muskato riešutu. Gautą masę 
sudėkite į jau paruoštas formeles.

5  Kepimo skardą su vištiena pašaukite į 4 orkaitės lentyną, 
ryžių, daržovių bei žiedinių kopūstų garnyrą dėkite į 1 
orkaitės lentyną. Nustatykite programą Kepimas garuose ir 
kepkite 99°C temperatūroje 40 minučių.

Patiekimas

Į lėkštes dėkite po du šaukštus ryžių su daržovėmis. Iš indelių 
atsargiai išverskite žiedinių kopūstų apkepus. Vištieną 
supjaustykite, dėkite šalia garnyro. Jei norite, galite apšlakstyti 
vištienos sultiniu.

Žiediniai     
kopūstai  

Gaminti 
25 min. 99°C 2 Kepimas 

garuose 650ml

Vištiena  Gaminti 
40 min. 99°C 4 1 Kepimas 

garuose 650ml
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Ingredientai

3 gūželės trūkažolių

15 g smulkiai sukapoto svogūno

2 šaukštai ypač tyro alyvuogių 
aliejaus

15 g sviesto

Druskos ir pipirų

50 ml raudonojo vyno

15 g tarkuoto parmezano sūrio

10 g duonos minkštimo

200 g vištienos filė, supjaustytos 
gabalėliais

2 ančių krūtinėlės su odele, 
kiekviena sverianti 300 g

Pasirinktinai – 2 garuose troškinti 
garbanotojo kopūsto lapai

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Įdarui nuplaukite ir juostelėmis supjaustykite trūkažoles.

2  Svogūną pakepinkite aliejuje su sviestu, kol ims gelsti, 
suberkite smulkintas trūkažoles, įberkite druskos ir pipirų, 
supilkite raudonąjį vyną, leiskite vynui nugaruoti.

3  Padažą atvėsinkite, supilkite į virtuvinį kombainą. Suberkite 
parmezano sūrį, duonos minkštimą, vištos krūtinėlę ir viską 
gerai sutrinkite. Pagal skonį pridėkite druskos ir pipirų.

4  Anties odelę įpjaukite įstrižai, odelės puse dėkite į įkaitintą 
keptuvę ir kepkite, kol odelė apskrus. Nukelkite nuo ugnies ir 
palikite atvėsti. 

5  Anties krūtinėlę įpjaukite padarydami vietos įdarui, kurį 
įspauskite iš konditerinio maišo. Jeigu norite, anties krūtinėlę 
įvyniokite į troškintą garbanotojo kopūsto lapą. 

6  Viską apvyniokite karščiui atsparia kepimo plėvele ir dėkite į 
vakuuminį maišelį. Sandariai užtaisykite ir troškinkite.

7  Iškeptą anties krūtinėlę išimkite iš maišelio, nusausinkite 
popieriniu rankšluosčiu. Trumpai apkepkite įkaitintoje 
keptuvėje odele į apačią, kol pasidarys traški.

8  Supjaustykite riekelėmis ir patiekite lėkštėje.

Gaminti 90 min. 80ºC 2 SousVide programa 800ml
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Įdaryta anties krūtinėlė
Įdaryta krūtinėlė – ypatingas pagrindinis 
patiekalas. Kad būtų dar gardžiau, įvyniokite 
anties krūtinėlę į garuose troškintus kopūsto lapus.
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Mėsos sultys, nuvarvėjusios į kepimo 
skardą, pagerins tunų padažo skonį 

– įmaišykite kelis lašus ir sumaišykite 
su tunų padažu.
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Ingredientai

1 kg veršienos  
(kumpio arba kulninė mėsa)

Druskos

Alyvuogių aliejaus

Tunų padažas

1 kietai virtas kiaušinis

2 citrinos

200 g konservuotų tunų aliejuje

3 šaukšteliai kaparėlių

4 konservuotų sardinių filė

100 g majonezo

100 ml jautienos sultinio

Druskos ir pipirų

Veršiena su tuno padažu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Klasikinis itališkas valgis idealiai tinka vasaros 
pietums. Skanus, plonai supjaustytas, aplietas 
tunų padažu su kaparėliais.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Nuo mėsos pašalinkite riebalus bei sausgysles. Pabarstykite 
druska ir trumpai apkepkite alyvuogių aliejuje. Mėsą dėkite 
ant orkaitės kepimo grotelių, įstatykite mėsos termometrą.

2  Groteles dėkite į 3 orkaitės lentyną, įjunkite mėsos 
termometrą, jutiklyje nustatykite 64°C temperatūrą. Į žemiau 
esančią orkaitės lentyną įstatykite tuščią kepimo skardą 
mėsos sultims nuvarvėti.

3  Nustatykite programą Kepimas žemoje temperatūroje ir 
150°C  temperatūrą. Praėjus 10 minučių, orkaitė automatiškai 
persijungs į 80°C temperatūrą. Kepkite tol, kol mėsos 
temperatūra pasieks termometre nustatytąją. Baigę kepti 
išimkite mėsą iš orkaitės ir palikite atvėsti.

4  Kietai virtą kiaušinį susmulkinkite, sumaišykite su citrinų 
sultimis bei nutarkuotomis jų žievelėmis. Tuną, aliejų, 
kaparėlius, sardines, majonezą ir mėsos sultinį sudėkite į 
kiaušinio ir citrinų mišinį. Padažą pertrinkite, pagal skonį 
pagardinkite druska ir pipirais.

Patiekimas

Veršieną, supjaustytą plonomis riekelėmis, surikiuokite lėkštėje. 
Ant viršaus gausiai užpilkite padažo, pagardinkite kaparėliais, 
parmezano sūriu bei gražgarstėmis.

150/80°C 64°C 3 Kepimas žemoje 
temperatūroje
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Svarbiausia – paprastumas

Žuvys turi būti kruopščiai paruoštos. Ruošiant jas 
garuose geriausiai išsaugomas skonis, tekstūra. Taip 
paruoštas žuvis nesunkiai patieksite sužadindami 
apetitą. Išbandykite jūrų ešerį žalumynų patale. 
Negali būti nieko paprastesnio už žuvį, iškeptą 
garuose. Geras skonis ir minkšta mėsa. Reikia 
nepamiršti, kad kuo žuvis plokštesnė, tuo trumpesnis 
jos kepimo laikas.

Pirkdami žuvį visuomet atkreipkite dėmesį į žuvies 
akis – jos turi būti skaidrios ir šviesios, atrodyti 
stangrios. Nieko neišmeskite. Pridėję morkų ir 
svogūno, iš kaulų ir odos išvirsite gardų sultinį – taip 
pagaminsite daugiau nei vieną patiekalą.

Jeigu reikia pagalbos – atskirti filė nuo kaulo ar 
išvalyti žuvį, žuvų pardavėjas visada jums padės.  
Tik pasakykite, ką ruošiatės gaminti, ir jis su 
malonumu atskubės jums į pagalbą.

Ž
uvis

Panaudokite viską
Iš likusių žuvies gabaliukų galite 
pagaminti žuvies apkepą. 
Pridėkite bulvių, įmuškite kiaušinį, 
įberkite žalumynų, džiūvėsėlių. 
Užpilkite grietinėlės, pridėkite 
prieskonių ir gausite žuvies 
paštetą.

Mūsų krašto žuvis
Svarbu tinkamai pasirinkti 
žuvį. Mėsinga žuvis, pvz., jūrų 
velnias, labiau tiks indiškuose 
kario patiekaluose, o jūrų liežuvį 
rinkitės ruošdami klasikinius 
lengvesnius receptus.Žuvų rūšių 
yra visa galybė, todėl rinkitės 
jums prieinamiausią. Pvz., jūrų 
karšį ar juodadėmę menkę vietoj 
paprastosios menkės, arba 
skumbrę vietoj tuno. 
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Ši tirštoka aromatinga gaspačo 
sriuba bus aštresnė, jei įbersite  
pasirinkto aitrumo paprikų. 
Rekomenduoju rinktis aštrią 
rūkytą primentón de la vera iš 
Estremadūros regiono (Ispanija), 
taip pat šlakelį ar du aukščiausios 
kokybės alyvuogių aliejaus.
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Ingredientai

2 raudonos saldžiosios paprikos

1 agurkas

1 svogūnas

2 skiltelės česnako

600 ml daržovių sultinio

100 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus

30 ml raudonojo vyno acto

400 g luptų pomidorų

2 riekelės baltos duonos

Druskos ir pipirų

Baziliko

12 tigrinių krevečių 

 

Gaspačas su garuose 
troškintomis tigrinėmis krevetėmis 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ši gaivi ispaniška sriuba puikiai tinka pietums 
arba kaip užkandis karštais vasaros vakarais.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Daržovių skustuku nuskuskite paprikas, perpjaukite jas 
pusiau ir išimkite sėklas. Vieną papriką susmulkinkite 
mažais kubeliais, kitas supjaustykite stambiais gabalais. 
Nuluptą agurką perpjaukite pusiau, išskobkite sėklas, bet 
jų neišmeskite. Vieną agurko pusę supjaustykite smulkiais 
kubeliais, kitą – stambiais gabalais.

2  Visas daržoves kartu su agurkų sėklomis sudėkite į dubenį. 
Suberkite nuluptus ir sukapotus svogūną bei česnaką. 
Užpilkite daržovių sultiniu su alyvuogių aliejumi, actu, 
suberkite luptus pomidorus ir duonos riekeles. Pagardinkite 
druska su pipirais ir palikite šaldytuve bent porai valandų.

3  Nuo šakelių nuskabytus baziliko lapelius sumaišykite su 
smulkiais kubeliais supjaustytu agurku ir paprika. Įdėkite į 
šaldytuvą.

4  Išlukštenkite ir išvalykite tigrines krevetes. Pabarstykite 
druska, pipirais ir sudėkite į kepimo skardą. Ją įstatykite į 3 
orkaitės lentyną. Nustatykite programą Didelė drėgmė ir 
kepkite 95°C temperatūroje 15 minučių. Išimkite iš orkaitės 
ir palikite atvėsti. Daržovių mišinį sriubai sutrinkite virtuviniu 
trintuvu, pagardinkite druska ir pipirais. 

Patiekimas

Išpilstykite sriubą į vėsius sriubai skirtus dubenėlius, į kiekvieną 
įdėkite po 3 ištroškintas krevetes, papuoškite smulkintų 
daržovių ir bazilikų mišiniu.

Ž
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iGaminti 15 min. 95°C 3 Didelė drėgmė 300ml
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Ingredientai

500 g išlukštentų didelių krevečių

Smulkiai sukapotų petražolių 
arba keli bazilikų lapeliai 

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Žiupsnelis druskos ir pipirų

Krevetės aliejuje su žalumynais 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Paruoštos, naudojant SousVide programą, 
krevetės visuomet bus minkštos. Ragaukite 
jas karštas ar šaltas, su aliejumi pagardintais 
žalumynais arba porų bei cukinijos padažu.

2–4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuplaukite krevetes, pašalinkite vidurius.

2  Jeigu norite, apšlakstykite aliejumi, petražolėmis ir bazilikais, 
pabarstykite druska ir pipirais, sudėkite į vakuuminį maišelį.

3  Sandariai užtaisykite ir troškinkite.

Gaminti 28 min. 75ºC 2 SousVide programa 400ml
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Ingredientai

1 šaukštelis pankolio sėklų

1 citrina

1 šaukštas citrininio ar vaisiško 
alyvuogių aliejaus

500 g jūrų šukučių be kiautų ir ikrų

Jūros druskos

Jūrų šukutės su pankoliais 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Įspūdingas, greitai paruošiamas patiekalas, 
viliojantis išskirtiniu skoniu.

 

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Pankolių sėklas gerai sugrūskite grūstuve. Citriną nuplaukite, 
nutarkuokite žievelę.

2  Aliejuje išmaišykite pankolių sėklas su citrinos žievele, 
sudėkite kartu su jūros šukutėmis į vakuuminį maišelį. 
Patikrinkite, kad šukutės maišelyje sugultų horizontaliai 
viena šalia kitos.

3  Maišelį dėkite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą 
SousVide ir kepkite 60°C temperatūroje 10 minučių.

Patiekimas

Išspauskite citrinos sultis ir apšlakstykite jomis troškintas jūrų 
šukutes, pagardinkite trupučiu jūros druskos.

Ž
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iGaminti 10 min. 60ºC 3 SousVide programa 250ml
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Ingredientai

1 askaloninis svogūnas

20 g sviesto

200 g baltojo vyno

100 ml grietinėlės

2 šakelės čiobrelio

Druskos ir pipirų

8 jūrų šukutės

Didžiosios jūrų šukutės 
Didžiosios jūrų šukutės – klasika vadinamos jūrų 
gėrybės. Tai elegantiškas užkandis prieš bet kokį 
pagrindinį patiekalą, ypač kai patiektas geldelėse.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Susmulkintą askaloninį svogūną pakepinkite svieste. 
Supilkite baltąjį vyną ir kaitinkite, kol beveik užvirs.

2  Supilkite grietinėlę, suberkite čiobrelius. Leiskite padažui 
sutirštėti.

3  Čiobrelius išimkite, pabarstykite druska ir pipirais.

4  Išvalykite šukutes, suguldykite į riebalais išteptą karščiui 
atsparų indą, apliekite padažu. 

5  Statykite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą 
Didelė drėgmė  ir kepkite 90°C temperatūroje 15 minučių.

Ž
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iGaminti 15 min. 90°C 3 Didelė drėgmė 500ml
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Baltasis vynas ir grietinėlė suteikia 
nuostabaus skonio padažui, kurį 
skaniausia išdažyti riekele traškaus 
prancūziško batono. 

Nustačius tą pačią orkaitės 
programą, midijos gali būti 
gaminamos ir Viduržemio stiliumi 
su 200 ml trintų pomidorų, dviem 
česnako skiltelėmis ir juodaisiais 
pipirais vietoj baltųjų. Šis derinys 
labiau tinka su čiabata ar fokačija. 
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Ingredientai

2 nedideli ryšulėliai petražolių

1 skiltelė česnako

2 askaloniniai svogūnai

2 kg midijų

2 lauro lapai

1 šakelė čiobrelių

Druskos

1 žiupsnelis baltųjų šviežiai 
sumaltų pipirų

15 g sviesto

50 ml baltojo vyno

150 ml grietinėlės

Midijos baltojo vyno padaže
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Jei norite paruošti ne tik patraukliai atrodantį patiekalą, 
bet ir pagaminti jį greitai bei paprastai, patikėkite, 
nieko geriau nerasite nei ši prancūziškos virtuvės klasika.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Smulkiai sukapokite petražoles, česnako skilteles ir 
askaloninius svogūnus. Midijas du ar tris kartus kruopščiai 
nuplaukite šaltu vandeniu. Išrinkite ir išmeskite tas midijas, 
kurios lieka plūduriuoti vandens paviršiuje arba yra 
prasivėrusios. Peiliu nugramdykite geldelių nešvarumus.

2  Paruoštas gaminti midijas sudėkite į gilią kepimo skardą 
arba į kitokį kepimui skirtą indą. Suberkite susmulkintus 
česnakus, askaloninius svogūnus, lauro lapus, čiobrelio 
šakelę, pusę susmulkintų petražolių, pagardinkite druska bei 
šviežiai maltais baltaisiais pipirais.

3  Atskirame inde ištirpinkite sviestą, supilkite baltąjį vyną, 
grietinėlę, viską užvirinkite ir supilkite ant midijų. Pašaukite 
į orkaitės 2 kepimo lentyną, įjunkite programą Kepimas 
garuose ir kepkite 99°C temperatūroje 30 minučių arba tol, 
kol visos geldelės prasivers.

Patiekimas

Garuose troškintas midijas apibarstykite likusiomis 
smulkintomis petražolėmis ir patiekite tame pačiame inde, 
kuriame buvo gaminamos.

Ž
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iGaminti 30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 500ml
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Karališkosios krevetės taip 
vadinamos pagrįstai. Jos priskiriamos 
vertingiausiai krevečių rūšiai 
visame pasaulyje. Gaudomos Pietų 
Australijos pakrantėse, jos yra 
nuostabios, o ši žvejyba nepažeidžia 
gamtos ekologinės pusiausvyros.
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Ingredientai

8 didelės krevetės, nelukštentos

500 ml morkų sulčių

1 šaukštas kukurūzų krakmolo

Šviežio imbiero

1 šaukštas balzaminio acto

100 g sviesto

Krevetės su morkomis ir imbierais
Peter Knogl, Cheval Blanc virtuvės šefas, Šveicarija 

Karališkosios krevetės yra turtingo skonio. 
Jeigu norite nustebinti svečius, patiekite jas kaip užkandį.

2 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Krevetes suguldykite į kepimo skardą, statykite į 3 orkaitės 
lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 
80°C temperatūroje 15 minučių.

2  Kaitinkite morkų sultis, kol skysčio sumažės per pusę. 

3  Suberkite kukurūzų krakmolą ir kaitinkite, kol padažas 
palengva sutirštės.

4  Į padažą šiek tiek įtarkuokite šviežio imbiero.

5  Įpilkite balzaminio acto.

6  Padažą pertrinkite per sietelį.

7  Rankiniu plakikliu išsukite šaltą sviestą.

8 Į iš anksto pašildytas gilias lėkštę išpilstykite morkų padažą.

9  Krevetes patiekite ant morkų padažo.

Gaminti 15 min. 80°C 3 Kepimas garuose 200ml
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Norėdami paruošti tradicines Poke 
salotas, kai žuvis valgoma žalia, 
rinkitės pačią šviežiausią žuvį, kokią 
tik galite rasti. Nuosekliai laikykitės 
recepto nurodymų, bet žuvies 
nevirkite. Prieš gaminant salotas, 
žuvį 30 minučių palikite marinuotis 
vakuuminiame maišelyje.
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Ingredientai

20 ml sezamų aliejaus

30 ml sojų padažo

15 g smulkaus cukraus 

10 ml mirino (ryžių vynas) arba sakės

1 žalioji citrina

150 g lašišų filė be odos ir kaulų

1 prinokęs avokadas

½ balto nektarino, neprinokusio, 
nulupto

2 jauni svogūnai su laiškais, smulkiai 
supjaustyti griežinėliais

1 aitrioji paprika, be sėklų, smulkiai 
supjaustyta

10 g makadamijos riešutų, 
paskrudintų ir stambiai susmulkintų

2 g hijiki jūros dumblių (džiovintų) 
arba mėlynųjų dumblių aonori

5 g skrudintų sezamų sėklų

Druskos pagal skonį

Salotos su lašiša
Tim Anderson, receptų kūrėjas ir Market House šefas, Brikstonas, Londonas 

Šios salotos yra pikantiškas vakarienės užkandis. 
Pagal poreikį ingredientų kiekį padvigubinkite.

10 mažų sumuštinių  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Dubenyje sumaišykite cukrų, sezamų aliejų, sojų padažą, 
miriną arba sakę ir pusės žaliosios citrinos sulčių. Plakite 
šluotele, kol cukrus ištirps.

2  Supilkite į vakuuminį maišelį, sudėkite lašišą, sandariai 
užtaisykite.

3  Dėkite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą SousVide ir 
troškinkite 50°C temperatūroje 30 minučių. Atvėsinkite šalto 
vandens vonelėje, tada maišelį atidarykite, išimkite lašišą, o 
skystį supilkite į dubenėlį.

4  Nektariną ir avokadą supjaustykite mažais gabalėliais 
(maždaug 6 mm), sumaišykite su likusiomis citrinų sultimis, 
lašišos marinatu, jaunų svogūnų galvomis, aitriąja paprika, 
makadamijos riešutais ir jūrų dumbliais.

5  Lašišą supjaustykite kubeliais, tik dar didesniais nei avokado 
ir nektarino (apie 8 mm) ir sumaišykite su kitais ingredientais.

6  Patiekite kinų indeliuose, ant viršaus užbarstykite sezamo 
sėklų ir supjaustytų svogūnų laiškų.

Gaminti 30 min. 50ºC 3 SousVide programa 500ml
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„Šparagai – tai baltasis pavasario auksas. 
Šis receptas yra geras paskatinimas 
išbandyti įvairiausias prieskonines 
žoleles ir sukurti skirtingus skonių 
derinius. Dar pridėkite citrinos, krienų, 
lašišos, grietinės ar ikrų. Jei naudosite 
kokybiškus ingredientus, pamatysite, kad 
skonių ir kūrybos pasaulis beribis.“ 

David Schill, Electrolux
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Ingredientai

12 baltųjų šparagų

1 citrinos žievelė

Žiupsnelis jūros druskos

1 riekelė rūkytos (karštai ar šaltai) 
lašišos vienam asmeniui

150   g sviesto

3 kiaušinių tryniai

2 šaukštai citrinos sulčių

1 šaukštas krienų

2 šaukštai vandens

Žiupsnelis Kajeno pipirų

Druskos ir pipirų

SousVide būdu paruošti 
šparagai su rūkyta lašiša ir 
olandišku krienų padažu
Olandiškas padažas ir šparagai – klasiškai deranti pora. 
Paskanintas krienais padažas įgauna aštrumo.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Atsargiai nulupkite šparagus, sudėkite juos į vakuuminį 
maišelį. Suberkite citrinos žievelę, įdėkite 50 g sviesto, 
pabarstykite žiupsneliu jūros druskos. Maišelį sandariai 
užtaisykite, dėkite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite SousVide 
programą ir troškinkite 85°C temperatūroje 30 minučių.

2  Likusį sviestą ištirpinkite ir palikite atvėsti.

3  Dubenyje virš verdančio vandens plakite kiaušinio trynį, 
citrinos sultis ir vandenį, kol sutirštės. Patikrinkite, ar sviesto ir 
kremo temperatūra tokia pati. Tuomet pilkite tirpintą sviestą 
į kremą, palengva plakdami šluotele, kol padažas sutirštės. 
Stenkitės, kad nesusidarytų gumuliukų.

4  Pagal skonį įdėkite krienų, pipirų, druskos ir Kajeno pipirų.

Patiekimas

Patiekite šparagus, aplietus padažu su krienais.

Gaminti 30 min. 85ºC 3 SousVide programa 500ml
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Vietoje krevečių šiame recepte 
galite naudoti baltų žuvų filė   
(apie 40 g).
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Ingredientai

12 didelių jūrų šukučių

1 šaukštelis kepintų sezamų sėklų

Užpilas

1 citrinžolės lazdelė

½ citrinos

1 šaukštelis luptos imbiero šaknies

1 raudona aitrioji paprika

2 šaukšteliai kukurūzų krakmolo

2 šaukšteliai vandens

100 ml sojų padažo

50 ml saldaus sojų padažo

30 ml žuvies padažo

Daržovių salotos

100 g šparagų

200 g žiedinių kopūstų arba 
romanesco brokolių 

100 g cukrinių arba snieginių žirnių

2–3 nulupti svogūnai

1 cukinija

½ ryšulėlio šviežių kalendrų

Druskos, pipirų

Jūrų šukutės su troškintomis daržovėmis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ant troškintų sezoninių daržovių patiektos 
jūrų šukutės – sveikas nuostabaus skonio patiekalas. 

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Susmulkinkite citrinžolę. Nutarkuokite citrinos žievelę ir 
išspauskite sultis. Smulkiai sukapokite nuluptą imbiero šaknį ir 
aitriąją papriką.

2  Kukurūzų krakmolą išmaišykite su vandeniu. Puode sumaišykite 
kitus padažo ingredientus ir viską užvirkite. Tada sudėkite 
kukurūzų krakmolo mišinį ir viską maišykite, kol padažas 
sutirštės. Sumažinkite karštį ir pavirkite 2 minutes, tada 
perkoškite per sietelį.

3  Nuvalykite šparagus, nuplaukite likusias daržoves, išskyrus 
nuluptus svogūnus. Viską supjaustykite 2 cm dydžio gabaliukais 
ir suberkite į garinimo skardą su skylutėmis (komplektuojama 
su orkaite), pagardinkite druska. Šukutes sudėkite į lėkštę ir 
palaikykite šaldytuve.

4  Skardą su daržovėmis statykite į 3 orkaitės lentyną, įjunkite 
programą Kepimas garuose ir 99°C temperatūroje kepkite 20 
minučių. Jūrų šukutes pavoliokite skrudintose sezamų sėklose ir, 
praėjus 10 minučių, sudėkite ant troškinamų daržovių. Garuose 
kepkite dar 5 minutes.

5  Nuo šakelių nuskabykite kalendrų lapelius ir juos susmulkinkite. 
Sumaišykite su garuose ištroškintomis daržovėmis, 
pagardinkite druska ir pipirais.

Patiekimas

Į pašildytas lėkštes pridėkite daržovių, ant jų paguldykite po 
dvi šukutes ir apliekite jau paruoštu padažu.
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iGaminti 20+5 min. 99°C 3 Kepimas garuose 500ml
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Šis apkepas – tai supaprastintas 
Hamburgo žuvienės variantas. 
Skrudinta šoninė su garstyčiomis 
suteikia jam sodraus naminio 
kaimiško valgio aromato. Patiekite 
apkepą su dideliu dubeniu šviežių 
salotų. Paprastas menkes galima 
pakeisti juodadėmėmis.
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Ingredientai

1 ryšulėlis petražolių

200 g rūkytos šoninės

 150 g svogūnų

750 g vaškinių bulvių

Druskos ir pipirų

1 citrina

Sviesto kepimo indui patepti

500 g menkių filė

150 ml grietinėlės

100 ml grietinės

2 kiaušiniai

3 šaukštai garstyčių

Keptos menkės su bulvėmis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Žuvis su bulvėmis – paprastas patiekalas, 
gaminamas įvairiais būdais. Pagal šį receptą 
paruošite gardų naminį patiekalą visai šeimai. 

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuplautas petražoles sukapokite. Šoninę supjaustykite 
nedidelėmis juostelėmis. Nuluptus svogūnus supjaustykite 3 
mm storio griežinėliais, o nuluptas bulves – 5 mm. Pabarstykite 
druska. Išspauskite citrinos sultis.

2  Bulves sumaišykite su svogūnais, suberkite į garinimo padėklą 
(komplektuojamas su orkaite), dėkite į 2 orkaitės lentyną. 
Nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 99°C 
temperatūroje 12 minučių. Menkių filė pabarstykite druska ir 
apšlakstykite citrinos sultimis.

3  Sviestu patepkite kepimo indą, į jį suberkite du trečdalius bulvių 
ir svogūnų, ant viršaus sudėkite menkių filė ir užberkite likusiu 
bulvių ir svogūnų mišiniu.

4  Dubenyje kartu išplakite grietinę, grietinėlę, kiaušinius bei 
garstyčias. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Gautu 
padažu palengva apliekite paruoštą kepti apkepą.

5  Kepimo indą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir kepkite 180°C temperatūroje 30–35 minutes.

6  Keptuvėje pakepinkite šoninės juosteles, kol taps traškios. 
Nusausinę riebalų perteklių, šoninės spirgučius sumaišykite 
su kapotomis petražolėmis. Išimtą iš orkaitės apkepą 
pagardinkite šoninės spirgučių ir petražolių mišiniu.
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Bulvės  Gaminti 12 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml

Menkė  Gaminti 
30-35 min. 180°C 2 Maža drėgmė 700ml
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„Penktadienis – žuvies diena! Tačiau 
po darbo savaitės nėra laiko ruošti 
mėgstamą maistą. Todėl užsuku 
į žuvų turgų, nuperku du gabalus 
lašišos filė ir skubu prie savo garinės 
orkaitės, kad galėčiau paruošti 
sočią ir greitą vakarienę. Paprasta, 
sveika ir skanu.”

Mina Ivanovic, Electrolux
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Ingredientai

2 lašišų filė (iš viso 800 g)

Žalumynų ir prieskonių pagal skonį: 
krapų, peletrūnų, rūkytos druskos, 
pipirų, maltų imbierų

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Citrina

Žuvies filė
Žuvis puikiai tinka, kai valgį norime paruošti greitai. 
Be to, ji labai sveika. Pagardinta prieskoniais 
įgauna subtilaus skonio ir tobulai dera su salotomis.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Sudėkite lašišos filė į riebalais išteptą kepimo indą odele į 
apačią.

2  Apibarstykite žalumynais ir prieskoniais, pašaukite į orkaitę.

3  Į talpyklą įpilkite apie 300 ml vandens.

4  Nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 85°C 
temperatūroje apie 15 minučių nuo orkaitės įjungimo.

5  Iškepusią lašišą sudėkite į lėkštę, pašlakstykite alyvuogių 
aliejumi.

6  Patiekite su salotomis ir citrina.
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Gaminti 15-20 min. 85°C 2 Kepimas garuose 300ml
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„Gyvenu vakariniame Švedijos krante 
ir mėgstu žuvį, ypač menkę, kuri, 
iškepta garuose, atskleidžia tikrąjį 
skonį ir išlieka minkšta. Šis receptas 
kilęs iš mano gimtojo miesto.”

Jonas Samuelson, Electrolux
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Ingredientai

4 menkių filė (kiekviena sverianti 
160–180 g)

6 riekelės skrudinti tinkamos duonos

1 nedidelis ryšulėlis laiškinių česnakų

1 krieno šaknis

50 g baltos duonos džiūvėsėlių

1 kiaušinis

 

Salotoms

4 nedideli agurkai

100 g graikiško jogurto

1 traiškyta česnako skiltelė

Baltojo acto, druskos, rudojo 
cukraus, maltų baltųjų pipirų

Įrankiai 

1 aštri trintuvė

1 lapas kepimo popieriaus

Orkaitėje kepta menkė 
su krienais ir agurkais
Netikėtumo šiam patiekalui suteikia karšta plutelė, 
o agurkai padeda švelniai prigesinti aitrius krienus.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Patikrinkite ir nuplaukite menkių filė, pašalinkite kaulus. 
Nusausinkite žuvį popieriniu rankšluosčiu ir sudėkite į kepimo 
popieriumi išklotą kepimo skardą.

2  Duoną supjaustykite kubeliais 3 x 3 mm, susmulkinkite laiškinį 
česnaką. Nulupkite krieno šaknį ir smulkiai sutarkuokite.

3  Sumaišykite duonos gabalėlius, džiūvėsėlius, įmuštą kiaušinį, 
laiškinius česnakus ir krienus, paskleiskite ant žuvies filė.

4  Įsmeikite orkaitės termometrą į filė vidurį ir sujunkite su 
orkaitės davikliu. Nustatykite programą Maža drėgmė  ir 
kepkite 230°C  temperatūroje, kol žuvies temperatūra 
pasieks 60°C.

5  Agurkus nulupkite, supjaustykite, užpilkite graikišku jogurtu, 
sudėkite česnaką, pabarstykite druska bei ruduoju cukrumi, 
pagal skonį įpilkite acto, pagardinkite baltaisiais pipirais ir 
marinuokite.

Patiekimas

Agurkų salotas sudėkite į lėkštę, ant viršaus – menkių filė. 
Užtarkuokite krienų papuošimui.
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60°C 230°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Ingredientai

4 x 200 g lašišų filė su oda

1 šaukštelis kario

1 šaukštas citrinos žievelės

2 šaukštai alyvuogių aliejaus

2 šaukštai aromatingųjų 
prieskonių, tokių kaip kalendrų, 
kuminų, pankolių sėklų, arba 
lengvai sutrintas jų mišinys.

Lašišos aromatingų prieskonių patale 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Nėra nieko paprastesnio, kaip garuose 
paruošti lašišą. Pagardinkite ją aromatingais 
prieskoniais arba patiekite su citrininiu sviestu.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuskuskite lašišas, pašalinkite ašakas, žuvų pusę be odos 
pagardinkite druskos ir kario mišiniu.

2  Kepimo skardą ištepkite aliejumi ir suguldykite lašišų filė 
odos puse į viršų. Aštriu peiliu įpjaukite odą kas 3 cm. 
Atpjaukite citrinos žievelės gabalėlį ir supjaustykite jį labai 
plonomis riekelėmis.

3  Patepkite lašišos odą aliejumi ir į kiekvieną įpjovą įstatykite 
po citrinos žievelės griežinėlį. Lengvai pasūdykite ir 
apibarstykite sėklų mišiniu.

4  Statykite kepti į 2 orkaitės lentyną, nustatykite Kepimas 
garuose programą ir kepkite 60°C temperatūroje 15 
minučių.

Patiekimas

Lašišą atsargiai supjaustykite ir patiekite iš anksto  
pašildytoje lėkštėje.
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Gaminti 15 min. 60°C 2 Kepimas garuose 500ml
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Ingredientai

600 g jūrų karšio filė

1 žiupsnelis druskos ir pipirų mišinio

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Kepta jūrų karšio filė
Paruošta naudojant SousVide programą, 
karšio filė atskleidžia tikrąjį savo skonį, o 
pagardinta alyvuogėmis, kaparėliais ir 
alyvuogių aliejumi tampa dar gardesnė.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Ingredientus sudėkite į maišelį, sandariai užtaisykite ir 
troškinkite 25 minutes.

2  Pagal skonį pridėkite marinuotų alyvuogių, kaparėlių, 
apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais.

Gaminti 25 min. 70ºC 2 SousVide programa 400ml
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Ingredientai

1 šaukštas sezamų aliejaus

1 šaukštas baltųjų arba juodųjų 
sezamų sėklų

1 šaukštelis  kario miltelių

Druskos

1 kg lašišų filė

 

Lašišos su sezamais 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ruošiant maistą garuose išsaugomas tikrasis produktų 
skonis, o pagardinus aromatingais prieskoniais ir 
sezamų sėklomis skonis tampa dar išraiškingesnis.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Mažame dubenėlyje sumaišykite sezamų sėklas, sezamų 
aliejų, kario miltelius ir žiupsnelį druskos.

2  Lašišų filė suguldykite į kepimo skardą oda į apačią, 
paskirstykite sezamo mišinį. 

3  Statykite  padėklą į 2 kepimo lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir kepkite 60°C temperatūroje 12 minučių 
arba kol žuvis bus minkšta.

Patiekimas

Patiekite nedelsdami su garuose virtais ryžiais ir kininiais 
kopūstais.
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Gaminti 12 min. 60°C 2 Kepimas garuose 500ml
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„Ruošti vakarienę, prižiūrėti vaikus ir 
rūpintis karjera reikalauja daug laiko 
ir įgūdžių. Naudojuosi šiuo receptu 

– tiesiog užsuku į vietinį žuvų turgų 
ir brangiausiems žmonėms namų 
sąlygomis paruošiu išskirtinai  
skanų patiekalą.“

Joanna Bilewicz-Porzycka, 
Electrolux
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Ingredientai

1 kg jūrų ešerių filė

Alyvuogių aliejaus

Žiupsnelis druskos

Žiupsnelis pipirų

Žalumynų – kokių tik turite 
(kalendrų, šviežio svogūno, 
raudonėlių, bazilikų, petražolių)

1 citrina

1–2 česnako skiltelės, supjaustytos

Troškinta žuvis su žalumynais
Kartais mums tiesiog norisi greitai paruošiamos 
sveikos vakarienės. Šitas receptas kaip tik 
jums, kai spaudžia laikas.

4-6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas

1 Nustatykite orkaitės programą Kepimas garuose ir 75°C 
temperatūrą.

2  Žuvį apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir pipirais, 
sudėkite į troškinimo indą.

3  Žalumynus supjaustykite 5–6 cm dalimis.

4  Nuplaukite citrinos griežinėlį ir uždėkite ant žuvies.

5  Susmulkintą česnaką paskirstykite ant žuvies.

6  Statykite į orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą Kepimas 
garuose ir kepkite 75°C temperatūroje 15 minučių.

7  Mažame puode kaitinkite sultinį, kol užvirs. Išjunkite viryklę. 
Sudėkite sviestą, kiaušinio trynį ir maišykite iki vientisos 
kreminės konsistencijos.

8  Padažą pagardinkite druska ir pipirais, juo apliekite garuose 
troškintą žuvies filė.
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Gaminti 12-15 min. 75°C 2 Kepimas garuose 270ml
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Karališkosios lašišos, be abejonės, 
yra labiausiai pasaulyje vertinama 
lašišų rūšis. Tuo įsitikinsite jas 
ragaudami. Pajusite, kad skonis ir 
tekstūra yra aukščiausios kokybės. 
Dar geriau, jei jos bus sugautos ten, 
kur siekiama tvarios akvakultūros. 
Mes norime geriausio!



119

Ingredientai

200 g karališkųjų lašišų

4 askaloniniai svogūnai

Sviesto

200 g rizoto ryžių

Sauso baltojo vyno

Vištienos sultinio

125 g maskarponės sūrio

Parmezano sūrio

Karališkųjų lašišų rizotas
Matteo Ferrantino, Vila Joya virtuvės šefas, Portugalija 

Karališkosios lašišos, be abejonės, yra labiausiai pasaulyje vertinama 
lašišų rūšis. Tuo įsitikinsite jas ragaudami. Pajusite, kad skonis ir tekstūra yra 
aukščiausios kokybės. Be to, jos sugautos tvarios akvakultūros vandenyse. 
Šis rizotas – geriausias būdas atskleisti ypatingųjų lašišų skonį.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas/vidutinis 

1 Lašišos filė supjaustykite 50 g kubeliais, sudėkite į 
vakuuminį maišelį, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir 
sandariai užtaisykite.

2  Dėkite kepti į orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą 
SousVide ir kepkite 49°C temperatūroje 30 minučių. Jeigu 
žalia lašiša nepatinka, kepkite 55°C temperatūroje.

3  Sukapotus askaloninius svogūnus pakepinkite svieste. 
Suberkite rizoto ryžius ir kepinkite maišydami, kol ryžiai 
pasidengs sviestu. Tada įpilkite šlakelį baltojo vyno ir 
trumpai pakaitinkite. 

4  Samtelis po samtelio pilkite vištienos sultinį, kad ryžiai 
spėtų sugerti skystį.

5  Nukelkite rizotą nuo ugnies, įmaišykite sviestą, 
maskarponę ir parmezano sūrį.

6  Lašišą dėkite ant rizoto ir patiekite.

Gaminti 30 min. 49ºC 2 SousVide programa 500ml
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Aštrus ir kartu rūgštus žaliųjų citrinų 
ir aitriųjų paprikų derinys  - išties 
vienas egzotiškiausių. Daugiau 
neįprastų ingredientų ir jų derinių 
ieškokite rytietiško maisto prekių 
parduotuvėje.
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Ingredientai

500 g (8 arba 12) krevečių be galvų

4 raudonos aitriosios paprikos

2 šaukšteliai druskos

½ šaukštelio juodųjų pipirų

1 ryšulėlis šviežių kalendrų

500 g rudųjų pievagrybių

2 stiebeliai citrinžolių

4 žaliosios citrinos

1 šviežia (5 cm) galangalo šaknis 
(alternatyva – šviežia imbiero šaknis)

400 ml žuvų arba vištienos sultinio

400 ml daržovių sultinio

4 citrinmedžio lapai

4 šaukštai žuvų padažo Nam pla

Aštriai rūgšti krevečių 
sriuba Tom Yang Gung
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Paragavus šios sriubos, nuostabiai aštrus, ugningas 
šviežių prieskonių skonis dar ilgai išliks atmintyje.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Išlukštenkite ir išvalykite krevetes, palikite tik uodegėles. 
Griežinėliais supjaustytas aitriąsias paprikas kartu su druska 
ir pipirais grūstuvėje sutrinkite į pastą.

2  Kalendrų lapelius nuskabykite, nuvalytus grybus padalinkite 
ketvirčiais. Citrinžoles supjaustykite 6 cm ilgio šiaudeliais. 
Išspauskite žaliųjų citrinų sultis. Nulupkite galangalo (arba 
imbiero) šaknį, supjaustykite ją smulkiais kubeliais. Viską 
suberkite į vakuuminį maišelį, užpilkite sultiniu. Sudėkite 
citrinmedžio lapus, žuvų padažą ir sandariai užtaisykite.

3  Statykite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite SousVide 
programą ir troškinkite 90°C temperatūroje 30 minučių.

Patiekimas

Citrinmedžio lapus išimkite ir išmeskite. Sriubą išpilstykite į 
dubenėlius ir patiekite.
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Gaminti 30 min. 90ºC 3 SousVide programa 300ml
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Druskoje kepta žuvis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Pagal šį receptą druskoje kepti tinka bet kokios 
rūšies sveiką žuvį. Svečius prie pietų stalo tikrai 
nustebinsite, patiekę visą žuvį inde, kuriame ji kepė.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Į kepimo skardą įtieskite kepimo popierių. Dubenėlyje 
sumaišykite jūros druską, kiaušinių baltymus bei miltus. Žuvų 
vidų prikimškite petražolių šakelių ir citrinų griežinėlių.

2  Orkaitės termometrą įstatykite į žuvies nugarkaulį. Visą 
žuvį apiberkite druskos mišiniu ir įdėkite į 2 orkaitės lentyną. 
Orkaitės termometro jutiklį sujunkite su orkaite ir nustatykite 
66°C temperatūrą.

3  Nustatykite programą Maža drėgmė ir kepkite 210°C 
temperatūroje 10 minučių, kol termometro temperatūra 
pakils iki nustatytos. Tada išimkite iš orkaitės ir palikite žuvį 
atvėsti 10 minučių.

4  Kočėlu ar kitu sunkiu įrankiu atsargiai pralaužkite 
susidariusią druskos plutą, nuimkite ją ir pašalinkite.

Patiekimas

Iškepusią žuvį lengvai patieksite lėkštėje šakute ar pincetu 
atplėšę odą nuo žiaunų uodegos link. Šaukštu atskirkite 
viršutinę žuvies dalį, nugarkaulį pašalinkite, tada į lėkštę  
dėkite ir antrą žuvies pusę.
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66°C 210°C 2 Maža drėgmė 500ml

Ingredientai

2,5 kg rupios jūros druskos

4 kiaušinių baltymai, lengvai išplakti

50 g miltų

4 x 500 g skrostų jūrinių ešerių  
arba kuojų

1 griežinėliais supjaustyta žalioji 
arba paprasta citrina

1 ryšulėlis petražolių
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Šiam tradiciniam patiekalui 
pagaminti Ispanijoje naudojami 
specialūs ryžiai: jie yra sunkesni, 
apvaliagrūdžiai, panašūs į itališkus 
rizoto ryžius Arborio, Vialone ar 
Carnaroli. Jei neturite paelijos ryžių, 
pasirinkite kuriuos nors iš išvardintų 
ir patiekalo gaminimo laiką 
pailginkite 15 minučių.
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Ingredientai

2 ryšulėliai svogūnų laiškų

½ ryšulėlio česnakų laiškų

1 citrina

1 raudona saldžioji paprika

80 g Čioriso dešros

4 vištos blauzdelės su kaulais

Druskos ir pipirų

400 g šviežių nelukštentų krevečių

400 g šviežių midijų

500 g ryžių (žr. šefo patarimą)

900 g vištienos sultinio

2 žiupsneliai šafrano

200 g žirnelių

Paelija
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Troškinta garuose paelija įgauna harmoningai 
derančių skonių aromatą. Šis patiekalas 
nuostabiai tinka neįpareigojančiai vakarienei.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Susmulkinkite svogūnų ir česnakų laiškus. Ketvirčiais 
supjaustykite citriną. Išvalytą papriką be sėklų susmulkinkite 
nedideliais kubeliais. Čioriso dešrą supjaustykite plonais 
griežinėliais. Vištos blauzdeles ir krevetes pabarstykite 
druska bei pipirais.

2  Čioriso, krevetes, midijas ir vištos blauzdeles trumpai 
apkepkite kepimui skirtame inde. Išimkite ir atidėkite. 

3  Ryžius suberkite į karščiui atsparų puodą arba kepimo indą, 
užpilkite vištienos sultiniu, suberkite šafraną, truputį druskos. 
Viską gerai išmaišykite. Sudėkite apkepintas midijas, vištos 
blauzdeles ir Čioriso.

4  Indą su paruošta troškinti paelija dėkite į orkaitės 2 lentyną, 
nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 99°C 
temperatūroje 20 minučių. Kai ryžiai bus ištroškinti, išimkite 
indą iš orkaitės. Į ryžius įmaišykite smulkintas paprikas, 
svogūnų laiškus, žirnelius.

5  Ant paelijos išdėliokite krevetes ir pašaukite atgal į 2 orkaitės 
lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose ir kepkite 
99°C  temperatūroje dar 30 minučių.

Patiekimas

Paeliją pabarstykite svogūnų ir česnakų laiškais, papuoškite 
citrinų ketvirčiais ir patiekite su visu kepimo indu.
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Gaminti 20/30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml
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„Netikėtai atvyko svečių? Jeigu norite 
patiekti žuvies patiekalą, sprendimą 
rasite greitai. Šis receptas tinka 
ir užkandžiui, ir pagrindiniam 
patiekalui ruošti. Tai priklauso nuo 
jūsų. Nepagailėkite česnako – tai 
slaptasis mano ingredientas.”

Carlo Sam, Electrolux
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Ingredientai

400 g pilkųjų krevečių

Pusė stiklinės baltojo vyno

2 skiltelės česnako

Itališko ypač tyro alyvuogių aliejaus

280 ml vandens

2  šaukšteliai druskos

600 g kukurūzų kruopų

Krevetės su kukurūzų piurė
Nedidukės krevetės savyje slepia daug skonio, o 
švelnios kreminės tekstūros piurė suteikia patiekalui 
kontrastingų skonių. Tikras ir nuoširdus valgis.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

Krevetės

1 Krevetes sudėkite į keraminį indą ar puodą, užpilkite baltuoju 
vynu, gerai išmaišykite. Indą statykite į orkaitės 2 kepimo 
lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose ir 99°C 
temperatūroje troškinkite 12–13 minučių.

2  Krevetes išimkite iš orkaitės ir nusausinkite. Vyno ir vandens 
padažo likučių neišpilkite. 

3  Į padažą suberkite trintą česnaką, apšlakstykite alyvuogių 
aliejumi ir gerai išmaišykite.

Kukurūzų piurė

1 Vandenį užvirinkite, pasūdykite.

2  Suberkite kukurūzų kruopas, nuolat maišykite.

3  Virkite 20–25 minutes. Jeigu manote, kad piurė per kieta, 
įpilkite šilto vandens ir toliau maišykite. Kukurūzų piurė turi 
būti vientisa ir kreminės konsistencijos.

Patiekimas

Kukurūzų piurė patiekite lėkštėse, ant jos sudėkite krevetes, 
apliekite padažu, pabarstykite smulkintomis petražolėmis.
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Gaminti 35-40 min. 99°C 2 Kepimas garuose 750ml
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„Kai noriu nustebinti svečius netikėtais 
skonių kontrastais, gaminu pagal 
šį receptą. Jame dera keletas 
ingredientų, atskleidžiančių itališkos 
virtuvės paslaptis.”

Carlo Sam, Electrolux
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Plekšnių suktinukai su 
daržovėmis, traškiomis kumpio 
juostelėmis ir morkų kremu
Mėsingai, tvirtai žuviai ir morkų kremui kumpis suteikia 
maloniai priešingo skonio ir tekstūros.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis

1 Nuplaukite ir nulupkite daržoves, taip pat ir bulves, 
supjaustykite plonais griežinėliais.

2  Keptuvėje pakaitinkite 1 šaukštą alyvuogių aliejaus, suberkite 
bulvių griežinėlius ir pakepinkite, kol pusiau suminkštės.

3  Suberkite likusias daržoves, pabarstykite druska ir pipirais. 
Kepkite ant didelės ugnies nuolatos maišydami.

4  Plėvelę apkirpkite pagal žuvies dydį ir uždėkite ant filė, 
pabarstykite druskos, apšlakstykite alyvuogių aliejumi.

5  Daržoves sukraukite ant kiekvienos filė vidurio, suvyniokite į 
plėvelę.

6  Morkas ir vieną mėlynąjį svogūną virkite daržovių sultinyje, 
kol suminkštės.

7  Išimtas morkas sutrinkite virtuviniu kombainu, pilkite 
grietinėlę, kol gausite švelnios konsistencijos masę. 
Svarbu, kad tyrė išliktų vaiskios oranžinės morkų spalvos. 
Pabarstykite žiupsneliu druskos, įpilkite alyvuogių aliejaus ir 
laikykite šiltai, kol patieksite.

8  Žuvies filė troškinkite 15–18 minučių orkaitėje, nustatę 
programą Kepimas garuose ir 80°C temperatūrą.

9  Kumpio gabaliukus pakepinkite keptuvėje, kol pasidarys 
traškios ir patiekite kartu su žuvies suktinukais bei morkų 
kremu.

Ž
uvis  Pa

g
rind

inia
i p

a
tieka

la
i

Gaminti 15-18 min. 80°C 2 Kepimas garuose 500ml

Ingredientai

0,8 kg plekšnių filė

4 cukinijos

2 bulvės

2 mėlynieji svogūnai

Petražolių

100 g virto kumpio arba šoninės 

10 morkų

Laiškinių česnakų

1 poras

500 ml grietinėlės

Ypač tyro alyvuogių aliejaus

Druskos ir pipirų

1 kubelis daržovių sultinio

Jums taip pat reikės

Plastikinės kepimo plėvelės
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Hoisin arba kiniškas padažas 
yra išskirtinio skonio ir jį visai 
nesudėtinga pasigaminti. Reikės 
sojų pupelių pastos, česnako, aitriųjų 
paprikų, įvairių prieskonių, taip pat 
cukraus ir acto. Puikus skonių derinys.
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2 skiltelės česnako

1 raudona aitrioji paprika 

1 jūros ešerys

Sauja sojų pupelių

Sauja kalendrų

Padažas

1 šaukštas aitriųjų paprikų pastos

1 šaukštas hoisin padažo

1–2 taurelės ryžių vyno

1 samtis sultinio/karšto vandens

1 šlakelis tamsaus sojų padažo

Troškintas jūros ešerys 
su aštriu hoisin padažu
Jeremy Pang, Wok restoranų tinklas, Jungtinė Karalystė

Jūros ešerys – išskirtinai skani mėsinga žuvis. 
Ji puikiai dera su aštresniais rytietiškais skoniais. 
Jeigu mėgstate, aitriosios paprikos įberkite daugiau.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Smulkiai sukapokite česnaką ir aitriąją papriką.

2  Stambiai susmulkinkite kalendrą.

3  Žuvį nuplaukite, nusausinkite.

4  Dubenėlyje sumaišykite padažo ingredientus.

5  Lengvai sutraiškykite sojų pupeles. 

6  Žuvį dėkite kepti į orkaitę, nustatykite programą Maža 
drėgmė ir kepkite 180°C laipsnių temperatūroje: mažą žuvį 
(iki 300 g) kepkite 12–13 minučių, vidutinę (300–500 g) 14–15 
minučių, didelę žuvį (500 –750 g) kepkite 15–20 minučių.

7  Kol žuvis kepa, keptuvėje ant stiprios ugnies įkaitinkite aliejų.

8  Suberkite česnaką, aitriąją papriką, sojų pupeles, 
nedelsdami sukrėskite aitriųjų paprikų pastą. Maišydami 
pakepinkite 30 sekundžių ant stiprios ugnies.

9  Sudėkite likusius padažo ingredientus ir maišydami kepkite 
ant didelės ugnies.

10 Padažą užvirinkite ir kaitinkite ant mažos ugnies.

11 Palengva maišykite, supilkite ant iškepusios žuvies.

12 Jeigu padažas per tirštas, įpilkite truputį karšto vandens. 
Jeigu per skystas, įberkite kukurūzų krakmolo. Patiekite 
didelėje lėkštėje su šviežių svogūnų ir kalendrų garnyru.

Gaminti 15-25 min. 180°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Ingredientai

1 didelis svogūnas

1 raudona ir 1 žalia saldžioji paprika

8 slyviniai pomidorai

2 skiltelės česnako

2 šakelės čiobrelio

1 lauro lapas

Druskos ir pipirų

4 raudonųjų kefalių filė, kiekvienos 
svoris apie 150 g 

100 g mažų juodų alyvuogių

Gražgarstės

Kefalė su piperade padažu
Piperade yra išskirtinio skonio padažas iš Baskų regiono, 
Prancūzijos. Jis fantastiškai dera prie žuvies ir jos patiekalų.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Svogūną nulupkite ir supjaustykite griežinėliais. Paprikas 
nuplaukite, supjaustykite gabalėliais.

2  Pomidorų viršūnėles įpjaukite aštriu peiliu. Sudėkite į 
orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose 
ir kepkite 99°C temperatūroje 5–7 minutes, tada perliekite 
šaltu vandeniu, nulupkite, pašalinkite sėklas ir supjaustykite 
didesniais gabalais.

3  Svogūnus ir paprikas apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir 
pakepinkite 5 minutes.

4  Sudėkite pomidorus, sutrintus česnakus, čiobrelius, lauro 
lapą. Palikite troškintis ant mažos ugnies 30 minučių. 
Pabarstykite druska ir pipirais.

5  Pašalinkite ašakas iš kefalių filė. Žuvis oda į viršų sudėkite 
į kepimo indą, išteptą riebalais, pabarstykite druska ir 
pipirais.

6  Pašaukite į orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą Maža 
drėgmė ir kepkite 190°C temperatūroje 10 minučių.

7  Patiekite lėkštėse su piperade padažu ir alyvuogėmis, jei 
mėgstate, pridėkite gražgarsčių.
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Gaminti 46 min.

Pomidorai Gaminti 36 min. 99°C 2 Kepimas garuose 500ml

Kefalė Gaminti 10 min. 190°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Karštą sultinį pildami į kiaušinių 
trynius, gausite švelnų tirštos 
konsistencijos padažą – tai laiko 
patikrintas klasikinis prancūziškos 
virtuvės padažo receptas. Patiekite 
nedelsdami, vėliau nešildykite.
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Ingredientai

2 kiaušiniai

1 askaloninis svogūnas

1 šakelė krapų

120 g lukštentų krevečių

1 šaukštelis konjako

50 ml grietinėlės

2 šaukšteliai koncentruotos 
pomidorų pastos

Druskos ir pipirų

4 x 80 g jūrų liežuvių filė

80 ml baltojo vyno

30 g sviesto

Jūrų liežuvių suktinukai, 
įdaryti krevetėmis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Elegantiškas klasikinis jūrų gėrybių derinys, 
kurio tobulą paruošimą nulemia sumani garų 
orkaitės su karščio technologija.  

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Kiaušinių baltymus atskirkite nuo trynių. Nuluptą askaloninį 
svogūną supjaustykite mažais kubeliais. Nuplautus krapus 
susmulkinkite. Stambiai sukapokite krevetes.

2  Krevetes sumaišykite su konjaku, kiaušinio baltymu, 
grietinėle, pomidorų pasta ir žiupsneliu druskos. Paruoštą 
mišinį įdėkite į šaldiklį 15 minučių. Atvėsintą trinkite virtuvės 
kombainu, kol gausite vientisą kreminę masę.

3  Išvalytas žuvų filė iš abiejų pusių pabarstykite druska ir 
pipirais, palikite nudžiūti odele į viršų. Ant kiekvienos filė 
dėkite krevečių įdaro ir tvirtai susukite odele į vidų.

4  Paruoštus suktinukus sudėkite į kepimo indą, apliekite vynu. 
Dėkite į orkaitės 2 lentyną, nustatykite  programą Maža 
drėgmė ir kepkite 180°C temperatūroje 20 minučių.

5  Tuo metu puode užvirinkite likusį skystį. Mažame dubenėlyje 
išsukite kiaušinių trynius ir palengva plakdami šluotele 
įmaišykite į karštą sultinį. Įdėkite mažais gabaliukais 
supjaustytą sviestą ir maišykite, kol padažas pasidarys 
vientisas, kreminės konsistencijos. Suberkite susmulkintus 
krapus, pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.

Patiekimas

Suktinukus patiekite iš anksto pašildytose lėkštėse, aplietus 
padažu, kartu su troškintomis daržovėmis.
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Gaminti 20 min. 180°C 2 Maža drėgmė 600ml
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Sardinės yra sveikos, stangrios, 
skanios žuvys, kas galėtų jų 
nemėgti? Tačiau paruošti jas 
gali atrodyti sunku. Šis receptas 
garantuoja, kad už pastangas 
tikrai bus atlyginta.
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Ingredientai

5 askaloniniai svogūnai

100 ml alyvuogių aliejaus ir 
papildomai žuvims aptepti

1 nedidelis paprastas arba kvapusis 
moliūgas, nuluptas, be sėklų, 
supjaustytas plonomis riekelėmis

100 g špinatų lapų

12 šviežių skrostų sardinių

Druskos ir pipirų

1 nulupta ir susmulkinta česnako 
skiltelė

1 ryšulėlis smulkiai sukapotų 
petražolių

50 g stambiai sukapotų kedrinių 
pinijų

100 g džiūvėsėlių

100 g tarkuoto kietojo sūrio

Įdarytos sardinės
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Italijoje šis patiekalas vadinamas Sardine Becca Fico 
(sodų devynbalsė), nes kyšančios sardinių uodegėlės 
panašios į mažų paukštelių sparnelius. 

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Smulkiai sukapokite vieną askaloninį svogūną, kitus 
supjaustykite griežinėliais. Didelį karščiui atsparų indą 
ištepkite trupučiu aliejaus, suguldykite moliūgo riekelės ir 
askaloninio svogūno griežinėlius.

2  Indą įdėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą  
Maža drėgmė ir kepkite 180°C temperatūroje 15 minučių.

3  Nublanširuokite arba garuose pašutinkite špinatus, kol jie 
suglebs. Sukrėskite į koštuvą ir palaikykite, kad nuvarvėtų 
kuo daugiau skysčio. Perliekite šaltu vandeniu ir vėl palikite 
nuvarvėti. Nuspaudę likusį vandens perteklių, špinatus 
susmulkinkite.

4  Sardinių galvas nupjaukite, bet uodegas palikite sveikas. 
Nugaros kaulus pašalinkite atsargiai nykščiu braukdami 
vidine žuvų puse palei stuburą uodegos link.

5  Išskleiskite išdarinėtas sardines ir suguldykite odele į apačią, 
vidinę žuvų pusę pabarstykite trupučiu druskos.

6  Į keptuvę įpilkite 3 šaukštus aliejaus, įkaitinkite. Tada 
suberkite susmulkintą askaloninį svogūną ir česnaką. Truputį 
apkepinę, suberkite petražoles, riešutus ir džiūvėsėlius. 
Užberkite šiek tiek druskos, pipirų. Nuėmę nuo ugnies, 
sudėkite smulkintus špinatus ir tarkuotą sūrį. Viską 
išmaišykite.

7  Vienodu sluoksniu paskleiskite įdarą ant sardinių, tada žuvis 
tvirtai susukite į suktinukus. Iš orkaitės išimkite kepimo indą ir 
į jį ant daržovių suguldykite susuktas sardines. Įdėkite atgal į 
orkaitę ir kepkite dar 5 minutes arba tol, kol žuvis iškeps.
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Gaminti 15+5 min. 180°C 2 Maža drėgmė 250ml
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Daržovės

D
a
ržovės
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Šviežumas – svarbiausia

Jokių abejonių, geriausios daržovės yra šviežios. 
Ne visi turime sodą ar žemės sklypelį, kur galėtume 
užsiauginti savų žalėsių, todėl rinkitės kitą būdą – 
apsilankykite ūkininkų turguje ir išsirinkite šviežiausių 
ir tvirčiausių daržovių, kokių tik rasite. Apsipirkti 
vietos turguje reiškia įsigyti šviežiausių daržovių.

Morkų dairykitės su šviežiais žaliais lapais, 
pamaigykite bulves ir įsitikinkite, kad jos tvirtos, 
kopūstas turėtų tarsi pašokti išmestas kaip kamuolys, 
o svogūnai – tvirtai laikytis suspausti delne.

Pabandykite. Venkite vystančių ir parudusiais lapais 
daržovių. Jei jos atrodo suglebusios, padėkite į 
šalį. Svarbiausia įsigyti šviežiausių daržovių, kokių 
tik galite rasti parduotuvėse, ir suvartoti jas kuo 
greičiau. Juk daržovės – gyvas produktas.

Vegetariškas patiekalas su meile
Nebijokite pasigaminti patiekalo 
vien iš daržovių. Vieną ar du 
kartus per savaitę naudinga 
susilaikyti nuo mėsiškų valgių. 
Patiekalo pagrindu pasirinkite 
mėgstamą daržovę ir sukursite 
puikų valgį. 

Valgykite sezonines daržoves
Išbandykite sezonines daržoves 
ir stenkitės prie jų priprasti. 
Išsiugdysite gerą skonį ir jausite 
natūralų ingredientų aromatą.
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Labai paprasta šį patiekalą paversti 
pagrindiniu: tereikia ištroškinti 4 
gabalėlius žuvų filė (pvz., lašišos ar 
menkės) riebalais išteptame troškinimo 
inde orkaitės 1 lentynoje, kai pupelės 
tuo metu troškinamos 2 lentynoje. Žuvį 
patiekite ant daržovių. 
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Ingredientai

100 g cukrinių žirnių

100 g snieginių žirnių

100 g šparaginių pupelių

100 g pupų

100 g plokščiųjų pupų

1 žalioji citrina

5 šakelės dašių

30 g sviesto

Druskos ir pipirų

Žaliųjų ankštinių salotos su 
citrininiu sviestu ir migdolais 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Citrinomis ir migdolais gardintas sviestas puikiai dera su žaliųjų 
pupelių salotomis, kurios gali būti patiekiamos ir šiltos, ir šaltos.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Visas žirnių ir pupelių ankštis nuplaukite ir nupjaukite jų 
galiukus. Ankštis perpjaukite pusiau.

2  Paruoštas ankštis sudėkite į garinimo indą 
(komplektuojamas su orkaite) ir pabarstykite druska.

3  Nutarkuokite žaliosios citrinos žievelę ir išspauskite jos sultis. 
Žievelę su sultimis išmaišykite nedideliame inde ir uždenkite 
maistine plėvele.

4  Dviejų dašių šakeles atsidėkite papuošti, o nuo kitų 
nuskabykite lapelius.

5  Sviestą sudėkite į karščiui atsparų indą, suberkite ankštines 
daržoves ir įstatykite į orkaitės 2 lentyną. Nustatykite 
programą Kepimas garuose ir kepkite 99°C temperatūroje 
25–30 minučių.

6  Sviestą išsukite su žaliųjų citrinų sultimis ir žievelėmis. 
Paruoštą ankštinių asorti sumaišykite su dašių lapeliais, 
pagardinkite druska ir pipirais, apliekite citrinų skonio 
sviestu.

Patiekimas

Ankštinių asorti gerai išmaišykite ir patiekite gražiame 
dubenėlyje, papuoštą dašių šakelėmis ir apibarstytą   
migdolų drožlėmis.

D
a
ržovės  U

žka
nd

žia
i

Gaminti 25-30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 600ml
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Tolimųjų Rytų patiekalai žavi tuo, 
kad gaminami be riebalų. Juose 
mažiau angliavandenių. Negausiai 
pagardintas imbieru ir sojų padažu 
šis garnyras puikiai tinka prie 
daugelio patiekalų, nes neužgožia 
jų skonio.
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Ingredientai

400 g šparaginių pupelių

100 g pupelių daigų

1 skardinė (250 g) bambukų ūglių

2 šaukštai skrudintų sezamų sėklų

2 cm tarkuotos imbiero šaknies

2 šaukštai sojų padažo

1 šaukštas mirino (ryžių vyno) arba 
chereso

½ šaukšto vasabio pastos

3 šaukšteliai cukraus

Druskos

Japoniškos daržovės  
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Natūralių japoniškų skonių gausa įkvėpė 
paruošti sveiką gardų patiekalą, kurį galėsite 
pasigaminti bet kuriuo metų laiku.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Paruoškite šparagines pupules: nuplaukite ir nupjaukite 
galiukus. Į garinimo indą su skylutėmis (komplektuojamas 
su orkaite) suberkite šparagines pupeles, pupelių daigus 
ir bambukų ūglius. Paruoškite užpilą: sumaišykite 1 šaukštą 
skrudintų sezamų sėklų, tarkuotą imbierą, sojų padažą, 
miriną, vasabio pastą ir cukrų. Paruoštą mišinį supilkite ant 
daržovių.

2  Kepimo skardą statykite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Kepimas garuose ir kepkite 99°C temperatūroje 
25 minutes.

3  Daržoves išmaišykite ir sudėkite į serviravimo indą. 
Pagardinkite druska pagal skonį.

Patiekimas

Pabarstykite svogūnų laiškais, smulkinta raudona aitriąja 
paprika, skrudintomis sezamų sėklomis ir patiekite.
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Gaminti 25 min. 99°C 3 Kepimas garuose 400ml
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Ingredientai

140 g porų

150 g cukinijų

200 g bulvių

200 ml grietinėlės

1 žiupsnelis ciberžolių

5 šaukštai ypač tyro 
alyvuogių aliejaus 

1 žiupsnelis druskos

5 bazilikų lapeliai

Porų ir cukinijų padažas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Tiesiog universalus sodraus skonio daržovių 
padažas, puikiai derantis su įvairiais mėsos 
patiekalais, krevetėmis ir daržovėmis.

2–4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuplaukite porus ir cukinijas, bulves nulupkite. Daržoves 
supjaustykite 2 mm storio griežinėliais ir kartu su kitais 
ingredientais sudėkite į vakuuminį maišelį.

2  Sandariai uždarykite ir troškinkite.

3  Iškepusias daržoves sudėkite į sietą ir viską pertrinkite kartu 
su 5 šviežiais bazilikų lapeliais, kol gausite vientisą masę. 
Pagal poreikį įpilkite šlakelį aliejaus.

Gaminti 60 min. 90ºC 2 SousVide programa 700ml
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Lengvas šparagų flanas   
Šiam pikantiškam šparagų flanui nereikia tešlos. 
Jį galima patiekti ir šiltą, ir šaltą.
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Ingredientai

6 dideli šparagai

2 maži pomidorai

6 kiaušiniai

300 ml pieno

300 ml riebios grietinėlės

Druskos ir pipirų

Muskatų

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Paruoškite šparagus, supjaustykite gabalėliais, paskleiskite 
ant kepimo skardos, nustatykite programą Kepimas garuose 
ir kepkite 2 orkaitės lentynoje 99 °C  temperatūroje 15 minučių.

2  Pomidorus trumpam panardinkite į verdantį vandenį, 
nulupkite, pašalinkite sėklas, supjaustykite nedideliais 
gabaliukais.

3  Kiaušinį išplakite kartu su pienu, grietinėle, druska, pipirais ir 
muskatais.

4  Sviestu ištepkite šešis mažus kavos puodelius arba porcinius 
indelius, į juos paskirstykite šparagus ir pomidorus, viršų 
užpildykite kiaušinio plakinio mišiniu.

5  Porcinius indelius statykite į orkaitės 2 kepimo lentyną, 
nustatykite programą Didelė drėgmė ir kepkite 95°C 
temperatūroje 40 minučių. 

Patiekimas

Patiekite porciniuose indeliuose šaltus arba šiltus.

Gaminti 55 min.

Šparagai  Gaminti 15 min. 99°C 2 Kepimas garuose 400ml

Padažas Gaminti 40 min. 95°C 2 Didelė drėgmė 600ml
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Slyvas galima nulupti tokiu pat 
būdu kaip ir pomidorus, tada 
paruošti slyvų pudingą, uogienę 
ar konservuoti.
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Ingredientai

10–15 įvairaus dydžio ir spalvų 
pomidorų

1 mažas mėlynasis svogūnas

Kreminės konsistencijos 
mocarelos arba kitokio sūrio 

Bazilikų

Užpilas

50 ml alyvuogių aliejaus

1 desertinis šaukštas acto

Druskos ir pipirų

Luptų pomidorų salotos 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šios pomidorų salotos daug skanesnės su 
luptais pomidorais, troškintus juos lengviau 
nulupti, geriau pašalinama odelė.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Kryžmai įpjaukite kiekvieno pomidorų viršuje. Surikiuokite 
pomidorus karščiui atspariame inde ir statykite kepti į 
orkaitės 2 lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose ir 
kepkite 99°C temperatūroje 5–10 minučių (priklausomai nuo 
pomidorų dydžio).

2  Pomidorus ištraukite, kai odelė ims trūkinėti, panardinkite 
juos į šaltą vandenį, nulupkite odeles. Galite pasilikti 
stiebelius papuošti.

3  Pomidorus supjaustykite arba išskobkite, sudėkite į indą.

4  Nulupkite ir smulkiai sukapokite svogūną, juo apibarstykite 
pomidorus su sūriu ir bazilikais.

5  Aliejų kartu su actu išplakite, pagardinkite druska ir pipirais, 
apšlakstykite salotas.

D
a
ržovės  U
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Gaminti 5-10 min. 99°C 2 Kepimas garuose 350ml
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Ingredientai

Dvi brokolių galvos

Troškinti brokoliai  
Troškintos daržovės, pavyzdžiui, žiediniai kopūstai, 
išsaugo maistingąsias medžiagas ir spalvą.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Brokolius kruopščiai nuplaukite, išskirstykite mažesniais ir 
didesniais žiedynais.

2  Sudėkite į garinimo indą ir statykite į orkaitės 2 lentyną.

3  Nustatykite programą Kepimas garuose ir troškinkite 99°C 
temperatūroje 15–20 minučių.

4  Brokoliai bus paruošti, kai šakute lengvai juos persmeigsite. 
Ištraukite iš orkaitės ir patiekite.

Išbandykite ir kitokias daržoves, pvz., morkas ir žiedinius 
kopūstus (tik reikės ilgiau troškinti, 30–35 minutes). Pagardinkite 
užpylę sviestu, alyvuogių aliejumi, linų sėmenimis, citrinų 
žievele ar sultimis, balzaminiu actu, skrudintais migdolais ar 
sezamų sėklomis.

D
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Gaminti 15-20 min. 99°C 2 Kepimas garuose 400ml
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Kai šiam patiekalui daržovių turguje 
pirksite česnakus, rinkitės tvirtus, 
sunkius ir sausus. Jeigu česnako 
galvą sužėlusi, ji vis dar tinkama 
vartoti, nors jau netekusi dalies 
skonio ir naudingų medžiagų.
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Garuose troškintas kininis kopūstas su 
kepintais česnakais ir goji uogų sultiniu  
Jeremy Pang, Wok restoranų tinklas, Jungtinė Karalystė

Goji uogos yra išskirtinio vaisinio skonio, 
puikiai tinka su sultiniu ir šviežiomis garstyčiomis.

D
a
ržovės  U

žka
nd

žia
i

Ingredientai

4 ryšulėliai šviežių garstyčių / 
kininis kopūstas

4 česnako skiltelės

1 šaukštas mirkytų goji uogų

Sezamų aliejaus

2 taurelės ryžių vyno

3–4 samčiai daržovių sultinio / 
vištienos sultinio

Druskos ir pipirų

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Kruopščiai nuplaukite daržoves, supjaustykite jas išilgai 
ketvirčiais ir sudėkite į karščiui atsparų indą.

2  Išskirstykite česnaką, nulupkite, palikite nesmulkintą.

3  Goji uogas pamerkite šaltame vandenyje 15 minučių.

4  Keptuvėje 1 šaukšte aliejaus lėtai pakepkite česnakus 
5 minutes, kol jie įgaus auksinį atspalvį.

5  Į keptuvę įpilkite 2 taureles ryžių vyno ir 3 samčius daržovių 
sultinio, į sultinį įberkite 1 šaukštelį druskos, gerai užvirinkite.

6  Užpilkite ant žalių garstyčių.

7  Daržoves dėkite į  orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir kepkite 99°C temperatūroje 25 minutes.

8  Daržoves į didelę lėkštę sudėkite sluoksniais. Užpilkite 
sultiniu, suberkite išmirkytas goji uogas.

Gaminti 30 min. 99°C 3 Kepimas garuose 500ml
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Dideles morkas prieš gamindami 
perpjaukite išilgai arba į keturias 
dalis, o mažas morkytes virkite 
trumpiau.
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Ingredientai

2 ryšulėliai morkų su lapais

200 ml obuolių sulčių

2 šaukštai saulėgrąžų aliejaus

50 g susmulkinto šviežio imbiero

2 anyžių žvaigždutės

1 žiupsnelis druskos

Garuose troškintos morkos 
su imbierais ir obuolių sultimis 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Tai paprastas, tačiau puikus garnyras. 
Priedai sustiprina saldų šviežių morkų skonį.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nupjaukite morkų lapus, palikite tik trumpus jų stiebelius.

2  Į keptuvę (su karščiui atsparia rankena) supilkite obuolių 
sultis ir aliejų, suberkite smulkintą imbierą, žvaigždinius 
anyžius, pabarstykite žiupsneliu druskos.

3  Užvirinę sudėkite morkas, palaukite, kol dar kartą užvirs. 
Tuomet keptuvę su morkomis dėkite į 2 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Kepimas garuose ir troškinkite 90°C 
temperatūroje 25 minutes arba tik tol, kol morkos suminkštės.

Patiekimas

Pagal skonį pagardinkite druska, pipirais, morkas sumaišykite 
su padažu, papuoškite anyžiaus žvaigždute ir patiekite.

D
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Gaminti 25 min. 90°C 2 Kepimas garuose 500ml
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Iš garuose virtų bulvių galima 
paruošti gardžių patiekalų, ypač 
kai stinga laiko. Įpilkite truputį pesto 
padažo arba pridėkite vytinto 
kumpio. Galite pakepinti keptuvėje 
su šonine ir svogūnais, kol gražiai 
pagels, tuomet įmuškite kelis 
kiaušinius, pagardinkite druska  
ir pipirais.
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Ingredientai

1 kg  įvairių rūšių bulvių

Druskos

Garuose virtos bulvės
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Paruoštos garuose bulvės bus nepriekaištingos ir 
išsaugos natūralų skonį bei maistingąsias medžiagas, 
nes neprireiks riebalų.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 1 Bulves nulupkite ir supjaustykite mažais kubeliais arba 
riekelėmis (15 mm).

2  Pabarstykite druska, sudėkite į troškinimo indą 
(komplektuojamas su orkaite). Dėkite į 2 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Kepimas garuose ir troškinkite 99°C 
temperatūroje 35–45 minutes.

D
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Gaminti 35-45 min. 99°C 2 Kepimas garuose 750ml
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Ingredientai

1 kg daržovių asorti

400 g vištienos sultinio

Ryšulėlis petražolių, čiobrelių, 
keli laurų lapai

2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
(pasirinktinai)

Druskos ir pipirų

Ryšulėlis  builių (pasirinktinai)

Troškintų daržovių sultinys    
Sušilkite paragavę šio gardaus daržovių sultinio, 
kuriame gausu maistingųjų medžiagų ir mažai riebalų.

4-6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuvalykite visas daržoves, jeigu reikia, supjaustykite 
vienodo dydžio gabalais.

2  Daržoves sudėkite į negilų dubenį, užpilkite vištienos sultiniu, 
sudėkite žalėsius, jeigu norite, apšlakstykite alyvuogių 
aliejumi.

3  Truputį pasūdykite, pipirais dar nebarstykite.

4  Dėkite daržoves į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir troškinkite 99°C temperatūroje 25–30 
minučių. Troškinimo laikas priklauso nuo pasirinktų daržovių. 
Pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį.

D
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Gaminti 25-30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 600ml
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Ingredientai

500 g baklažanų

2 šaukštai cukraus

2 šaukštai baltojo acto

5 šaukštai ypač tyro 
alyvuogių aliejaus

1 skiltelė česnako

Druskos ir pipirų

Saldžiarūgščiai baklažanai   
Saldžiarūgščius baklažanus lengva paruošti, 
juos galite patiekti kaip užkandį arba garnyrą 
prie pagrindinių patiekalų.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Nuplaukite baklažanus ir supjaustykite riekelėmis (2–3 mm).

2  Riekeles supjaustykite plonais šiaudeliais ir suberkite į 
vakuuminį maišelį.

3  Sudėkite kitus ingredientus, gerai išmaišykite. Sandariai 
užtaisykite ir troškinkite.

4  Patiekite kambario temperatūros.

Gaminti 40 min. 70ºC 2 SousVide programa 700ml

D
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Kmynai ir/ar harisa suteikia 
egzotišką skonį – įmaišykite 
jų į pomidorų piurė, jei norite, 
pridėkite česnakų.
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Ingredientai

3 baklažanai

150 ml alyvuogių aliejaus

500 g mocarelos sūrio

6 pomidorai

2 svogūnai

1 nedidelė česnako skiltelė

400 g pomidorų tyrės

3 čiobrelių šakelės

Druskos ir pipirų

500 g lazanijos lakštų

Baklažanų lazanija 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ši lazanija turtinga skonių, ją mėgsta ir 
vegetarai, ir valgantys mėsiškus patiekalus.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Baklažanus supjaustykite griežinėliais, pabarstykite druska  
ir apkepkite alyvuogių aliejuje, kol švelniai pagels.

2  Riekelėmis supjaustykite mocarelos sūrį. Pomidorus 
suraikykite ketvirčiais, išimkite sėklas, nulupkite, sukapokite 
svogūnus ir truputį pakepinkite.

3  Nuluptus ir susmulkintus česnakus suberkite į svogūnus, 
supilkite pomidorų tyrę, pabarstykite čiobreliais. 
Pagardinkite druska ir pipirais, troškinkite 10 minučių.

4  Kepimo formą 20 x 30 x 5 cm išklokite kepimo popieriumi, 
išteptu riebalais, ir joje sluoksniuokite baklažanų griežinėlius, 
mocarelos sūrį ir lazanijos lakštus, kiekvieną sluoksnį 
pertepkite paruoštu pomidorų padažu, sluoksniuoti 
užbaikite mocarelos sūriu.

5  Dėkite kepti į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir 200°C temperatūroje kepkite 30 minučių.

Patiekimas

Apibarstykite čiobrelių lapeliais ir patiekite.
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Gaminti 30 min. 200°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Ingredientai

1 brokolis

1 vidutinio dydžio svogūnas

1 šaukštas sviesto

150 g tepamo grietinėlės sūrelio 
su pipirais

2 kiaušiniai

2 tryniai

2 šaukštai grietinėlės

Druskos ir pipirų

Brokolių apkepas     
Apkepas – puikus patiekalas smagiai leidžiant 
laiką. Paruoštas iš anksto ne tik gardus, bet ir 
gražiai atrodo.

4-6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Išskirstykite brokolius žiedynais, nupjaukite kotus. Apvirkite 
pasūdytame vandenyje 5 minutes. Tuomet nedelsdami 
panardinkite į šaltą vandenį, palikite nusausėti.

2  Kepimo formą išklokite kepimo plėvele ir sudėkite brokolių 
žiedynus.

3  Susmulkinkite svogūną, patroškinkite garuose, palikite 
atvėsti.

4  Plakikliu suplakite sviestą, tepamą sūrelį, kiaušinius, kiaušinių 
trynius, grietinėlę ir svogūnus, pagardinkite druska ir pipirais. 
Plakinį supilkite ant brokolių žiedynų.

5  Dėkite kepti į orkaitės 3 lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir 99°C temperatūroje kepkite 30 minučių.

D
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Gaminti 30 min. 99°C 3 Kepimas garuose 600ml
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Ingredientai

500 g cukinijų

100 ml pieno

200 g grietinėlės

4 kiaušiniai

Provanso žolelių

100 g tarkuoto sūrio

Druskos ir pipirų

Cukinijų apkepas    
Pasigaminkite prašmatnų cukinijų apkepą, 
pagardintą riebia grietinėle ir sūriu.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Cukinijas nuplaukite, supjaustykite griežinėliais, sudėkite į 
riebalais išteptą karščiui atsparų indą.

2  Pieną su grietinėle sumaišykite, įmuškite kiaušinius, suberkite 
žoleles ir tarkuotą sūrį, pagardinkite druska ir pipirais, gerai 
išplakite.

3  Plakinį supilkite ant cukinijų ir dėkite kepti į orkaitės 2 lentyną, 
nustatykite programą Maža drėgmė ir kepkite 200°C 
temperatūroje 35 minutes.
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Gaminti 35 min. 200°C 2 Maža drėgmė 600ml
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Daržovių pyragas bus gardesnis, 
jei patieksite su papildomais 
ingredientais, pvz., rūkyta žuvimi, 
dešrelėmis ar kumpiu.
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Ingredientai

275 g trapios sviestinės arba 
sluoksniuotos tešlos 

500 g porų

200 g rūkytų lašinukų

250 g tarkuoto sūrio

10 kiaušinių 

200 ml grietinėlės

Druskos ir pipirų

Tarkuoto muskato riešuto

Porų pyragas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šį porų pyragą galima patiekti kaip lengvą užkandį, 
o kartu su žalumynų salotomis – kaip pagrindinį 
patiekalą. Pagardintas rūkytų lašinukų spirgučiais, 
įgyja ypatingo skonio.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Sviestu ištepkite pailgos formos kepimo indą. Į jį paklokite 
tešlą taip, kad indo kraštus uždengtų iki pusės. Šakute 
subadykite pyrago pagrindą, kad kepant jis galėtų kilti 
tolygiai.

2  Nuplautus porus supjaustykite 4 cm storio šiaudeliais. 
Sumaišykite juos su lašinukais ir tarkuotu sūriu. Mišinį 
paskleiskite ant paklotos tešlos kepimo inde.  

3  Kiaušinius ir grietinėlę išplakite, pagardinkite druska, 
pipirais ir muskatais. Plakinį supilkite ant įdaro. Tešlos kraštus 
atsargiai užlenkite į vidų taip, kad tešla plūduriuotų ant 
plakinio.

4  Kepimo indą dėkite į 2 orkaitės lentyną, įjunkite programą 
Maža drėgmė, nustatykite 190°C temperatūrą ir kepkite 
pyragą 50 minučių.

5  Pyragui iškepus, atsargiai išimkite jį iš kepimo formos ir 
supjaustykite kvadratėliais.

Patiekimas

Pyragą patiekite su žalumynų salotomis, apšlakstytomis 
aliejumi arba pagardintomis salotų padažu.
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Gaminti 50 min. 190°C 2 Maža drėgmė 500ml



172

Greitai paruošiamas bulvių apkepas 
yra vienas mėgstamiausių šeimos 
garnyrų. Patiekite jį tiesiai iš orkaitės 
dar karštą.
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Ingredientai

1 kg bulvių

4 skiltelės česnako

500 ml grietinėlės

Druskos ir šviežiai maltų  
juodųjų pipirų

Tarkuoto muskato riešuto

150 g trakuoto pusiau kieto sūrio

Bulvių apkepas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Pagardintas česnakais ir grietinėle, bulvių 
apkepas visada bus puikus garnyras, o 
svarbiausia – paruošiamas gretai ir paprastai.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Nuluptas bulves supjaustykite plonais 5 mm griežinėliais ir 
sluoksniais suguldykite į kepimo indą.

2  Česnaką susmulkinkite griežinėliais, sumaišykite su grietinėle, 
gausiai pagardinkite druska, pipirais ir muskato riešutu.

3  Paruoštu grietinėlės padažu apliekite bulves ir apiberkite 
tarkuotu sūriu.

4  Kepimo indą dėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Maža drėgmė ir troškinkite 170°C  temperatūroje 
50 minučių.
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Gaminti 50 min. 170°C 3 Maža drėgmė 700ml



174

Tarp atskirų sluoksnių galite pridėti 
sardinių arba ančiuvių filė, taip pat 
alyvuogių ar kedrinių pinijų - taip šį 
paprastą valstietišką valgį paversite 
išradingu patiekalu.
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Ingredientai

3 skiltelės česnako, nuluptos, 
supjaustytos plonais griežinėliais

220 ml alyvuogių aliejaus

3 baklažanai, nulupti, supjaustyti 2 
cm kubeliais

Druskos ir pipirų

3 cukinijos, supjaustytos 1 cm storio 
griežinėliais

3 šaukštai Provanso žolelių

50 g džiūvėsėlių

2 dideli susmulkinti svogūnai

3 raudonos saldžiosios paprikos, be 
sėklų, supjaustytos 5 cm gabaliukais

5 kiaušiniai

200 ml grietinės

1 šaukštelis paprikų miltelių

100 g smulkiai sutarkuoto sūrio

Provanso daržovių troškinys
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šis žolelėmis ir česnaku pagardintas patiekalas ne tik 
puikiausiai pakeis garnyrą prie žuvies ar mėsos gaminių, bet 
gali būti patiekiamas ir kaip atskiras vegetariškas patiekalas.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Griežinėliais susmulkintą česnaką suberkite į alyvuogių aliejų.

2  Baklažanų kubelius suberkite į karščiui atsparų kepimo indą, 
pagardinkite druska ir pipirais, užpilkite puse alyvuogių 
aliejaus su česnakais. Viską gerai išmaišykite ir marinuokite 
15 minučių.

3  Indą su marinuotais baklažanais dėkite į 3 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Apatinis + viršutinis kaitinimas ir 
kepkite 220°C temperatūroje 20 minučių arba kol daržovės 
suminkštės.

4  Į didelę keptuvę supilkite dalį likusio aliejaus su česnakais, 
suberkite griežinėliais supjaustytas cukinijas, pabarstykite 
druska ir pipirais, viską trumpai pakepinkite. Pagardinkite 
šaukštu Provanso žolelių prieskonių, viską išmaišykite ir 
sudėkite į karščiui atsparų indą 24 x 24 cm, pabarstytą 
džiūvėsėliais.

5  Į tą pačią keptuvę supilkite visą likusį aliejų su česnakais, 
suberkite susmulkintus svogūnus, gabalėliais supjaustytą 
papriką. Pamaišydami kepkite 5–10 minučių, kol suminkštės. 
Pabarstykite šaukštu Provanso žolelių prieskonių, gerai 
išmaišykite, pagardinkite druska, pipirais ir palikite pravėsti.

6  Į kepimo indą su cukinijomis sudėkite sluoksnį keptų 
baklažanų, suberkite svogūnų ir paprikų mišinį.

7  Kiaušinius išplakite su grietine, pagardinkite druska, pipirais ir 
paprikų miltelių žiupsneliu. Gautu plakiniu apliekite paruoštas 
kepti daržoves, ant viršaus pabarstykite tarkuoto sūrio. 
Kepimo indą įdėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Drėgnas karštas oras ir kepkite 175°C temperatūroje 40 minučių.
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Cukinijos Gaminti 20 min. 220°C 3 Apatinis + viršutinis 
kaitinimas

Troškinys Gaminti 40 min. 175°C 2 Drėgnas karštas oras 250ml
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„Vieną vasarą savo sode aptikau 
didelę cukiniją. Truputis fantazijos 
ir produktai iš šaldytuvo – taip gimė 
įdarytų cukinijų receptas. Mano 
naujoji garinė orkaitė padeda 
iškepti jas, padengtas traškia 
plutele.“

Kerstin Meyer, Electrolux
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Ingredientai

1 didelė cukinija (geltona arba žalia)

Druskos, pipirų, rozmarinų, 
petražolių

½ raudonos paprikos

1 svogūnas

1 skiltelė česnako

200 g maltos jautienos

2 šaukštai pomidorų tyrės

200 g fetos sūrio, supjaustyto  
kubeliais ir riekelėmis

1 pomidoras

1 kiaušinis

Įdarytos cukinijos  
Cukinija – puikus indas įdarui sudėti. Ji 
pripildyta mėsos įdaro su Viduržemio 
regiono pagardais.

2 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Cukiniją perpjaukite per pusę, šaukštu išskobkite vidurį, vidų 
pabarstykite druska.

2  Papriką padalykite pusiau, vieną dalį supjaustykite mažais 
gabalėliais, sukapokite rozmarinus ir petražoles.

3  Smulkiai sukapokite svogūną ir česnaką, apkepinkite 
keptuvėje kartu su mėsa. Sukrėskite pomidorų tyrę, suberkite 
susmulkintą papriką, apibarstykite žalumynais ir druska.

4  Palikite atvėsti, tada sumaišykite su fetos sūriu.

5  Cukinijų puses užpildykite įdaru, dėkite į orkaitę, nustatykite 
kepimo programą, pateiktą puslapio viršuje.

6  Ant ištroškintos įdarytos cukinijos uždėkite pomidorų ir 
fetos riekeles ir pakepkite dar 10 minučių, nustatę programą 
Viršutinis kaitinimas.

Gaminti 45 min.

Troškinti Gaminti 20-25 min. 99°C 3 Kepimas garuose 250ml

Skrudinti Gaminti 10-15 min. 230°C 3 Viršutinis kaitinimas
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Miltų ir kruopų patiekalai
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Švieži ar sausi

Nors nedaug laiko reikia makaronams pasigaminti 
(namie pagaminti nebūna tokie kieti), geros kokybės 
makaronų galima ir nusipirkti. Pravartu žinoti, kad 
kai kuriems patiekalams tinka tik sausi makaronai. 
Pvz., spagečiai turi būti sausi, kad išliktų standūs.  
O ravioliai skanesni švieži.

Na, o kalbant apie kruopas, kas gi augina savo 
ryžius? Reikia nepamiršti, kad vandenyje kruopos 
padidėja 1,5–2 kartus ir turi būti verdamos lėtai. 
Miežius galima paskrudinti ir įberti kario prieskonių 
ar netgi paruošti rizotą žemoje temperatūroje. 
Nepamirškite – blogiausia, jei makaronus ir ryžius 
pervirsite.

Kaip virti makaronus
Ruošdami makaronus 
prisiminkite, kad vandenį reikia 
užvirinti dideliame puode ir tada 
sudėti makaronus. Pasūdykite, 
kai vanduo vėl užvirs. Druskos 
nepagailėkite, nes gaminant jos 
prireiks daugiau.

Purūs ryžiai
Išvirtas kruopas išpurenkite 
šakute. Taip vieną nuo kito 
atskirsite grūdelius, o ryžių 
patiekalas bus lengvas. 
Norėdami, kad ryžiai nesukibtų 
į gabalus, pašlakstykite juos 
aliejumi arba įdėkite sviesto.
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Kiekvieną kartą skanią duoną 
iškepsite labai paprastai… Pridėjus 
pjaustytų svogūnų, duona kvepės 
kaimu, o pagardinę vaistinėmis 
ožragėmis, kuminų ar kalendrų 
sėklomis, gardžiuositės dar kitokio 
skonio duonele. Kvietinius miltus 
galite pakeisti grikių, rugių, miežių 
ar speltos miltais.
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Ingredientai

150 g rūkytos šoninės

300 ml šilto pieno

1 kubelis (42 g) šviežių mielių

500 g kvietinių duonos miltų

5 g druskos

1 šaukštas alyvuogių aliejaus

Duona su spirgučiais
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Su rūkytos šoninės spirgučiais iškepta naminė 
duona vilioja mėgautis sodriu skoniu ir kvapu.

1 kepalas  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Šoninę susmulkinkite juostelėmis, o šiltą pieną sumaišykite su 
mielėmis. 

2  Atsidėkite šaukštelį miltų, o likusią dalį persijokite į dubenį. 
Pieną su mielėmis išmaišykite kartu su druska, šonine ir 
alyvuogių aliejumi. Gautą mišinį supilkite į miltų viduryje 
padarytą duobutę ir užminkykite vientisą tešlą be gumuliukų.

3  Dubenį su tešla dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Tešlos kildinimas ir 40°C temperatūroje kildinkite 
tešlą 30 minučių. Tada iš jos suformuokite kepalą, padėkite jį 
kepimo skardoje, padengtoje kepimo popieriumi.

4  Kepalo paviršiuje aštriu peiliu įpjaukite įstrižai 5 kartus, kad 
kepama duona nesprogtų. Kepalo paviršių pabarstykite 
atsidėtais miltais.

5  Skardą su kepalu dėkite kepti į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Tešlos kildinimas ir 40°C temperatūroje kildinkite 30 
minučių. Tešlai pakilus dvigubai, nustatykite programą Maža 
drėgmė ir kepkite 190°C temperatūroje  dar 40 minučių.

Patiekimas

Iškepusią duoną padėkite atvėsti. Suraikykite dantytu peiliu 
1 cm storio riekelėmis.
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Gaminti 30+30 min. 40°C 2 Tešlos kildinimas 600ml

Gaminti 40 min. 190°C 2 Maža drėgmė
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Saulėgrąžos arba graikiniai riešutai 
ar net stipresnio skonio pagardai, 
pvz., kalendros, ožragės, kuminai 

– viso grūdo sėklos arba smulkintos – 
puikiai tinka tešlai pagardinti.
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Duonelė su 
karamelizuotais svogūnais
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Karamelizuoti svogūnai duonelei suteikia subtilų 
saldumo ir sodrumo skonį.
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1 vidutinis kepaliukas  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Sumaišykite druską, miltus, pieną, mieles, cukrų ir šaukštą 
alyvuogių aliejaus. Virtuvės kombaine užminkykite minkštą, 
elastingą tešlą ir suformavę tešlos rutulį įdėkite jį į alyvuogių 
aliejumi pateptą dubenį. Orkaitėje nustatykite Tešlos 
kildinimo programą ir 40°C temperatūrą. Dubenį su tešla 
šaukite į orkaitę ir kildinkite 25 minutes.

2  Nuluptus svogūnus supjaustykite 2 mm griežinėliais ir 
sumaišykite juos su balzaminiu actu, ruduoju cukrumi, kmynų 
sėklomis ir likusiu alyvuogių aliejumi. 

3  Orkaitėje nustatykite programą Kepintuvas ant grotelių ir 
įkaitinkite iki 220°C temperatūros. Paruoštus svogūnų žiedus 
išdėliokite kepimo skardoje, 4 lentynoje, ir kepkite 15 minučių, 
kol jie karamelizuosis. Po 5 minučių gerai pamaišykite.

4  Tešlai iškilus, iškrėskite ją iš dubenio ant miltais pabarstyto 
darbastalio ir išplokite. Ant viršaus sukrėskite svogūnų mišinį, 
tolygiai paskirstykite. Suformuokite plokščią apie 5 cm 
aukščio kepalą ir įdėkite jį į kepimo skardą. Aptepkite likusiu 
alyvuogių aliejumi. 

5  Nustatykite programą Maža drėgmė ir kepkite duoną 200°C 
temperatūroje 30 minučių viršutinėje orkaitės lentynoje. 

6  Iškepusią duoną palikite atvėsti iki kambario temperatūros. 
Supjaustykite rantytu peiliu.

Patiekimas

Patiekite su alyvuogių aliejumi ir balzaminiu actu.

Svogūnai Gaminti 15 min. 220°C 4 Kepintuvas

Duona Gaminti 25 min. 40°C Tešlos kildinimas 600ml

Duona Gaminti 30 min. 200°C 3 Maža drėgmė 600ml

Ingredientai

1 šaukštelis druskos

375 g miltų

120 ml pašildyto pieno

6 g sausų mielių

1 šaukštelis miltelinio cukraus 

3 šaukštai alyvuogių aliejaus

1 didelis smulkiai supjaustytas 
svogūnas

1 šaukštas balzaminio acto

1 šaukštelis rudojo cukraus
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Šios bulguro kruopų salotos yra 
maistingos ir skanios. Tinka valgyti 
ir šiltos, ir šaltos. Tai vegetariškas 
salotų variantas, o mėsos mėgėjams 
tiks kaip garnyras su frikadelėmis 
(p. 33).
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Ingredientai

250 g bulguro kruopų

200 ml vandens

300 ml šviežių apelsinų sulčių

1 šaukštelis Ras el Hanout prieskonių

1 šaukštelis druskos

1 pankolio gumbas, supjaustytas 
plonais griežinėliais

Smulkinti pankolio lapeliai

1 greipfrutas, nuluptas, supjaustytas 
skiltelėmis

½ arbatinio šaukštelio grūstų 
pankolio sėklų

2 šaukštai alyvuogių aliejaus

100 g kubeliais supjaustyto   
fetos sūrio

2 datulės be kauliukų, supjaustytos 
šiaudeliais

Druskos ir pipirų

Šiltos bulguro kruopų salotos
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Gaminamos garuose orkaitėje bulguro kruopos 
visuomet bus lengvos ir birios. 

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Karščiui atspariame inde sumaišykite bulguro kruopas su 
vandeniu, apelsinų sultimis, Ras el Hanout prieskoniais, 
įberkite šaukštelį druskos.

2  Indą su kruopomis įdėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Kepimas garuose ir 99°C temperatūroje kepkite 
30 minučių.

3  Šutintas kruopas išimkite iš orkaitės, šakute išpurenkite ir 
sumaišykite su pankolių griežinėliais, greipfrutų skiltelėmis, 
grūstomis pankolių sėklomis ir alyvuogių aliejumi.

4  Palengva įmaišykite fetos kubelius su datulėmis. 
Paskanaukite, ar netrūksta prieskonių. (Druskos turbūt 
netrūks, nes feta suteikia patiekalui sūrumo.) Jeigu reikia, 
pagardinkite pagal skonį.

Patiekimas

Pabarstykite smulkintais pankolių lapeliais ir patiekite.   
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Gaminti 30 min. 99°C 3 Kepimas garuose 250ml
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Ši duona kildinama du kartus. Po 
antro kildinimo prieš pašaudami 
kepti suvilgykite delną šaltu 
vandeniu, glotniai palyginkite tešlos 
paviršių ir pabarstykite miltais. 
Duonos plutelė bus traški ir blizgi.
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Ingredientai

550 g kvietinių miltų

250 g ruginių miltų

1 pakelis sausų aktyvintų mielių

15 g druskos

250 ml pieno

250 ml vandens

Kaimiška duona  
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Naminė duona nepamainomas maistas 
su karšta sriuba ar sumuštiniams sutepti. 
Be to, ją greitai ir lengvai pakepsite.

1 didelis kepalas  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Dideliame dubenyje sumaišykite 500 g kvietinių miltų, 
ruginius miltus, mieles ir druską. Pieną ir vandenį pakaitinkite, 
suberkite sausus ingredientus ir viską išmaišykite, kol gausite 
vientisą tešlą be gumuliukų.

2  Užminkytą tešlą uždenkite ir padėkite šiltai, kol pakils 
dvigubai. Likusiais miltais pabarstykite darbastalio paviršių 
ir kruopščiai išminkykite tešlą. Suformuokite apvalų kepalą ir 
padėkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą. Kepalo 
paviršių įpjaukite įstrižai ir pabarstykite miltais.

3  Kepimo skardą šaukite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Tešlos kildinimas ir 40 °C temperatūrą. Kildinkite 
25 minutes. Tešlai pakilus, nustatykite programą Maža 
drėgmė ir kepkite 190 °C temperatūroje dar 50 minučių.

M
iltų ir kruo

p
ų p

a
tieka

la
i  U

žka
nd

žia
i

Gaminti 25 min. 40°C 3 Tešlos kildinimas 700ml

Gaminti 50 min. 190°C 3 Maža drėgmė 700ml
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Sluoksniuotos tešlos kepinius 
įprasta kepti labai karštoje, iš anksto 
įkaitintoje orkaitėje. Kepant pagal šį 
receptą, to daryti nebūtina. 



191

Ingredientai

275 g sluoksniuotos tešlos

30 ml alyvuogių aliejaus

Druskos ir pipirų

80 g parmezano

1 šaukštas džiovintų 
rozmarinų

 

Itališkos duonos lazdelės
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šios traškios itališkos duonos lazdelės – ne tik puikus 
užkandis prie gėrimų, jos labai skanios ir vienos.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kepimo popierių įtieskite į kepimo skardą. Jeigu tešla nėra 
iš anksto iškočiota, tai padarykite ant miltais pabarstyto 
darbastalio.

2  Paguldykite tešlą ant atskirai patiesto kepimo popieriaus, 
aptepkite ją alyvuogių aliejumi, pabarstykite druskos ir 
pipirų. 

3  Smulkiai sutarkuotą parmezaną sumaišykite su džiovintais 
rozmarinais, gautu mišiniu tolygiai apibarstykite 
sluoksniuotos tešlos paviršių ir švelniai delnu paspauskite, 
kad mišinys priliptų.

4  Picai pjaustyti skirtu ratuko formos peiliu supjaustykite tešlą į 
2 cm pločio ir 20 cm ilgio lazdeles ir suguldykite jas į paruoštą 
kepimo skardą.

5  Nustatykite programą Maža drėgmė ir kepkite 200°C 
temperatūroje 18 minučių viršutinėje orkaitės lentynoje.

Patiekimas

Traškias duonos lazdeles patiekite šiltas arba atvėsusias. 
Lazdelės gražiai atrodo aukštoje stiklinėje.
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Gaminti 18 min. 200°C 3 Maža drėgmė 700ml
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Moliūgų sėklos, kaip ir moliūgų aliejus, 
yra labai naudingos sveikatai ir ypač 
vertinamos Austrijoje. Tešlą taip 
pat galima pagardinti džiovintais 
žalumynais, kedrinėmis pinijomis 
ar šlakeliu alyvuogių aliejaus, 
kvepiančio vaisiais.
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Duona su moliūgų sėklomis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Moderni kepimo garuose technologija leidžia 
lengvai iškepti duoną purią ir su traškia plutele.
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Ingredientai

120 g moliūgų sėklų

2 šaukštai sezamų sėklų

225 g kvietinių miltų

15 g mielių

250 ml šilto vandens

4 šaukštai moliūgų sėklų aliejaus

½ šaukštelio druskos

Pipirų

½ šaukštelio maltų kalendrų

Paruošimas Gaminti 30 min. 40°C 2 Tešlos kildinimas

Kepimas Gaminti 30 min. 220°C 2 Maža drėgmė 250ml

1 kepalas  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Stambiai sukapotas moliūgų sėklas suberkite į keptuvę 
ir maišydami truputį pakepinkite, kad nepridegtų. Paskui 
suberkite sezamų sėklas ir dar truputį pakaitinkite, kol sėklos 
pradės gelsti. Paskrudintas sėklas supilkite į dubenį ir palikite 
atvėsti.

2  Miltus suberkite į didelį dubenį. Mieles ištirpinkite šiltame 
vandenyje ir supilkite į dubenį su miltais. Gerai išmaišykite ir 
palikite maždaug 10 minučių.

3  Į tešlą suberkite paskrudintas sėklas, 3 šaukštus alyvuogių 
aliejaus, ½ arbatinio šaukštelio druskos, kelis pipirų žirnelius, 
sumaltas kalendras ir gerai užminkykite tešlą. Turite gauti 
vientisą masę.

4  Duonos kepimo formą 21 x 11 cm patepkite likusiu aliejumi, 
pabarstykite miltais, jų perteklių iškratykite.

5  Tešlą paguldykite į formą, paviršių palyginkite ir dėkite į 2 
orkaitės lentyną, nustatykite programą Tešlos kildinimas ir 
40°C temperatūroje kildinkite tešlą 30 minučių.

6  Tešlai pakilus nustatykite programą Maža drėgmė ir kepkite 
220°C temperatūroje dar 30 minučių.
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„Rudenį, kai pašąla, dažniau būname 
namuose, todėl atsiranda laiko ką 
nors išsikepti. Spragsint malkoms 
židinyje, maloniai gurkšnojame 
arbatą užkandžiaudami Rose Brioche 
pyragu. Metas šeimai pabūti kartu.”

Mina Ivanovic, Electrolux
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Ingredientai

25 g šviežių mielių (1 kubelis)

100 ml šilto pieno

50 g rudojo cukraus

500 g miltų su glitimu (arba miltų 
duonai kepti) ir miltų minkyti 

1 kiaušinis, 2 kiaušinių tryniai 
kambario temperatūros

50 g minkšto sviesto

Žiupsnelis druskos

250 g (apytiksliai) uogienės arba 
šokolado apibarstyti

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis

1 Šiltame piene su žiupsneliu druskos aktyvinkite mieles. 
Palikite 15 minučių, kol susidarys putų.

2  Miltus suberkite į didelį dubenį, supilkite pieną ir mieles, 
įmuškite kiaušinius, suberkite cukrų ir tešlą minkykite 
mažiausiai 5 minutes.

3  Įdėkite sviestą, pabarstykite druskos ir minkykite dar 10 minučių, 
kol tešla įgaus vientisą konsistenciją. Įpilkite dar miltų ar pieno, 
jei to reikia, kad tešla nebūtų nei per skysta, nei per kieta.

4  Tešlą įdėkite į miltais pabarstytą dubenį ir šaukite į orkaitę, 
nustatykite programą Tešlos kildinimas ir kildinkite 40 °C 
temperatūroje 45 minutes.

5  Riebalais ištepkite 24 cm gylio kepimo formą, įklokite kepimo 
popierių. Iš orkaitės ištraukite tešlą, minkykite dar 2–3 minutes.

6  Ant miltais pabarstyto darbinio paviršiaus tešlą iškočiokite į 
stačiakampio formą.

7  Uogienę paskirstykite tolygiai visame tešlos paviršiuje, tešlą 
palei ilgąjį kraštą suvyniokite į tūbelę. Supjaustykite 7 cm 
gabalėliais.

8  Sudėkite į kepimo skardą, suformuokite gėlės formą.

9  Skardą šaukite į orkaitę 30 minučių.

10  Tešlai iškilus dvigubai, nustatykite programą Maža drėgmė. 
Kepkite 180°C temperatūroje 30 minučių.

11  Palikite atvėsti, išimkite iš skardos ir patiekite.  

Pyragas Rose Brioche       
Brioche puikiai tinka pusryčių stalui. Pagal skonį 
Brioche rinkitės su uogiene arba su šokoladu.
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   Gaminti 1 val. 45 min.

Paruošimas Gaminti 1 val. 15 min. 40°C 2 Tešlos kildinimas 250ml

Kepimas Gaminti 30 min. 180°C 2 Maža drėgmė 300ml
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Gaminant pagal šį receptą tinka 
įvairių rūšių makaronai, tokie kaip 
spirelli, penne ir pan. Svarbiausia 
nepervirti makaronų, nes jie 
galutinai suminkštės kepant 
orkaitėje.
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Ingredientai

250 g trumpų makaronų, pvz., 
spirelli, penne, rigatoni

300 g riebaus jogurto

100 g grietinėlės

Druskos ir pipirų

300 g virto kumpio, supjaustyto 
juostelėmis

100 g smulkiai tarkuoto parmezano 
ar kitokio kieto sūrio

Greitas makaronų apkepas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Greitai ir paprastai paruošiamas makaronų apkepas 
visą šeimą nustebins lengvu ir gaiviu skoniu.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Dideliame puode užvirkite truputį pasūdytą vandenį, 
sukrėskite makaronus ir keletą minučių apvirkite pagal 
makaronų gamintojo nurodymus. Makaronai turi būti 
elastingi ir standūs (al dente).

2  Jogurtą su grietinėle išplakite dubenyje ir pagardinkite 
druska ir pipirais.

3  Išvirtus makaronus nusausinkite, sukrėskite į didelį dubenį, 
taip pat suberkite juostelėmis supjaustytą kumpį, užpilkite 
jogurto ir grietinėlės plakiniu.

4  Makaronų mišinį sukrėskite į 22 x 18 cm kepimo formą ir 
tolygiai paskirstytą apibarstykite dviem trečdaliais tarkuoto 
parmezano.

5  Kepimo formą su makaronais dėkite į 2 orkaitės kepimo 
lentyną, nustatykite programą Terminis kepintuvas ir kepkite 
180°C  temperatūroje 30 minučių. arba tol, kol apkepo viršus 
gražiai pagels ir apskrus.

Patiekimas

Makaronų apkepą pabarstykite bazilikų lapeliais, likusiu 
tarkuotu parmezanu ir patiekite su salotomis.
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Gaminti 30 min. 180°C 2 Terminis kepintuvas 300ml
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„Kai svečiai ateina vakarienės, 
noriu daugiau laiko leisti su jais nei 
virtuvėje. Todėl pagal mano receptą 
daržovių lazanija yra lengva, skani ir 
žadinanti apetitą. O svarbiausia – ją 
galima paruošti iš anksto.”

Michela Bacchi, Electrolux
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Vegetariška lazanija      
Ši vegetariška lazanija yra lazanijos su mėsa pakaitalas, 
nusipirkę lazanijos lakštų, ją pagaminsite greičiau.
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Ingredientai

300 g lazanijos lakštų

1 baklažanas

1 raudona paprika

2 porai

2 cukinijos

Padažas

400 g rabiolos sūrio (arba kitokio 
šviežio kreminės konsistencijos sūrio)

1 stiklinė pieno

100 g parmezano

Druskos pagal skonį

125 g mocarelos

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Baklažaną, papriką, porus ir cukiniją supjaustykite mažais 
kubeliais, pabarstę druska apkepkite alyvuogių aliejuje, kol 
švelniai pagels.

2  Robiolos sūrį sumaišykite su pienu, kol gausite kreminę 
konsistenciją.

3  Mocarelą supjaustykite riekelėmis. 

4  Į lazanijos kepimo formos dugną paskleiskite porą šaukštų 
kremo.

5  Kepimo formoje sluoksniuokite lazanijos lakštus, kreminę 
grietinėlę, daržoves ir parmezano sūrį.  

6  Nustatykite programą Vidutinė drėgmė ir 180°C 
temperatūrą. Kepimo skardą įdėkite į 2 orkaitės lentyną, 
kepkite 30 minučių.

 

Gaminti 30 min. 180°C 2 Vidutinė drėgmė 500ml
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„Ši tešla tinkamiausia picai, nes 
neturiu virtuvinio kombaino duonai 
maišyti. Iš jos iškepu tris picos 
papločius, ir tai atitinka 4–5 vidutinio 
dydžio apvalias picas, priklausomai 
nuo to, kaip jas iškočiosite. Šeimoje 
esame keturiese ir suvalgome visas 
picas, nepaliekame nė gabalėlio.”

Mina Ivanovic, Electrolux
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Ingredientai

Tešla

1 kg miltų su glitimu (arba miltų 
duonai kepti), miltų minkyti

25 g šviežių mielių (1 kubelis)

600 ml šilto vandens (bet ne karšto, 
nes mielės neiškils)

2 šaukšteliai smulkaus cukraus

6 šaukštai ypač tyro alyvuogių 
aliejaus

30 g druskos

Padažas

750 ml pomidorų pastos

2 šaukštai pirmo spaudimo 
alyvuogių aliejaus

Įdaras 

6 x 125 g mocarelos

Picos užpilų pagal skonį

8 porcijos (3 padėklai picų papločių)  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Miltus supilkite į didelį dubenį, centre suformuokite duobutę.

2  Mieles su cukrumi supilkite į 200 ml vandens, maišykite, kol 
ištirps.

3  Supilkite į miltuose suformuotą duobutę.

4  Druską, alyvuogių aliejų supilkite į 200 ml vandens, 
maišykite, kol druska ištirps, ir supilkite į miltus.

5  Tešlą minkyti pradėkite nuo vidurio, po truputį pildami likusį 
vandenį, kol tešla pasidarys minkšta ir elastinga. Jeigu 
naudojate miltus su glitimu, vandens reikės ne daugiau nei 600 
ml, bet jeigu tešla sausa, nebijokite vandens įpilti daugiau.

6  Tešlą padalykite į tris dalis, padėkite ant kepimo skardų, 
pabarstytų miltais. Nustatykite programą Tešlos kildinimas ir 
kildinkite 40°C temperatūroje 30 minučių.

7  Tešlą ištraukite iš orkaitės ir minkykite 2–3 minutes.

8  Ant miltais pabarstyto darbastalio kiekvieną tešlos gabalą 
iškočiokite į ploną stačiakampį. Suguldykite į kepimo skardas 
ir šaukite sekundei į orkaitę, nustatę tą pačią programą 
Tešlos kildinimas.

9  Pomidorų padažą paskleiskite ant picos papločių, palikdami 
1 cm neužteptą kraštuose, užbarstykite mocarelos.

10 Ant picos pridėkite pasirinktų produktų, dėkite į orkaitės 
1 lentyną, nustatykite programą Pica ir kepkite 230°C 
temperatūroje 10–12 minučių. Jeigu ant picos uždėjote 
storesnį produktų sluoksnį, kepkite keliomis minutėmis ilgiau.

Naminė pica      
Yra daug receptų ir būdų, kaip paruošti tešlą picos 
papločiui. Pagal šį receptą lengvai pasigaminsite patys.
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Gaminti 1 val. 15 min.

Paruošimas Gaminti 1 val. 40°C 2 Tešlos kildinimas 300ml

Kepimas garuose Gaminti 10-12 min. 230°C 1 Pica 100ml
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Jei norite pikantiškesnio skonio, visą 
arba pusę jautienos faršo pakeiskite 
aviena, pridėkite daugiau česnako, 
gausiau įberkite juodųjų pipirų.
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Ingredientai

3 šaukštai alyvuogių aliejaus

500 g maltos jautienos

150 g smulkiai sukapotų svogūnų

2 smulkintos česnako skiltelės

1–2 šaukštai pomidorų tyrės

250 ml raudonojo vyno

400 g skardinė konservuotų 
smulkintų pomidorų

2 šakelės šviežių raudonėlių, lapeliai 
nuskabyti, smulkiai sukapoti

50 g sviesto

3 šaukštai miltų

500 ml pieno

200 g grietinėlės

Druskos ir pipirų

180 g lazanijos lakštų

250 g smulkiai tarkuoto parmezano

Lazanija
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šio klasikinio patiekalo pristatyti nereikia. Tačiau 
iškepta, nustačius programą Maža drėgmė, ji bus 
sultingesnė ir dar minkštesnė, tiesiog tirpstanti burnoje.

4–6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Aliejų įkaitinę didelėje keptuvėje, sudėkite jautienos faršą 
ir pakepinkite 6–8 minutes, kol mėsa ims švelniai ruduoti. 
Suberkite smulkiai sukapotus svogūnus ir česnakų skilteles, 
sudėkite pomidorų tyrę. Viską pakepinkite dar minutę.

2  Užpilkite raudonuoju vynu, sudėkite konservuotus 
pomidorus, apibarstykite raudonėliais. Užvirę sumažinkite 
karštį ir keptuvės turinį troškinkite dar 20–30 minučių, kol 
padažas sutirštės.

3  Paruoškite baltąjį padažą. Atskiroje keptuvėje ištirpinkite 
sviestą, suberkite miltus ir maišykite, kad neliktų gumulėlių. 
Palengva supilkite pieną su grietinėle ir maišykite, kol 
susidarys vientisa konsistencija. Padažą pagardinkite 
druska ir pipirais. Kai užvirs, karštį sumažinkite ir troškinkite 
dar 10 minučių. Retkarčiais pamaišykite. Keptuvę su padažu 
nukelkite nuo viryklės, uždenkite kepimo popieriumi arba 
maistine plėvele.

4  Į lazanijai skirtą maždaug 27 x 20 x 5 cm kepimo indą klokite 
lazanijos lakštus, kruopščiai aptepdami juos baltuoju 
padažu. Ant viršaus plonu sluoksniu tolygiai paskirstykite 
mėsos ruošinį, truputį pabarstykite tarkuoto parmezano. 
Šitaip sluoksniuokite likusius lazanijos lakštus. Paskutinį 
sluoksnį užbaikite likusiu padažu ir užbarstykite parmezano.

5  Kepimo indą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Maža drėgmė ir kepkite 160 °C temperatūroje 
70 minučių arba tol, kol lazanijos plutelė švelniai paruduos   
ir padažas ims burbuliuoti.
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Gaminti 55 min. 160°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Ingredientai

1 svogūnas

1 ryšulėlis petražolių

250 g virto kumpio

50 g parmezano 

1 kiaušinis

250 ml pieno

Tarkuoto muskato riešuto

1 l vandens

1 žiupsnelis druskos

258 g ilgų lakštinių makaronų 
tagliatelle

100 g sviesto

Makaronų apkepas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šiltas ir sotus makaronų apkepas tinka ne vien tik garnyrui. 
Po darbo dienos jį greitai paruošite vakarienei.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Svogūną nulupkite ir supjaustykite kubeliais. Nuplaukite 
petražoles, nuskabykite jų lapelius ir smulkiai sukapokite. 
Kumpį supjaustykite juostelėmis, sūrį sutarkuokite.

2  Dubenėlyje išplakite kiaušinį su pienu, kapotomis 
petražolėmis ir žiupsneliu malto muskato riešuto. Plakinį 
atidėkite.

3  Puode užvirinkite pasūdytą vandenį. Suberkite makaronus ir 
virkite 2 minutėmis trumpiau, nei nurodyta ant pakuotės.

4  Kol makaronai verda, keptuvėje ištirpinkite sviestą, suberkite 
kubeliais supjaustytus svogūnus, pakepinkite. Makaronus 
nuvarvinkite, sumaišykite su kumpiu ir truputį apkeptais 
svogūnais. Viską tolygiai paskirstykite sudėję į kepimo 
indą, apliekite jau paruoštu kiaušinio plakiniu. Ant viršaus 
pabarstykite tarkuotu parmezano sūriu.

5  Kepimo indą įdėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir 180 °C temperatūroje kepkite 30 minučių.
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Gaminti 30 min. 180°C 2 Maža drėgmė 700ml
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Gnocchi skaniausi būna išvirti iš 
senesnių, miltingų ir krakmolingų 
bulvių. Puikiausiai tiks praėjusio 
derliaus bulvės. Patartina virtinukus 
ruošti iš vakaro, nakčiai sudėti į 
šaldytuvą, o virti kitą dieną.
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Ingredientai

Gnocchi

500 g bulvių

160 g miltų

1 kiaušinio trynys

1½ šaukštelio druskos

Tarkuoto muskato riešuto

Kukurūzų krakmolo

Padažas

½ ryšulėlio šalavijų

1 citrina

80 g smulkiai supjaustyto svogūno

40 g sviesto

Druskos ir pipirų

50 ml baltojo vyno

250 ml grietinėlės

Gnocchi su citrinų ir šalavijų padažu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Pagaminti garuose itališki virtinukai gnocchi būna 
purūs ir minkšti, o citrinų ir šalavijų padažas šiam 
patiekalui suteikia tradicinio itališko skonio.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Nuplautas bulves sudėkite į kepimo skardą su skylutėmis 
kepti garuose. Dėkite į 3 orkaitės lentyną. Nustatykite 
programą Kepimas garuose ir kepkite 99°C temperatūroje 
50–60 minučių, priklausomai nuo bulvių dydžio. Bulvėms 
atvėsus, jas nulupkite ir sutrinkite.

2  Sudėję į dubenį trintas bulves, miltus, kiaušinį, druskos ir 
muskato riešuto, užminkykite tešlą. Padalykite ją į 5 dalis 
ir kiekvieną jų iškočiokite maždaug nykščio storumo 
virvelėmis. Truputį pabarstykite miltais, kad neliptų. 

3  Į virveles suformuotą tešlą supjaustykite 2 cm dydžio 
gabaliukais, sudėliokite į miltais pabarstytą kepti skirtą 
skardą. Dėkite į 2 orkaitės lentyną, įjunkite programą 
Kepimas garuose ir kepkite 99°C  temperatūroje 30 minučių.

4  Paruoškite padažą. Šalavijų lapelius nuskabykite nuo kotelių, 
gražiausius 8 pasilikite papuošti, kitus smulkiai sukapokite. 
Nutarkuokite citrinos žievelę ir išspauskite iš jos sultis.

5  Į keptuvę sudėkite sviestą, susmulkintą svogūną, pagal 
skonį pagardinkite druska ir pipirais. Supilkite baltąjį vyną. 
Viską kaitinkite tol, kol užvirs, ir dar 2 minutes. Tada supilkite 
grietinėlę ir dar kaitinkite, kol nugaruos trečdalis skysčio. 
Suberkite susmulkintus šalavijų lapelius ir tarkuotą citrinos 
žievelę bei supilkite citrinos sultis. 

Patiekimas

Garuose virtus gnocchi apliekite paruoštu padažu, išmaišykite 
ir sudėkite į jau pašildytas lėkštes, tada pabarstykite tarkuotu 
parmezanu, pagardinkite druska ir pipirais pagal skonį, 
papuoškite šalavijų lapeliais.
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Gaminti 50-60 min. 99°C 3 Kepimas garuose 700ml

Gaminti 30 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml
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Šiltas makaronų ir grybų 
apkepas su moliūgų padažu >
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Ingredientai

Makaronai

200 g miltų

7 kiaušinių tryniai

1 šaukštas alyvuogių aliejaus

1 žiupsnelis druskos

Moliūgų padažas

25 g sviesto

1 smulkiai supjaustytas svogūnas

1 smulkiai supjaustyta česnako 
skiltelė

200 g paprasto arba kvapiojo 
moliūgo minkštimo be sėklų, 
supjaustyto 2 cm kubeliais

200 ml vištienos sultinio

½ šaukštelio maltos saldžiosios 
paprikos

½ šaukštelio pomidorų pastos

Druskos ir pipirų

1 žiupsnelis maltų kuminų

1 šaukštas grietinėlės

Šiltas makaronų ir grybų apkepas 
su moliūgų padažu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Skirtingos ryškios spalvos, kontrastingas patiekalo skonis 
ir tekstūra vilioja ragauti jį prieš pagrindinį patiekalą.

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Makaronams paruošti į didelį dubenį suberkite miltus. 
Kiaušinių trynius įmuškite į miltuose padarytą duobutę, 
supilkite alyvuogių aliejų, žiupsnelį druskos. Mišinį gerai 
išminkykite, kol gausite vientisą elastingą tešlą (ją galima 
paruošti ir naudojant virtuvės kombainą). Paruoštą tešlą 
apvyniokite maistine plėvele ir pusvalandžiui padėkite į 
šaldytuvą.

2  Paruoškite padažą. Į puode ištirpintą sviestą suberkite 
susmulkintus svogūnus ir česnakus, pakaitinkite 5–6 minutes, 
kol suminkštės. Tada suberkite supjaustytą moliūgą ir 
užpilkite vištienos sultiniu. Padažą pagardinkite paprikų 
milteliais ir pomidorų pasta. Pagal skonį įdėkite druskos, 
pipirų, maltų kuminų. Uždengę puodą, padažą užvirinkite ir 
sumažinę karštį troškinkite viską apie 20 minučių arba tol, kol 
viskas suminkštės. Padažą palikite pravėsti, tada sutrinkite ir 
perkoškite viską per tankų sietą. Supilkite grietinėlę ir gerai 
išmaišykite. Patikrinkite, ar skonis geras, ir padėkite į šalį.

3  Makaronų tešlą padalykite į 4 dalis. Kiekvieną jų kuo ploniau 
iškočiokite rankomis ant miltais pabarstyto darbastalio arba 
paruoškite su makaronų gaminimo mašina. Dideliame puode 
užvirkite šiek tiek pasūdytą vandenį ir po vieną sudėkite virti 
iškočiotą makaronų lakštą. Maždaug po 1 minutę atsargiai 
išimkite, perliekite šaltu vandeniu ir gerai nusausinę patieskite 
ant švaraus virtuvinio rankšluosčio apdžiūti.

4  Didelėje keptuvėje ištirpinkite sviestą, sudėkite grybus, 
įberkite prieskonių ir viską pakepinkite keletą minučių, 
retkarčiais pamaišydami.

Gaminti 120 min. 110°C 2 Vidutinė drėgmė 750ml
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Įdaras

25 g sviesto

400 g rudųjų pievagrybių

2 kiaušiniai

60 ml pieno

60 ml riebios grietinėlės

Druskos ir pipirų

Tarkuoto muskato riešuto

5  Atskirame dubenyje išplakite kiaušinius su pienu ir grietinėle, 
pagal skonį  įberkite druskos, pipirų, tarkuoto muskato 
riešuto.

6  Į karščiui atsparų kepimo indą arba duonos kepimo formą 
28 x 11 x 8 cm įklokite maistinę kepimo plėvelę taip, kad 
būtų galima užlenkti kraštus ant paruošto apkepo, kai visus 
produktus sudėsite į kepimo indą.

7  Makaronų lakštus į kepimo indą suguldykite taip, kad 
galėtumėte užlenkti juos į vidų, sudėję visus produktus. 
Krėskite grybų įdarą, sluoksniuodami jį su kiaušinių ir 
grietinėlės plakiniu, kol užpildysite visą kepimo formą.

8  Sudėję grybų įdarą, makaronų lakštus užlenkite į vidų ir 
apvyniokite papildomu kepimo plėvelės sluoksniu.

9  Kepimo indą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Vidutinė drėgmė ir kepkite 110°C temperatūroje 2 valandas.

10 Pašildytą moliūgų padažą laikykite šiltai. Slėgtainiui iškepus, 
atsargiai nuimkite plėvelę, slėgtainį iškrėskite ant medinės 
pjaustymo lentelės, nuvyniokite likusią plėvelę. Slėgtainį 
supjaustykite 3 cm riekelėmis.

Patiekimas

Į lėkštę įpilkite nedaug moliūgų padažo, įdėkite vieną ar du 
šilto apkepo gabaliukus.
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Venkite įtrūkimų

Kiaušiniuose gausu baltymų ir kitų maistingųjų 
medžiagų, todėl jie yra vieni iš svarbiausių maisto 
produktų. Iš jų galima pagaminti daugybę įvairiausių 
patiekalų. Nuo paprasčiausio omleto su salotomis 
ir taure vyno iki sudėtingiausių suflė ar morengų. 
Kaip išsiverstume be jų? Kiekviena tauta turi tradicinį 
savo patiekalą iš kiaušinių – huevos rancheros 
iš Pietų Amerikos, kumpis, kiaušinienė ir keptos 
bulvės Anglijoje. Žmonės visame pasaulyje vartoja 
kiaušinius.

Pirkdami rinkitės ant kraiko augintų vištų kiaušinius, 
organinius – jų trynys bus geltoniausias. Jie yra 
skaniausi, kokybiški. Jeigu verdate kiaušinius be 
lukšto, naudokite pačius šviežiausius, kokius tik 
turite. Jie greičiau susitraukia vandenyje (su trupučiu 
acto). Kelios minutės ir galėsite mėgautis skaniais 
pusryčiais. O kas su tokiais kiaušiniais skaniausia? 
Olandiškas padažas. Gardu…

Venkite įtrūkimų
Geriausiai patiekalams ruošti 
tinka kambario temperatūros 
kiaušiniai. Jų lukštas neįtrūks. 
Išvirsite tobulai ir su lukštu,  
ir be jo.

Paprasta ir skanu
Garuose orkaitėje porciniuose 
indeliuose iškepti kiaušiniai, 
pagardinti trupučiu grietinėlės ir
prieskonių – labai paprasta 
ir skanu. Po kelių minučių 
mėgausitės gražiai patiekta 
skania kiaušiniene – gardžiu ir 
maistingu patiekalu.



216

„Šeštadienio vakaras prie TV ekrano. 
Nieko skanesnio nesugalvosite, kaip 
išplakti kiaušinius omletui ir panaudoti 
šaldytuve užsilikusius maisto produktus. 
Nereikės nieko išmesti. Esu tikra, kad 
tiks visi maisto likučiai.”

Mina Ivanovic, Electrolux
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Ingredientai

1 poras 

100 g vytintos kiaulienos 
šoninės

Iš maisto atsargų: pusė indelio 
rikotos ir troškintų špinatų

6 kiaušiniai

Žalumynų: kalendrų, laiškinių 
česnakų, mairūnų 

Tarkuoto sūrio: parmezano, 
rūkytos rikotos, ementalio

Prieskonių pagal skonį: kario 
miltelių, citrinžolių

Omletas iš maisto atsargų      
Tai greitai paruošiamas ispaniškas omletas, į kurį 
galite sudėti turimus maisto produktus ir jo likučius. 
Puikus būdas nešvaistyti maisto ir gardžiuotis 
nuostabiais pusryčiais.

2 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Porą nulupkite, pakepinkite aliejuje.

2  Suberkite supjaustytą kiaulienos šoninę, špinatus ir 
pakepkite keletą minučių.

3  Dubenyje išplakite kiaušinius su žalumynais, sūriu ir 
prieskoniais, suberkite pakepintus ingredientus.

4  Supilkite į pyrago formą, dėkite į neįkaitintą orkaitę, 
kepkite 40 minučių 90°C temperatūroje, nustatę 
programą Maža drėgmė.
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Gaminti 40 min. 90°C 2 Maža drėgmė 300ml
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Ingredientai

330 ml pieno

125 ml grietinėlės

1 puodelis stiprios espreso kavos

2 šaukštai tirpios kavos

½ išilgai perpjauta vanilės ankštis

1 kiaušinis

3 kiaušinių tryniai

90 g cukraus

100 ml kavos likerio (pvz., Tia Maria)

Pieniškos kavos kremas, 
patiektas puodelyje      
Elegantiškuose mažuose puodeliuose patiektas 
desertas – neįprastas akcentas vakarienės pabaigai.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Puode užvirinkite pieną, grietinėlę, espreso kavą, tirpią kavą 
ir vanilės ankštį, išilgai perpjautą perpus.

2  Kiaušinius ir kiaušinių trynius gerai išsukite su cukrumi, bet 
neplakite iki standžių putų. Palengva įmaišykite karštą pieną.

3  Kiaušinių ir pieno plakinį perkoškite per sietelį ir nuo viršaus 
šaukštu nugraibykite putas, supilkite kavos likerį.

4  Mišinį išpilstykite į 4 kavos puodelius ir sudėkite į 2 orkaitės 
lentyną, nustatykite programą Vidutinė drėgmė ir 95°C 
temperatūroje kepkite 40 minučių.

5  Puodelius uždenkite folija, kad vėsdamas kremo paviršius 
neapdžiūtų.

Patiekimas 

Patiekite kavos puodeliuose su trupučiu plaktos grietinėlės 
arba plakto pieno puta, apiberkite kakavos milteliais, šalia 
patiekite itališkų sausainių cantuccino arba amarettino.
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Gaminti 40 min. 95°C 2 Vidutinė  drėgmė 700ml
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Šiam pyragui tvirtumo suteikia manų 
kruopos, todėl nereikia papildomai 
kepti biskvito. Tai itin lengvai 
paruošiamas kepinys, kuris tiesiog 
negali nepavykti.
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Ingredientai

3 šaukštai džiūvėsėlių

250 g sviesto, papildomai minkšto 
sviesto kepimo formai ištepti

350 g cukraus

7 kiaušiniai, baltymai atskirti nuo 
trynių

1 šaukštelis vanilės ekstrakto

750 g varškės

150 g manų kruopų

75 ml pieno

Žiupsnelis druskos

Greitai paruošiamas manų 
kruopų ir varškės pyragas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Paprastą varškės pyragą pagal šį populiarų receptą 
iškepsite gretai ir patikimai net ir tada, kai trūksta laiko.

8–10 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Sviestu ištepkite apvalią 23 cm skersmens kepimo formą ir 
tolygiai pabarstykite džiūvėsėliais.

2  Sviestą su cukrumi išsukite iki purios masės. Sudėkite 
kiaušinio trynius, supilkite vanilės ekstraktą, suberkite varškę, 
manų kruopas, supilkite pieną ir viską gerai išmaišykite.

3  Iki standumo išplakite lengvai pasūdytus kiaušinių baltymus 
ir įmaišykite į masę su kiaušinių tryniais.

4  Varškės pyragą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą  Apatinis + viršutinis kaitinimas, kepkite 180°C 
temperatūroje 75 minutes arba tol, kol pyragas bus iškepęs, 
o viduriukas švelniai liulantis ir minkštas. Išimtą iš orkaitės 
palikite kepimo inde ir leiskite visiškai atvėsti, kol patieksite.

Patiekimas

Pyragą papuoškite persikais, nektarinais, braškėmis ar kitokiais 
vaisiais arba vasaros uogomis ir patiekite su plakta grietinėle.
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Gaminti 75 min. 180°C 2 Apatinis + viršutinis kaitinimas 
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Klasikinis kavos ir apelsinų skonių 
derinys yra atkeliavęs iš prancūzų 
virtuvės. Pudingą patiekite su 
šviežiais arba konservuotais 
apelsinais.
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Ingredientai

Pudingas

2 šaukštai tirpios kavos

50 ml vandens

2 kiaušiniai

1 vanilės ankštis

100 g sviesto

2 žiupsneliai druskos

120 g cukraus

50 g kvietinių miltų

50 g kukurūzų krakmolo

½ šaukštelio kepimo miltelių 

Padažas

50 g cukraus

250 g apelsinų sulčių

1 žiupsnelis malto cinamono

200 ml apelsinų likerio

 

Kapučino pudingas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Prabangus, gomurį lepinantis pudingas, patiekiamas 
su kava ištaigingos vakarienės pabaigoje.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Sviestu ištepkite 4 formeles ir sudėkite į šaldytuvą. Tirpią  
kavą užplikykite 50 ml karšto vandens ir taip pat dėkite į 
šaldytuvą atvėsti.

2  Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Baltymus išplakite iki 
standžių blizgių putų ir atšaldykite. Vanilės ankštį perpjaukite 
perpus, sėklytes išgremžkite.

3  Sviestą išsukite su druska, kiaušinių tryniais, kava ir vanilės 
sėklytėmis. Suberkite kvietinius miltus, kukurūzų krakmolą 
ir kepimo miltelius. Palengva įmaišykite kiaušinio baltymų 
plakinį. Tešlą paskirstykite į sviestu išteptas formeles.

4  Pudingą su formelėmis dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Vidutinė drėgmė ir 150°C temperatūroje kepkite 
40 minučių.

5  Kol pudingas keps, pagaminkite padažą – dubenyje 
maišykite visus ingredientus, kol sutirštės.

Patiekimas

Pudingą iš formelių iškrėskite į lėkštes ir patiekite šiltą, aplietą 
padažu su plakta grietinėle. Papuoškite apelsino griežinėliais ir 
citrusinių vaisių lapeliais.
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Gaminti 30 min. 150°C 2 Vidutinė drėgmė 700ml
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Ingredientai

250 ml šviežios grietinėlės

250 ml pieno

7 kiaušinių tryniai

140 g cukraus

Pusė vanilės ankšties

Apelsino ir citrinos žievelės 
skoniui pagerinti

Angliškas kremas 
Šis aksominis vanilės kremas puikiai dera 
su įvairiausiais pudingais – nuo vaisinio ir 
šokoladinio iki obuolių pyrago.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Į dubenį supilkite grietinėlę, pieną, kiaušinių trynius ir cukrų.

2  Peiliu išgremžkite vanilės sėklytes, suberkite kartu su puse 
ankšties į dubenį.

3  Sudėkite vaisių žieveles ir plakite viską, kol gausite vientisą 
masę.

4  Išimkite vanilės ankštį ir vaisių žieveles.

5  Masę supilkite į vakuuminį maišelį arba į kelis. Sandariai 
užtaisykite ir kepkite.

6  Kai iškeps, maišelį įdėkite į šalto vandens vonelę, kremą 
patiekite šiltą arba atvėsintą.

Patiekimas

Kad kremas būtų gardesnis, padėkite jį nakčiai į šaldytuvą. 
Jeigu sukrito į gabalus, lengvai paplakite dubenėlyje.

Gaminti 20 min. 90ºC 2 SousVide programa 500ml
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Crème brûlée paslaptis – skirtingų 
tekstūrų derinys. Saldi traški 
karamelinė plutelė ir burnoje 
tirpstantis kremas gali sukelti 
priklausomybę.
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Ingredientai

7 kiaušinių tryniai

100 g cukraus

200 ml pieno

300 ml grietinėlės

1 vanilės ankštis

 

Crème brûlée 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Tradicinis Crème brûlée desertas kaskart bus vis 
kitoks, jei paįvairinsite jį mėgstamais produktais – 
levandomis, kakava ar cinamonu.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kiaušinio trynius išsukite su cukrumi. Į nedidelį puodą 
supilkite pieną ir grietinėlę. Vanilės ankštį perpjaukite perpus 
išilgai, išgremžkite sėklytes, sudėkite į puodą su pienu bei 
grietinėle ir viską užvirinkite. Kaitinkite dar 10 minučių.

2  Vanilės ankštį išimkite, pieno ir grietinėlės mišinį atsargiai 
sumaišykite su kiaušinių trynių plakiniu, stenkitės, kad 
nesusidarytų daug burbuliukų. Masę išsukite plakimo 
šluotele, bet neplakite.

3  Paruoštą kremą padalinkite į 8 karščiui atsparius porcinius 
indelius ir sudėkite į kepimo skardą.

4  Kepimo skardą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Didelė drėgmė ir 95°C temperatūroje kepkite 
50 minučių. Iškepusius palikite pravėsti.

Patiekimas

Pabarstykite ruduoju cukrumi, karamelizuokite virtuviniu 
liepsnosvaidžiu. Nedelsdami patiekite su mėgstamaisiais 
sausainiais ir dumplainiais.
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Gaminti 50 min. 95°C 2 Didelė drėgmė 700ml
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Vasarą šį kremą patiekite su 
šviežiomis uogomis, o žiemą 
geriausiai tiks apelsino skiltelės. 
Vaisių šviežumas ir natūrali 
rūgštelė su šiuo desertu dera 
itin harmoningai.
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Ingredientai

1 vanilės ankštis

200 g cukraus

2 šaukštai vandens

500 ml pieno

2 kiaušiniai

4 kiaušinių tryniai

Karamelinis kremas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šis skonių įvairove pasižymintis klasikinis 
prancūziškas karamelės ir lengvo kremo desertas 
puikiai tiks bet kokiai vakarienei užbaigti.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Vanilės ankštį perpjaukite perpus išilgai.

2  Puode sumaišykite 100 g cukraus su dviem šaukštais 
vandens, kaitinkite, kol cukrus karamelizuosis ir bus aukso 
spalvos. Tuomet iš karto paskirstykite į 6 porcinius indelius 
taip, kad karamelė apsemtų dugną.

3  Į puodą supilkite pieną, išgremžkite vanilės sėklytes ir 
suberkite į pieną, kaitinkite maždaug iki 90°C temperatūros, 
bet neleiskite užvirti.

4  Kiaušinius su tryniais išsukite su likusiu 100 g cukraus. Šiltą 
pieną palengva įmaišykite į išsuktus kiaušinius. Masę 
paskirstykite į visus porcinius indelius.

5  Indelius su karameliniu kremu dėkite į 2 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Didelė drėgmė ir 95°C temperatūroje 
kepkite 45 minutes.

Patiekimas 

Kremo indelius ataušinkite šaldytuve ir patiekite su indeliais 
mažose lėkštutėse.

K
ia

ušinia
i  D

eserta
i

Gaminti 45 min. 95°C 2 Didelė drėgmė 500ml
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Iš madlenų labai lengva pagaminti dar 
vieną desertą. Tereikia iki standumo 
išplakti grietinėlę su vaniliniu cukrumi. 
Tuomet į stiklinę sluoksniais dėkite 
avietes, užpilkite aviečių sirupu, 
madlenas ir plaktą grietinėlę.
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Ingredientai

2 kiaušiniai

100 g miltelinio cukraus

150 g sijotų kvietinių miltų

10 g sausų mielių

1 žiupsnelis druskos

120 g ištirpinto sviesto

1 šaukštas medaus

1 šaukštelis tarkuotos citrinos 
žievelės

10 g vanilinio cukraus

Madlenos
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šie maži elegantiški prancūziški pyragėliai – 
ne tik puikus desertas, bet ir saldus kąsnelis 
prie kavos puodelio.

30 nedidelių madlenų  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kiaušinius su cukrumi išplakite iki purumo. Supilkite 
sijotus miltus, sausas mieles, žiupsnelį druskos ir vėl gerai 
išmaišykite.

2  Sudėkite ištirpintą sviestą, medų, citrinos žieveles, vanilinį 
cukrų ir vėl maišykite.

3  Palikite tešlą pailsėti pusvalandį, tada šaukštu sudėkite 
į konditerinį maišelį. Sviestu ištepkite madlenų formeles. 
Trečdalį kiekvienos formelės pripildykite tešlos.

4  Madlenas sudėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Karšto oro srautas ir 200°C temperatūroje 
kepkite 15 minučių. K
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Gaminti 15 min. 200°C 3 Karšto oro srautas
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Šokoladas
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Svajojate apie šokoladą?

Kas nemėgsta šokolado? Skanaujant jį apima 
dieviška palaima! Priklausomai nuo to, kam 
ruošiatės šokoladą naudoti, atkreipkite dėmesį 
į kakavos produktų kiekį šokolado sudėtyje. Jei 
ketinate ruošti padažą, tinkantį prie elnienos 
ir raudonojo vyno, rinkitės  65 proc. kakavos 
šokoladą. Pyrago glaistui kur kas geriau tiks 
85 proc. kakavos produktų turintis šokoladas.

Meksikos virtuvė garsėja patiekalais, gardintais 
šokoladu. Kodėl nepabandžius įdėti kelių plytelių 
90 proc. šokolado į aitriųjų pipirų ir mole padažą. 
Drąsiai eksperimentuokite ir neabejokite – 
šokoladas gali tapti slaptuoju jūsų ingredientu.

Tirpinkite lėtai
Atrodo, kad šokoladą paprasta 
vartoti, bet reikia būti budriems 
ir jo neperkaitinti, nes atsiskyrus 
natūraliam aliejui, šokoladas 
taps kartus ir netinkamos 
konsistencijos.

Kaitindami baltąjį šokoladą, 
turite būti dar atidesni. Kai tik 
pradeda tirpti, tuoj pat nuimkite 
nuo ugnies. Karštis atliks savo 
darbą.
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Šokolado likučius galite susmulkinti 
mažais gabalėliais ir suberti į tešlą 
kartu su riešutais, razinomis ir 
cukruotu imbieru.
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Ingredientai

350 g juodojo šokolado be priedų

375 g sviesto

6 kiaušiniai

150 g kiaušinių trynių

125 g cukraus

125 g kvietinių miltų

1 šaukštelis Kajeno pipirų

Šokoladinis plokštainis su 
aitriosiomis paprikomis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šokoladinis smūgis, pastiprintas aitriąja paprika.

8–10 porcijų  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Sulaužytą šokoladą kartu su sviestu sudėkite į karščiui 
atsparų indą, jį statykite į kitą puodą su vos verdančiu 
vandeniu. Kaitinkite pamaišydami. Šokoladui ištirpus, 
nukelkite nuo viryklės. Riebalais patepkite 30 x 20  x 4 cm 
dydžio kepimo indą su įtiestu kepimo popieriumi.

2  Kiaušinių trynius su cukrumi plakite apie 1 minutę, kol gausite  
standžias putas, miltus ir Kajeno pipirus persijokite.

3  Šokolado masę įmaišykite į kiaušinių plakinį, supilkite 
išsijotus miltus su pipirais. Paruoštą plokštainio tešlą sudėkite 
į kepimo indą ir tolygiai paskirstykite.

4  Dėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite programą Vidutinė 
drėgmė ir kepkite 150°C temperatūroje apie 25 minutes arba 
tol, kol įbedus medinį pagaliuką tešla prie jo nelips.

Patiekimas

Išėmę iš orkaitės palikite atvėsti, pabarstykite milteliniu 
cukrumi, supjaustykite kvadrato formos gabaliukais. Šo
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Gaminti 25 min. 150°C 3 Vidutinė drėgmė 500ml
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Kad brownies pyragaičiai būtų ypač 
tobuli, pertepkite juos plakta grietinėle 
su rūgščiomis vyšniomis.



239

Ingredientai

200 g juodojo šokolado

150 g sviesto

3 kiaušiniai

125 g kvietinių miltų

1 šaukštelis kepimo miltelių

100 g rudojo Muskovado cukraus

1 šaukštelis malto cinamono

100 g sukapotų karijų

 

Juodojo šokolado 
pyragaičiai brownies
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Gryno juodojo šokolado pyragaičius brownies kaskart pagardinę 
skirtingais priedais, pvz., džiovintais vaisiais, migdolais, lazdynų 
riešutais, pistacijomis, turėsite naują puikų desertą pagal savo skonį.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Į ištirpintą šokoladą ir sviestą įmuškite kiaušinius.

2  Sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cukrų, cinamoną, 
smulkintas karijas, sudėkite šokolado masę ir užmaišykite 
tešlą.

3  Į kepimo skardą, išklotą kepimo popieriumi, sukrėskite tešlą ir 
tolygiai ją paskirstykite.

4  Įjunkite programą Maža drėgmė ir nustatykite 190°C 
temperatūrą. Kepimo skardą dėkite į 2 orkaitės lentyną 
ir kepkite 25 minutes. Pyragas bus iškepęs, kai įbedus ir 
ištraukus peilį jis bus sausas.

5  Palikite atvėsti.

Patiekimas

Supjaustytus kvadrato formos gabalėliais pyragaičius patiekite 
su avietėmis ir plakta grietinėle.
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Gaminti 25 min. 190°C 2 Maža drėgmė 600ml
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„Vaikystės prisiminimus žadina 
įvairūs aromatai. Tokie kaip kepinių 
su kokosais ar kruopščiai saugomo 
kardamono... Pasitelkęs savo garinę 
orkaitę lengvai grįžtu į tas ypatingas 
vasaros dienas.”

Stalin Veerakumar, Electrolux
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Ingredientai

100 ml pieno

50 g kokosų drožlių

2 nubraukti šaukštai tamsios kakavos 
miltelių ir papildomai užbaigti 

50 g medaus

200 g juodojo šokolado, sulaužyto 
gabalėliais

150 g nesūdyto sviesto

3 vidutinio dydžio atskirti kiaušiniai

75 g maltų migdolų

2 kardamonų ankštys, sumaltos su 
migdolais

100 g miltelinio cukraus

Madras fudge pyragas       
Šis pyragas, pagamintas iš karčiausio šokolado su 
saldžiomis kokosų drožlėmis ir trupučiu kardamono, 
yra nuostabus užkandis šiltomis vasaros popietėmis.

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Keturkampės kepimo formos 30 x 11 cm dugną ir šonus 
išklokite kepimo popieriumi.

2  Vidutinio dydžio puode sumaišykite pieną, džiovintus 
kokosus, kakavą ir medų. Maišydami kaitinkite ant vidutinės 
kaitros, kol pasirodys pirmieji virimo burbuliukai, nukelkite 
nuo ugnies, atidėkite.

3  Mediniu šaukštu išsukite šokoladą su sviestu. Po vieną 
įmuškite kiaušinių trynius, tada suberkite migdolus su 
kardamonu ir puse cukraus.

4  Elektriniu plakikliu plakite kiaušinių baltymus, šaukštu pildami 
likusį cukrų, kol gausite minkštą morengų masę. Trečdalį 
jos išplakite su šokolado mase ir supilkite į morengų masę. 
Išmaišykite greitai ir lengvai.

5  Supilkite į formą, dėkite į orkaitės 3 lentyną, nustatykite 
programą Vidutinė drėgmė ir kepkite 180°C temperatūroje 
35 minutes.

6  Palikite atvėsti.

7  Patiekite su plaktos grietinėlės kepurėle, apibarstyta kakava.

Šo
ko
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Gaminti 35 min. 180°C 3 Vidutinė drėgmė 300ml
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Ingredientai

100 g sviesto

2 šaukštai smulkiojo cukraus

1 prinokęs mango vaisius, nuluptas, 
supjaustytas 1 cm kubeliais

60 g gabalėliais sulaužyto šokolado

3 kiaušiniai, atskirti

¼ šaukšto malto kardamono

30 g vanilinio pudingo miltelių

10 g kvietinių miltų

15 g kakavos

60 g miltelinio cukraus

Maži šokoladiniai pyragaičiai 
su mangais ir kardamonu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Lipnus mangų pagrindas, pagardintas kardamonu, 
suteikia šokoladiniams pyragaičiams išties egzotišką skonį.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Sviestu (reikės apie 20 g) plonai patepkite 6 porcinius indelius. 
Pabarstykite cukrumi, pavartykite, kad cukrus tolygiai 
pasiskirstytų, apverskite, kad perteklius nubyrėtų. Supjaustytą 
mangą išdėliokite į indelius ir sudėkite į kepimo skardą.

2  Šokoladą ir likusį sviestą ištirpinkite, atidėkite į šalį pravėsti.

3  Kiaušinio trynius, išplaktus su kardamonu, sumaišykite su 
ištirpintu šokoladu. Vienu kartu persijokite pudingo miltelius, 
miltus, kakavą ir įmaišykite šokolado masę.

4  Kiaušinių baltymus su milteliniu cukrumi plakite, kol gausite 
standžią blizgią masę.

5  Trečdalį išplaktų kiaušinio trynių sudėkite į paruoštą 
šokolado masę (bus lengviau išsukti, tešla pasidarys 
puresnė), tada supilkite ir likusius plaktus baltymus.

6  Pyragaičių tešlą vienodomis dalimis paskirstykite į porcinius 
indelius, sudėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir 170°C  temperatūroje kepkite 15 minučių arba 
tol, kol tešla iškils, o ištrauktas medinis pagaliukas bus sausas. Šo
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Gaminti 15 min. 170°C 2 Maža drėgmė 250ml
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Jeigu norite pyragėlius patiekti 
netradiciškai, apliekite juos kreminiu 
padažu, iš konditerinio maišelio 
išspauskite vanilinio kremo kepurėlę 
ir kokteilio šiaudeliu stuktelėkite, kad 
susidarytų įtrūkimų.



245

Ingredientai

Padažas

150 g irisinių saldainių

100 g grietinėlės

25 g kubeliais supjaustyto sviesto

Pyragas

125 g juodojo šokolado

125 g sviesto

3 kiaušiniai

2 kiaušinių tryniai

65 g cukraus

1 prinokęs bananas

25 g miltų

Šokoladiniai bananų 
pyragėliai su irisų padažu
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Saldūs, lipnūs, nenusakomai gardūs pyragėliai, kuriems 
paruošti prireiks šiek tiek laiko, tačiau jie tikrai to verti.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Sviestu ištepkite 4 porcijų indelius. Padažui pagaminti į 
dubenį suberkite mažais gabalėliais susmulkintus irisinius 
saldainius, supilkite grietinėlę, sudėkite sviestą ir uždenkite.

2  Atskirame dubenyje pyrago tešlai sumaišykite juodąjį 
šokoladą su sviestu, uždenkite. Abu indus sudėkite į 2 
orkaitės lentyną, nustatykite programą Kepimas garuose 
ir 99°C temperatūroje tirpinkite produktus 20 minučių. Irisų 
padažą kruopščiai išmaišykite ir palikite atvėsti.

3  Suplakite kiaušinius, kiaušinio trynius ir cukrų, kol masė 
pasidarys lengvai puri. Bananą, supjaustytą 1 cm 
gabalėliais, suberkite į kiaušinių masę. Įmaišykite ištirpintą 
juodąjį šokoladą ir miltus. Paruoštą tešlą išpilstykite į sviestu 
išteptus porcinius indelius. 

4  Indelius sudėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir 180°C temperatūroje kepkite 40 minučių.

Patiekimas

Į lėkštę sudėtus pyragėlius papuoškite bananų griežinėliais ir 
apliekite irisų padažu.
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Gaminti 20 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml

Gaminti 40 min. 180°C 2 Maža drėgmė 700ml
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Šokoladinį pyragą skaniausia 
patiekti su lengvai paplakta vaniline 
grietinėle: iš perpus perjautos 
vanilės ankšties išgremžkite sėkleles 
ir suberkite jas į 250 ml plakti skirtos 
grietinėlės, įberkite vieną šaukštą 
cukraus ir suplakite iki vidutinio 
standumo.
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Ingredientai

200 g juodojo šokolado

6 kiaušiniai

1 žiupsnelis druskos

60 g miltelinio cukraus

1 pakelis vanilinio cukraus

160 g cukraus

250 g minkšto sviesto

100 g kvietinių miltų

40 g kukurūzų miltų

300 g baltojo šokolado

50 g sviesto

3 šaukštai vyšnių trauktinės

125 g tamsios cukraus glazūros

Šokoladinis vyniotinis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Sotus, vyšnių trauktine sulaistytas desertas 
puikiai tiks net ir prašmatniausiam vakarėliui.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Šokoladą ištirpinkite. Kiaušinių baltymus atskirkite nuo 
trynių. Baltymus pasūdykite žiupsneliu druskos ir išplakite iki 
standžių putų. Suberkite miltelinį cukrų ir plakite, kol masė 
taps blizgi.

2  Kiaušinio trynius su vaniliniu cukrumi, cukrumi ir minkštu 
sviestu išsukite iki purumo. Persijotus kvietinius bei kukurūzų 
miltus suberkite į kremą ir sumaišykite biskvito tešlą. Ją 
padalykite į dvi dalis.

3  Į vieną dalį įmaišykite ištirpinto juodojo šokolado. Lygiai 
perpus padalykite išplaktus kiaušinių baltymus ir įmaišykite į 
abi tešlos dalis.

4  Į kepimo skardą įtieskite kepimo popierių, supilkite ir tolygiai 
paskleiskite šviesiąją tešlos dalį. Dėkite į 2 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Drėgnas karštas oras ir 160°C 
temperatūroje kepkite 8 minutes.

5  Ant iškepusio šviesaus biskvito supilkite tamsiąją tešlos dalį, 
tolygiai paskirstykite. Dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
tą pačią programą ir kepkite 12–13 minučių.

6  Peiliu pakelkite prie formos prikepusius tešlos kraštus ir 
kruopščiai padėkite biskvitą ant darbastalio paviršiaus. 
Iš karto pridenkite drėgnu virtuviniu rankšluosčiu, kad 
vėsdamas biskvitas neprarastų drėgmės ir išliktų minkštas.

7  Baltąjį šokoladą ištirpinkite su sviestu, išsukite su vyšnių 
trauktine. Mišiniu apliekite biskvitą ir susukite į vyniotinį. 
Pakaitinkite tamsią cukraus glazūrą ir ja apliekite vyniotinį. 
Prieš patiekdami vyniotinį palaikykite vėsioje vietoje.

Patiekimas

Patiekite su šviežiomis vyšniomis, sultimis ir plakta vaniline 
grietinėle su kapotais riešutais.
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Gaminti 8 min./12-13 min. 160°C 2 Drėgnas karštas oras
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Šokoladą ir sviestą be vargo 
ištirpinsite ir neprideginsite 
kaitindami ant indukcinės kaitlentės 
(2 lygis) arba tirpindami inde virš 
lengvai verdančio vandens.
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Gaminti 13 min. 200°C 3 Maža drėgmė 300ml

Ingredientai

2 šaukšteliai kakavos miltelių

120 g juodojo šokolado

60 g kubeliais supjaustyto sviesto

3 kiaušiniai

120 g cukraus

40 g miltų

  

Prabangus šokoladinis pudingas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Kiekvienas mėgėjas gaminti privalo turėti savo 
firminio šokoladinio pudingo receptą, o šis tobulai 
tinka jūsų receptų sąrašui papildyti.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Sviestu ištepkite 6 kavos puodelius, pabarstykite kakavos 
milteliais.

2  Ištirpintą šokoladą įmaišykite į sviestą.

3  Kiaušinius su cukrumi išplakite iki standžių putų ir įmaišykite į 
ištirpinto šokolado ir sviesto masę. Persijotus miltus suberkite 
į šokolado masę, užmaišykite tešlą, išpilstykite ją į puodelius 
užpildydami tris ketvirtadalius turinio.

4  Puodelius sudėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Maža drėgmė ir 200°C temperatūroje kepkite 13 minučių. 

5  Iškepus palikite minutei ar dviem pravėsti, tada švelniai 
papurtę iškrėskite į lėkštę. 

Patiekimas

Patiekite su vaisiais ir plakta grietinėle.

Šo
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Vaisiai ir riešutai

V
a
isia

i ir riešuta
i
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V
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i ir riešuta
i

Vaisiai ir sveikata?

Įsivaizduokite patiektą supjaustytą mangą su žaliųjų 
citrinų sultimis, apibarstytą aitriosios paprikos 
milteliais ir skrudintais lazdynų riešutais. O dabar 
įsivaizduokite šviežiausią sultingą persiką arba šviežių 
braškių dubenėlį. Riebias makadamijas ar sūrius 
žemės riešutus prie bokalo alaus, o jeigu mėgstate,  
skrudintus migdolų riešutus su taure chereso.

Tai maži ir paprasti kasdienybės malonumai. 
Jums pasisekė, jei jūsų kieme auga vaismedis ar 
riešutmedis, nes turite šviežio derliaus. Jeigu ne, dėl 
įdomumo įtraukite vaisius ir riešutus į savaitgalio 
pirkinių sąrašą. Gal pasigaminsite Parmos kumpio 
ir nektarinų salotas arba sumuštinukų su figomis,  
prosciutto ir minkštu ožkų sūriu. 

Rinkitės pagal sezoną
Vaisiai būna skaniausi pačiame 
jų sezono įkarštyje. Todėl 
užuot sausį ieškojus braškių, 
o klementinų – liepą, kodėl 
nenusipirkus jų sezono metu 
ir nepasigaminus uogienių ir 
konservų?

Vartokite daugiau riešutų
Skrudinami riešutai atskleidžia 
savo aromatą, tad kodėl 
trumpai  nepaskrudinus jų 
sausoje keptuvėje, prieš dedant 
į patiekalą? Skirtumą tikrai 
pajusite.
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Ingredientai

2 taurės raudonojo vyno

2 prinokusios kriaušės

1 šaukštas cukraus

Prieskonių pasirinktinai, pvz., 
cinamono arba gvazdikėlių

Kriaušės raudonojo vyno padaže 
Šį kriaušių desertą paruošti itin paprasta. Kriaušės bus skanesnės 
patiektos šiltos su anglišku padažu arba atvėsintos su ledais.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Vyną supilkite į puodą ir pavirinkite, kol truputį sutirštės.

2  Nuplaukite kriaušes, nulupkite, perpjaukite per pusę, 
išimkite sėklas.

3  Visus ingredientus sudėkite į vakuuminį maišelį. Sandariai 
uždarykite ir troškinkite 15 minučių 95°C temperatūroje.

Gaminti 15 min. 95ºC 2 SousVide programa 400ml

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i
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Šį desertą taip pat galite pasigaminti 
derindami slyvas su migdolais arba 
avietes su kedrinėms pinijomis. Tai 
puikus desertas, kai kreminis flanas, 
uogos arba vaisiai ir traškūs riešutai 
dera tobulai.
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Ingredientai

1 vanilės ankšties sėklytės

3 kiaušiniai

2 kiaušinio tryniai

80 g cukraus

100 ml pieno

300 ml grietinėlės

300 g braškių

2 šaukštai pistacijų

 

Vanilinis flanas su braškėmis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Vanilė su braškėmis jau seniai žinomas klasikinis derinys, 
o šis vasariškas desertas tai tik patvirtina.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: lengvas 

1 Vanilės ankštį perpjaukite perpus išilgai, išgremžkite 
sėklytes.

2  Kiaušinius, kiaušinių trynius su cukrumi bei vanilės sėklytėmis 
išplakite iki putų.

3  Pieną su grietinėle kaitinkite negiliame puode iki maždaug 
90°C temperatūros, bet neleiskite užvirti. Palengva 
įmaišykite kiaušinių plakinį, stenkitės, kad nesusidarytų 
burbuliukų. Mase užpildykite du trečdalius kiekvieno iš 6 
indelių. 

4  Dėkite kepti į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą Didelė 
drėgmė ir 95°C temperatūroje kepkite 45 minutes. Tuo metu 
nuplaukite braškes, supjaustykite jas griežinėliais ir smulkiai 
sukapokite pistacijas.

Patiekimas

Palikite flaną atvėsti, tada papuoškite braškių griežinėliais ir 
smulkintomis pistacijomis.

V
a
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i ir riešuta
i  D
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i

Gaminti 45 min. 95°C 2 Didelė drėgmė 300ml
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„Gamta padovanojo man natūralių 
ingredientų šaltinį – obelų sodą. Kai 
sulaukiu didelio derliaus, obuolius 
naudoju įvairiuose patiekaluose. 
Mano šeima labiausiai mėgsta šį 
štrudelį ir nuolat prašo jo iškepti.“

Dmitry Snurntsin, Electrolux
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Štrudelis su obuoliais      
Klasikinės tešlos štrudelį iškepsite lengviau nusipirkę jau 
paruoštos tešlos. Skanu su stiprios kavos puodeliu ar ledais.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Ingredientai

1 kg obuolių

1 citrinos žievelė

100 g razinų

75 g kapotų migdolų

100 g cukraus

1 šaukštas vandens

1 šaukštas cinamono

1 lapelis sluoksniuotos tešlos

10 g džiūvėsėlių

1 kiaušinis

2 šaukštai miltelinio cukraus

Vanilinis padažas

500 ml grietinėlės

50 g cukraus

Vanilės ankštis

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Obuolius nulupkite, išskobkite, supjaustykite kubeliais (5–7), 
sumaišykite su citrinų sultimis, razinomis ir migdolais.

2  Į keptuvę su sunkiu dugnu supilkite cukrų ir šaukštą vandens. 
Ant didelės ugnies cukrų ištirpinkite, nemaišykite. Tada 
suberkite obuolių mišinį ir cinamoną. Nuolat maišydami 
karamelizuokite kaitindami 5 minutes.

3  Orkaitę įkaitinkite iki 200°C , nustatykite programą Maža 
drėgmė.

4  Tešlą keturkampėje formoje iškočiokite iki 1 mm storio 
ant miltais pabarstyto kepimo popieriaus. Pabarstykite 
džiūvėsėliais ir plonu sluoksniu paskleiskite obuolių mišinį 
ant tešlos. Viename krašte palikite 15–20 cm neužteptą. 
Aptepkite kiaušiniu.

5  Naudodami kepimo popierių, tešlą susukite į cilindrą. 
Štrudelį padėkite į kepimo skardą ir kepkite įkaitintoje 
orkaitėje, kol temperatūra pasieks 92°C.

6  Padažui į keptuvę supilkite grietinėlę, cukrų ir vanilę, 
maišydami šluotele kaitinkite, kol sutirštės. 

7  Atvėsusį štrudelį supjaustykite 2 cm riekelėmis, apibarstykite 
milteliniu cukrumi. Patiekite su ledais ir vaniliniu padažu.

92°C 200°C 2 Maža drėgmė 500ml
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Iš iškočiotos tešlos  galite išpjauti 
nedidelius apskritimus ir paruošti 
vienos porcijos obuolių pyragėlius.
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Ingredientai

275 g trapios tešlos

200 g obuolienės

3 obuoliai

2 šaukštai medaus

40 g rudojo cukraus

 

Obuolių pyragas 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šis pyragas yra populiarus ir visų mėgstamas. 
Tačiau iškeptas garuose jis tiesiog tirpsta burnoje, 
todėl niekas negali jam atsispirti.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Trapią tešlą ištieskite ant šiek tiek miltais pabarstyto 
paviršiaus, atvėsinkite. Ant jos uždėkite didelę lėkštę (apie 
28 cm skersmens) ir tešlą apipjaukite aplink. Išpjautą skritulį 
padėkite į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą. 

2  Šakute subadykite tešlą, viršų kruopščiai aptepkite 
obuoliene. Obuolius nulupkite, sėklas išimkite, supjaustykite 
5 mm storio. 

3  Obuolių skilteles suguldykite ant obuolienės. Pyragą 
apliekite medumi, apibarstykite cukrumi.

4  Skardą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Apatinis + viršutinis kaitinimas ir kepkite 200°C 
temperatūroje 35 minutes.

Patiekimas

Trapios tešlos pyragą patiekite šiltą su kaušeliu  
karamelinių ledų.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 35 min. 200°C 2 Apatinis + viršutinis kaitinimas 
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Tradicinės pudingo formelės yra 
tuščiavidurės, todėl jis iškepa 
tolygiai. Naudodami paprastus 
indelius, kepkite ilgiau, iki 150 min.
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Ingredientai

1 apelsinas

1 mažas obuolys

115 g sviesto

225 g tamsaus rudojo cukraus

50 g miltų

2 kiaušiniai 

1 žiupsnelis muskato

¼ šaukštelio malto cinamono

¼ šaukštelio kepimo miltelių

115 g džiūvėsėlių

175 g geltonųjų razinų

175 g juodųjų razinų

115 g serbentų

25 g citrusinių vaisių žievelių

25 g kapotų migdolų

150 ml romo

 

Kalėdinis pudingas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šis pudingas daug paprastesnis už tradicinį kalėdinį.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Apelsino žievelę nutarkuokite, išspauskite jo sultis. Obuolį 
nulupkite, išimkite sėklas su sėklidėmis.

2  Sviestą išsukite su cukrumi, supilkite miltus, įmuškite 
kiaušinius, suberkite muskatą bei cinamoną, sudėkite likusius 
ingredientus ir viską gerai išmaišykite iki vientisos masės.

3  Pudingo tešlą supilkite į pudingo formą (arba galite naudoti 
8 atskiras formeles), tvirtai apvyniokite kepimo popieriumi.

4  Dėkite į 2 orkaitės kepimo lentyną, nustatykite programą 
Kepimas garuose ir 99°C temperatūroje kepkite 120 minučių.

Patiekimas

Pudingą patiekite su vaniliniu kremu, papuoštą mėgstamomis 
uogomis arba bugienių šakele.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 120 min. 99°C 2 Kepimas garuose 700ml
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Šį paprastą, bet gardų pyragą 
patiekite mažomis porcijomis su 
rutuliuku vanilinių ledų ir šviežiu 
mėtos lapeliu. Šitaip lengvai 
sukursite išskirtinį desertą.
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Ingredientai

Tešla

200 g kvietinių miltų

1 žiupsnelis druskos

125 g sviesto

1 kiaušinis

50 g cukraus

50 ml šalto vandens 

Įdaras

Sezoniniai vaisiai (obuoliai, 
vyšnios, persikai ir kt.)

2 kiaušiniai

100 g cukraus

90 g skaldytų migdolų

 

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Miltus sumaišykite su druska, sudėkite gabaliukais 
supjaustytą sviestą, įmuškite kiaušinius, suberkite cukrų, 
supilkite vandenį. Viską gerai išmaišykite ir užminkykite 
tešlą. Iš jos suformuotą kamuoliuką padėkite į šaldytuvą ir 
palaikykite 2 valandas.

2  Sviestu ištepkite kepimo skardą. Ant darbinio paviršiaus, 
lengvai pabarstyto miltais, iškočiokite tešlą, įtieskite ją į 
kepimo skardą ir subadykite šakute. 

3  Vaisius nuplaukite, nulupkite arba nuskuskite, supjaustykite 
mažais gabalėliais arba griežinėliais ir tolygiai išdėkite ant 
tešlos. Migdolus suberkite į kiaušinių ir cukraus plakinį, juo 
apliekite vaisius ant tešlos.

4  Kepimo skardą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Maža drėgmė ir 180°C temperatūroje kepkite 
40 minučių.

Patiekimas

Apibarstykite milteliniu cukrumi, papuoškite vaisiais, patiekite 
su plakta grietinėle ir vaisių užpilu.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 40 min. 180°C 2 Maža drėgmė 600ml

Vaisinis pyragas su migdolais
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Šis paprastas spalvingas pyragas gardus vien pažiūrėti, 
be to, tinka kepti su bet kokiais sezoniniais vaisiais.
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Ruošdami pudingą, atkreipkite 
dėmesį, kad pieną į kiaušinių plakinį 
reikia įmaišyti labai atsargiai, 
palengva, kad nesusidarytų oro 
burbuliukų.
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Ingredientai

1 vanilės ankštis

800 ml pieno

1 citrina

2 kiaušiniai

6 kiaušinių tryniai

150 g cukraus

Aviečių užpilas

400 g šaldytų aviečių

100 g miltelinio cukraus

1 šaukštas citrinų sulčių

Citrinų putėsiai su aviečių užpilu 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Citrinų skonio užpilas - malonus kontrastas saldiems 
citrinų putėsiams. Šis desertas - patraukliai 
atrodanti tobula skonių harmonija.

8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Sviestu ištepkite 8 suflė formeles ir palaikykite šaldytuve.

2  Vanilės ankštį perpjaukite perpus išilgai, išgremžkite 
sėklytes. Pieną užvirinkite kartu su vanilės ankštimi ir 
sėklytėmis, pakaitinkite dar 10 minučių, tada ankštį  išimkite.

3  Citrinos žievelę nutarkuokite ir išspauskite sultis.

4  Dubenyje išplakite kiaušinius ir jų trynius, cukrų, nutarkuotą 
citrinos žievelę ir sultis. Į gautą plakinį įmaišykite šiltą pieną. 
Masę išpilstykite į suflė formelės.

5  Putėsius dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite programą 
Didelė drėgmė ir 100°C temperatūroje kepkite 50 minučių. 
Palikite atvėsti 2–3 valandoms.

6  Prieš ruošdami aviečių užpilą, palikite uogas atitirpti, 
tada sutrinkite kartu su milteliniu cukrumi ir citrinų sultimis. 
Perkoškite per sietelį.

Patiekimas

Mažu peiliuku atskirkite putėsius nuo formelės kraštų ir 
atsargiai iškrėskite juos į atskiras lėkštes. Apliekite užpilu, 
papuoškite šviežiomis avietėmis ir citrinų skiltelėmis.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 50 min. 100°C 2 Didelė drėgmė 700ml
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Šiam gardžiam pudingui reikės 
kokybiškų nevaškuotų apelsinų. 
Gaminkite šį žiemos desertą sausį, 
kai apelsinai trykšta sultimis.
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Ingredientai

Garuose keptas pudingas

2 apelsinai

25 g rudojo cukraus

50 g minkšto sviesto 

50 g miltelinio cukraus

1 kiaušinis

50 g miltų ir sausų mielių mišinio

1 šaukštelis malto imbiero

2 gabalėliai imbiero šaknies

Kremas

75 ml riebios grietinėlės

75 ml nenugriebto pieno

½ vanilės ankšties

2 kiaušinių tryniai

20 g miltelinio cukraus

Apelsinų ir imbiero 
pudingas su kremu 
Daylesford kulinarijos mokykla, Glosteršyras      

Citrusiniais vaisiais kvepiantis šiltas pudingas ne tik 
atrodo įspūdingai, bet yra skanus – tikras skanėstas.

2 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kremui pagaminti iki virimo pakaitinkite grietinėlę, pieną, 
vanilės ankštis. Kartu išsukite kiaušinių trynius su cukrumi, kol 
pabals, gautą masę užpilkite ant kiaušinių. Vėl kaitinkite ant 
silpnos ugnies nuolat maišydami, kol sutirštės. Nukelkite nuo 
viryklės ir palikite atvėsti.

2  Vieno apelsino sultis ant silpnos ugnies kaitinkite su ruduoju 
cukrumi, kol jis ištirps. Sirupą supilkite į nedidelę pudingo 
vonelę, leiskite atvėsti, kol gaminsite toliau.

3  Sviestą su cukrumi išsukite iki pabals ir įgaus grietinės 
tekstūrą, pasidarys lengva ir puri. Atskirame dubenyje 
išplakite kiaušinius. Palengva maišydami supilkite juos į 
sviesto kremą. 

4  Sudėkite likusio apelsino žievelę, supilkite jo sultis.

5  Į gautą masę suberkite persijotus miltus, maltą imbierą, 
imbiero kubelius, gautą tešlą supilkite į sirupą. 

6  Uždenkite dvigubu sviestinio popieriaus sluoksniu, 
sutvirtinkite kepimo plėvele, nustatykite programą Kepimas 
garuose ir kepkite 90°C temperatūroje 45 minutes. Plėvelę 
su popieriumi nuimkite, prieš apversdami palikite pastovėti 
kelias minutes, patiekite su kremu.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 45 min. 90°C 2 Kepimas garuose 700ml
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Kad kepinys nepriliptų, vietoj 
kepimo popieriaus galima 
naudoti silikoninius kilimėlius. 
Jie yra higieniški ir daugkartinio 
naudojimo.
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Ingredientai

Tešla 

250 g kvietinių miltų

1 šaukštelis malto cinamono

1 žiupsnelis druskos

150 g sviesto

50 g miltelinio cukraus

1 kiaušinis

1 kiaušinio trynys

1 šaukštas grietinėlės

Įdaras

400 g marcipanų masės

100 g lukštentų skaldytų pistacijų

50 g miltelinio cukraus

Glaistas

100 g miltelinio cukraus

2 šaukštai romo

50 g skaldytų pistacijų

Sausainiai su pistacijomis 
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Smaguriaudami burnoje tirpstančiais sausainiais 
su traškios tešlos plutele, vienu metu galėsite 
mėgautis dviem desertais.

Apie 50 sausainių  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Dubenyje sumaišykite miltus, cinamoną ir druską. Pirštais 
ištrinkite sviestą su miltų mišiniu iki trupinėlių. Sumaišykite su 
milteliniu cukrumi.

2  Palengva plakite visą kiaušinį ir trynį, kol gausite standžias 
putas. Tešlą padalykite į tris dalis, suvyniokite į maistinę 
plėvelę ir valandą laikykite šaldytuve. Kepimo popierių 
įtieskite į kepimo skardą.

3  Įdarui marcipaną sulaužykite gabaliukais ir dubenyje 
išminkykite su smulkintomis pistacijomis ir milteliniu cukrumi. 
Įdaro masę padalykite į tris dalis, suformuokite 30 cm ilgio 
ritinėlį.

4  Ant miltais pabarstyto darbastalio tešlą iškočiokite į 30 x 10 
cm stačiakampio formas, aptepkite grietinėle.

5  Marcipaninius ritinėlius guldykite ant tešlos lakštų ir 
suvyniokite išilgai. Sujungimo puse į apačią sudėkite į 
kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą. Ją šaukite į 2 
orkaitės lentyną, nustatykite programą Karšto oro srautas 
ir 160°C temperatūroje kepkite 20 minučių arba tol, kol bus 
aukso spalvos. 

6  Kol sausainiai kepa, paruoškite glaistą. Miltelinį cukrų 
su romu gerai išsukite iki vientisos masės. Iškeptus ir 
pravėsusius sausainių suktinukus tolygiai aptepkite glaistu 
ir apibarstykite smulkintais pistacijų riešutais. Kai atvės, 
supjaustykite 1–2 cm storio sausainiukais.

Patiekimas 

Patiekite su puodeliu stiprios espreso kavos.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 20 min. 160°C 2 Karšto oro srautas
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Vietoj miltų ir kepimo miltelių jūs, 
žinoma, gali naudoti savikėlius 
miltus, kurie jau sumaišyti su 
sausomis mielėmis.
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Ingredientai

4 kiaušiniai

2 pakeliai vanilinio cukraus

300 g baltojo smulkaus cukraus

200 g persijotų kvietinių miltų

1 pakelis kepimo miltelių

1 žiupsnelis druskos

1 šaukštas acto

70 g konservuotų abrikosų sirupo

850 g nusausintų, perpus perpjautų 
konservuotų abrikosų

Garuose keptas abrikosų pyragas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Sunokę minkšti abrikosai šiam nuostabiam pyragui suteikia 
daugiau spalvos ir skonio, o iškeptas garuose jis tampa ypač 
purus ir minkštas.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Kiaušinius rankiniu plakikliu išplakite su vaniliniu cukrumi ir 
cukrumi, kol baltymai įgaus standumo ir blizgumo.

2  Suberkite persijotus miltus, kepimo miltelius, druską ir plakite 
toliau.

3  Supilkite actą ir abrikosų sirupą. Ant sviestu išteptos kepimo 
skardos supilkite tešlą, ant viršaus išdėliokite abrikosų 
puseles.

4  Dėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite programą Kepimas 
garuose ir 99°C  temperatūroje kepkite 50 minučių. Tada 
skardą perkelkite į 4 lentyną ir nustatykite programą Didysis 
kepintuvas ir trumpai pakepkite 230°C temperatūroje, kol 
švelniai pagels.

Patiekimas

Apibarstykite milteliniu cukrumi ir patiekite. 

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 50 min. 99°C 3 Kepimas garuose 700ml

1–2 min. 230°C 4  Didysis kepintuvas
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Stebėtina, tačiau ananasas puikiai 
dera su vyšniomis. Pyragą ruošti 
baikite paskutiniu akcentu – ant 
jau iškepto pyrago užlašinkite kelis 
didelius lašus vyšnių trauktinės.
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Ingredientai

250 g minkšto sviesto

50 g rudojo cukraus

7 nusausinti konservuotų 
ananasų griežinėliai

7 cukruotos vyšnios

200 g kvietinių miltų

200 g smulkaus cukraus

3 lengvai išplakti kiaušiniai

Apverstas ananasų pyragas
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Tai nauja klasikinio minkšto ir puraus pyrago versija. 

6–8 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: vidutinis 

1 Apvalų 28 cm skersmens kepimo indą ištepkite riebalais, 
įtieskite kepimo popierių.

2  Ištirpinkite 50 g sviesto, sumaišykite su ruduoju cukrumi ir 
paskleiskite ant kepimo formos. Vienu sluoksniu suguldykite 
ananasų griežinėlius, į jų vidų įdėkite po cukruotą vyšnią.

3  Miltus, likusį sviestą ir cukrų suberkite į didelį dubenį, įmuškite 
kiaušinius ir plakite, kol gausite vientisą masę. Pyrago masę 
tolygiai paskleiskite ant ananasų, paviršių išlyginkite.

4  Ananasų pyragą dėkite kepti į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Maža drėgmė ir 160°C temperatūroje kepkite 
maždaug 35 minutes arba tol, kol pyragas įgaus švelnų 
aukso atspalvį, o įbestas medinis pagaliukas neaplips tešla. 
Palikite skardoje 10 minučių atvėsti, tada atsargiai išverskite  
į lėkštę.

Patiekimas

Supjaustykite gabalėliais ir patiekite su plakta grietinėle.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 35 min. 160°C 2 Maža drėgmė 300ml
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Ingredientai

Tešla

5 kiaušiniai

200 g cukraus

100 g marcipanų masės

200 ml alyvuogių aliejaus

450 g miltų

1 šaukštas cinamono

1 pakelis kepimo miltelių (apytiksliai 
15 g)

50 g skaldytų pistacijų

125 g skaldytų migdolų

300 ml pieno

Glaistas

200 g abrikosų džemo

5 šaukštai miltelinio cukraus

1 šaukštas cinamono

2 šaukštai karšto vandens

Migdolų drožlių

Migdolų pyragas        
Šis sotus šviežiu mėtos lapeliu papuoštas pyragas su 
riešutais tinka su vaniliniais ar vyšnių skonio ledais. 

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Iki kreminės tekstūros išsukite kiaušinius, cukrų ir marcipanų 
masę, užtruksite apie 5 minutes. Tuomet palengva supilkite 
alyvuogių aliejų.

2  Kartu persijokite miltus, cinamoną ir kepimo miltelius, 
sumaišykite su skaldytomis pistacijomis ir migdolais.

3  Palengva miltų ir riešutų mišinį suberkite į kiaušinių masę, 
supilkite pieną.

4  Kepimo formą pabarstykite džiūvėsėliais.

5  Tešlą supilkite į kepimo formą.

6  Dėkite į 3 orkaitės lentyną, nustatykite programą Karšto oro 
srautas ir 150°C temperatūroje kepkite 70 minučių.

7  Pyragui iškepus, pakaitinkite abrikosų džemą ir užtepkite ant 
pyrago konditeriniu šepetėliu, palikite atvėsti.

8  Karštame vandenyje išmaišykite miltelinį cukrų su cinamonu, 
apliekite pyragą.

9  Tuoj pat glazūruotą pyrago paviršių apibarstykite migdolų 
drožlėmis.  

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 70 min. 150°C 3 Karšto oro srautas
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Šiandien suskaičiuojama daugiau 
nei 2 500 rūšių kriaušių ir beveik visos 
jos tinka šiam desertui gaminti. Vis 
dėlto geriausia rinktis Conference 
rūšies kriaušes.
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Ingredientai

150 g kvietinių miltų

2 išplakti kiaušiniai

400 ml pieno

100 g cukraus

1 šaukštelis romo

1 žiupsnelis druskos

1,5 kg kriaušių 

100 g sviesto

1 šaukštas rudojo cukraus

Kriaušių klafutis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Būtinai išbandykite šį nesudėtingą naminį desertą, kurį 
ruošdami nepagailėkite sviesto kriaušių skoniui sustiprinti.

6 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Miltus suberkite į dubenį, viduryje suformuokite duobutę, 
į ją supilkite išplaktus kiaušinius, pieną, cukrų, romą, 
pabarstykite žiupsneliu druskos. Viską gerai išmaišykite ir 
užminkykite tešlą.

2  Kriaušes nulupkite, išimkite sėklas, supjaustykite 1 cm storio 
skiltelėmis.

3  Kepimo skardą ištepkite sviestu ir išdėliokite kriaušių skilteles. 
Ant jų sudėkite likusį sviestą. Supilkite tešlą ir apibarstykite 
ruduoju cukrumi.

4  Kepimo skardą dėkite į 2 orkaitės lentyną, nustatykite 
programą Karšto oro srautas ir kepkite 180°C temperatūroje 
40 minučių, kol įgaus aukso atspalvį.

Patiekimas

Patiekite su tiršta grietinėle arba pudingu.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 40 min. 180°C 2 Karšto oro srautas
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Tikrai didžiuositės savimi patys 
pasigaminę popieriaus plonumo 
štrudelio tešlą. Bet nenusiminkite, 
jei dėl laiko stokos nusipirksite 
jau paruoštą arba pakeisite ją 
plona sluoksniuota tešla. Niekada 
neišmeskite iškepto štrudelio tešlos 
galiukų, nes daugelis mėgsta 
pasmaližiauti gardžiais kąsneliais.
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Ingredientai

Tešla

250 g kvietinių miltų

5 šaukštai aliejaus

125 ml karšto vandens

Druskos

Įdaras

2 kiaušiniai

75 g cukraus

250 g rikotos

350 g nusausintų rūgščių vyšnių

75 g sviesto

50 g migdolų drožlių

Štrudelis su rikota ir vyšniomis
Christian Mittermeier, virtuvės šefas, Vokietija

Ypatingas rikotos, vyšnių ir morengų derinys 
suteikia štrudeliui išskirtinio skonio.

4 porcijos  ·  Sudėtingumo lygis: pažengusiems 

1 Miltus, aliejų, karštą vandenį ir druską suminkykite į vientisą 
elastingą tešlą, iš jos suformuokite kamuoliuką. Apsukite jį 
drėgnu rankšluosčiu ir palikite pastovėti 20 minučių.

2  Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų. Dubenyje trynius 
sumaišykite su rikota ir puse kiekio cukraus.

3  Kiaušinių baltymus išplakite iki standumo, palengva supilkite 
cukrų ir toliau plakite, kol baltymai pasidarys blizgūs.

4  Išplaktus baltymus supilkite į rikotos masę, suberkite vyšnias.

5  Sviestą ištirpinkite. Štrudelio tešlą labai plonai iškočiokite ant 
virtuvinio rankšluosčio, pabarstyto miltais. Tešlą kočiokite 
rankomis tol, kol ji pasidarys plona it popierius.

6  Iš tešlos išpjaukite stačiakampį, ištepkite ištirpintu sviestu. 
Penktadalį tešlos aptepkite rikotos mase, iš visų pusių palikite 
2–3 cm kraštelius.

7  Įdarą apibarstykite puse migdolų drožlių, tešlos kraštus 
užlenkite ir susukite į vyniotinį. Į kepimo skardą, išteptą 
sviestu, atsargiai įdėkite štrudelį, gausiai aptepkite sviestu, 
pabarstykite likusiomis migdolų drožlėmis.

8  Kepimo skardą su štrudeliu dėkite į 2 orkaitės lentyną, 
nustatykite programą Karšto oro srautas ir 220°C 
temperatūroje kepkite 35 minutes. Iškepusį štrudelį dar kartą 
aptepkite sviestu ir pabarstykite milteliniu cukrumi.

Patiekimas

Aštriu peiliu supjaustykite į 4 dalis ir patiekite su plakta 
grietinėle.

V
a
isia

i ir riešuta
i  D

eserta
i

Gaminti 35 min. 220°C 2 Karšto oro srautas
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SousVide programa
Kepti garuose mėsą, žuvį, jūrų gėrybes, 
daržoves ir vaisius. Temperatūra 50–95°C.

SousVide receptai
Automatinių funkcijų sąrašas.

SousVide VarioGuide 
Įvairus patiekalų ir funkcijų pasirinkimas. 
Išsirinkite pageidaujamą patiekalą, įdėkite 
kepti. Laikas ir temperatūra bus nustatyta 
pagal pasirinkimą.

Karšto oro srautas
Vienu metu kepti 3 orkaitės lentynose. 
Maisto produktams džiovinti. Nustatykite 
20–40 °C mažesnę temperatūrą nei 
funkcijai Apatinis + viršutinis kaitinimas.

Pica 
Kepti patiekalus, kuriems reikia 
intensyvesnio skrudinimo ir traškaus 
pagrindo. Nustatykite 20–40°C žemesnę 
temperatūrą nei funkcijai Apatinis + 
viršutinis kaitinimas.

Kepimas žemoje temperatūroje 
Minkštiems, sultingiems kepsniams kepti.

Apatinis + viršutinis kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistui 1 orkaitės lentynoje.

Šaldyto maisto kepimas 
Paruošti traškų maistą, pvz., gruzdintas 
bulvytes, tešlos ritinėlius.

Mažasis kepintuvas 
Plokščiam maistui ir duonai skrudinti.

Didysis kepintuvas 
Dideliam plokščių patiekalų kiekiui kepti 
kepsninėje ir duonai skrudinti.

Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba 
paukštienai su kaulais skrudinti 1 orkaitės 
lentynoje. Taip pat apkepams ir kitiems 
patiekalams apkepti.

Apatinis kaitinimas 
Pyragams traškia apačia kepti ir maistui 
konservuoti.

Gaminimo funkcijos
Knygoje pateiktuose receptuose pažymėjome, kur garų 
funkcija atlieka ypatingą vaidmenį gaminimo eigoje. 
Čia surašėme ir daugiau kitokių simbolių, kurie pateikti 
CombiSteam Pro orkaitės pultelyje. Kiekvienos funkcijos 
simbolis yra pateiktas prie recepto, todėl būsite ramūs, 
pasirinkę tinkamą nustatymą.



285

Atšildymas
Ši funkcija gali būti naudojama šaldytam 
maistui atšildyti, pvz., daržovėms ir 
vaisiams. Atšildymo laikas priklauso nuo 
šaldyto maisto kiekio ir dydžio.

Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir 
gaminate sausus keptus patiekalus. 
Taip pat kepti kepinius 1 lentynoje. Ši 
funkcija buvo naudojama  energijos 
efektyvumui tiksliai nustatyti. EN50304

Apkepams skrudinti 
Tokiems patiekalams kaip lazanija ar 
bulvių apkepas kepti ir skrudinti.

Duonos kepimas
Naudodami šią funkciją, duoną ir 
bandeles iškepsite profesionaliai, 
pasieksite pageidaujamų rezultatų – 
trapumo, traškumo, spalvos.

Kepimas garuose
Galite pasirinkti iš trijų funkcijų pagal 
skirtingą drėgnumą. Nustatomas karščio ir 
drėgmės santykis. Maistas kepamas esant 
skirtingai garų koncentracijai.

Kepimas garuose 
Daržovėms, garnyrams ir žuviai 
troškinti.

Maža drėgmė
Tinka mėsai, paukštienai, kitiems orkaitėje 
kepamiems patiekalams ir troškiniams. 
Dėl tinkamo garų ir karščio santykio mėsa 
išlieka minkšta ir sultinga, o jos paviršiuje 
susidaro traški plutelė.

Vidutinė drėgmė 
Ši funkcija tinka troškinamai mėsai gaminti, 
taip pat duonai ir saldžios mielinės tešlos 
gaminiams kepti. Dėl tinkamo garų ir 
karščio santykio mėsa išlieka sultinga 
ir minkšta, o mielinės tešlos kepiniai 
pasidengia traškia blizgia plutele.

Didelė drėgmė 
Tinka subtiliems patiekalams ruošti, pvz., 
padažams, apkepams, vyniotiniams, 
žuviai.

Šilumos palaikymas 
Išlaikyti maistą šiltą.

Lėkštės pašildymas 
Lėkštėms pašildyti prieš patiekiant į stalą.

Konservavimas 
Daržovėms konservuoti, pvz., marinuoti.

Džiovinimas
Riekelėmis supjaustytiems vaisiams 
(obuoliams, slyvoms, persikams) ir 
daržovėms (pomidorams, cukinijoms, 
grybams) džiovinti.

Jogurtui paruošti 
Naudokite šią programą, kai norite 
paruošti jogurtą. Šios programos 
indikacinė lemputė išjungta.

Tešlos kildinimas
Garai pagreitina tešlos kildinimą, apsaugo 
nuo džiūvimo, išlaiko tešlos elastingumą.

Garų regeneravimas 
Maisto pašildymo funkcija, kai 
naudojant garus maistas nedžiūsta. 
Karštis paskirstomas tolygiai, 
atgaivinamas maisto skonis ir kvapas, 
tarsi būtų ką tik pagamintas. Maistą 
galima šildyti lėkštėje. Vienu metu 
galima sudėti daugiau lėkščių į 
skirtingas lentynas.
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Gaminimo garuose lentelės
Šiose lentelėse pateikiame kai kuriuos dažniausiai 
naudojamus ingredientus, jų gaminimo temperatūrą, 
laiką pagal jų kiekį.

SousVide

Maistas  Maisto apimtis   
(cm)

Maisto kiekis             
4 asmenims  (g)

Temperatūra 
(°C)

Laikas         
(min.)

Kepimo 
lentyna

Mėsa 

Jautienos filė, vidutiniškai iškepta 4 800 60 110-120 3

Jautienos filė, gerai iškepta 4 800 65 90-100 3

Veršienos filė, vidutiniškai iškepta 4 800 60 110-120 3

Veršienos filė, gerai iškepta 4 800 65 90-100 3

Ėriena su krauju 3 600-650 60 180-190 3

Ėriena, vidutiniškai iškepta 3 600-650 65 105-115 3

Šerniena 3 600-650 90 60-70 3

Triušiena be kaulų 1,5 600-650 70 50-60 3

Vištų krūtinėlė 3 750 70 70-80 3

Ančių krūtinėlė be kaulų 2 900 60 140-160 3

Kalakutų krūtinėlė be kaulų 2 800 70 75-85 3

Žuvis 

Jūrų karšių filė 4 filė - 1 cm 500 70 25 3

Jūrų ešerių filė 4 filė - 1 cm 500 70 25 3

Menkės 2 filė - 2 cm 650 65 70-75 3

Jūrų šukutės didelės 650 60 100-110 3

Midijos su kiautais 1000 95 20-25 3

Krevetės be kiautų didelės 500 75 26-30 3

Aštuonkojai 1000 85 100-110 3

Upėtakių filė* 2 filė, 1,5 cm 650 65 55-65 3

Lašišų filė* 3 cm 800 65 100-110 3
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Pastabos dėl vandens lygio  
Apie 950 ml vandens apytiksliai užtenka 50 minučių. Vandens kiekis 
yra matuojamas ir tiesiogiai nedaro įtakos patiekalo rezultatams. 
Kai talpykloje vanduo baigiasi, pasigirsta signalas ir reikia papildyti 
vandens, kad maistas būtų kepamas garuose, kaip nurodyta.

SousVide

Maistas  Maisto apimtis      
(cm)

Maisto kiekis             
4 asmenims  (g)

Temperatūra 
(°C)

Laikas         
(min.)

Kepimo 
lentyna

Daržovės

Šparagai, žali visas 700-800 90 40-50 3

Šparagai, balti visas 700-800 90 50-60 3

Cukinijos 1 cm griežinėlis 700- 800 90 35-40 3

Porai stiebų žiedai 600-700 95 40-45 3

Baklažanai 1 cm griežinėliai 700-800 90 30-35 3

Moliūgų riekelės 2 cm 700-800 90 25-30 3

Paprikos ketvirčiai 700 - 800 95 35-40 3

Salierai 1 cm žiedai 700-800 95 40-45 3

Morkos 0,5 cm griežinėliai 700-800 95 35-45 3

Salierų šaknys 1 cm griežinėliai 700-800 95 45-50 3

Pankoliai 1 cm griežinėliai 700-800 95 35-45 3

Bulvės 1 cm griežinėliai 800-1000 95 35-45 3

Artišoko galvos ketvirčiai 400-600 95 45-55 3

Vaisiai ir saldumynai 

Persikai puselės 4 vaisiai 90 20-25 3

Slyvos puselės 600 90 10-15 3
Mangai 2 cm kubeliai 2 vaisiai 90 10-15 3
Nektarinai puselės 4 vaisiai 90 20-25 3

Ananasai 1 cm riekelės 600 g 90 20-25 3

Obuoliai ketvirčiai 4 vaisiai 95 25-30 3

Kriaušės puselės 4 vaisiai 95 15-30 3

Vanilinis kremas po 350 g maišeliuose 700 g 85 20-22 3

*  Kad mažiau baltymų išsiskirtų, žuvį pamirkykite 10 proc. druskos tirpale (100 g druskos 1 l vandens) 30 min. ir, prieš dėdami į vakuuminį maišelį, 
nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
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Gaminimo su garais lentelės

Kepimas garuose

Maistas Temperatūra  (°C) Laikas  (min.) Kepimo lentyna

Mėsa

Virtas kumpis 1000 g 99 55-65 2

Vištų krūtinėlė be odos 90 25-35 2

Vištiena, virta 1000–1200 g 99 60-70 2

Veršienos / kiaulienos nugarinė be kojos 90 80-90 2

Virtas kumpis 90 70-90 2

Virta jautiena 99 110-120 2

Plonos dešrelės 80 15-20 2

Bavariškos veršienos dešrelės (baltosios dešrelės) 80 20-30 2

Vienos dešrelės 80 20-30 2

Žuvis 

Upėtakis, apie 250 g 85 30-40 2

Krevetės, šviežios 85 20-25 2

Krevetės, šaldytos 85 30-40 2

Lašišų filė 85 25-35 2

Lašišinis upėtakis, apie 1 kg 85 40-45 2

Midijos 99 20-30 2

Plokščių žuvų filė 80 15 2

Daržovės 

Artišokai 99 50-60 2

Baklažanai 99 15-25 2

Žiedinis kopūstas, visas 99 35-45 2

Žiedinis kopūstas, žiedynai 99 25-35 2

 Brokolis, visas 99 35-40 2

 Brokolis, žiedynai 99 13-15 2

 Pievagrybių griežinėliai 99 15-20 2

 Žirniai 99 20-30 2

 Pankoliai 99 30-40 2

 Morkos 99 30-40 2

 Kaliaropės, šiaudeliai 99 25-35 2

 Paprikos, šiaudeliai 99 15-20 2

 Porai, žiedai 99 20-30 2

Žalieji žirneliai 99 35-45 2
Salotinė sultenė, žiedynai 99 20-25 2
Briuseliniai kopūstai 99 25-35 2
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Kepimas garuose

Maistas Temperatūra (°C) Laikas (min.) Kepimo lentyna

Burokėlis 99 70-90 2

Valgomosios gelteklės 99 35-45 2

Salieras, kubeliai 99 20-30 2

Šparagas, žaliasis 99 20-30 2

Šparagas, baltasis 99 35-45 2

Špinatai, švieži 99 15-20 2

Nulupti pomidorai 99 15 2

Baltosios pupelės 99 25-35 2

Savojos kopūstas 99 20-25 2

Cukinija, griežinėliai 99 15-25 2

Pupos, apvirtos 99 20-25 2

Daržovės, apvirtos 99 15 2

Sausos pupos, išmirkytos (vanduo / pupos 2:1) 99 55-65 2

Cukriniai žirniai 99 20-30 2

Kopūstas, baltasis arba raudonasis, juostelės 99 40-45 2

Moliūgas, kubeliai 99 15-25 2

Rauginti kopūstai 99 60-90 2

Saldžiosios bulvės 99 20-30 2

Pomidorai 99 15-25 2

Kukurūzai su burbuole 99 30-40 2

Kiaušiniai

Kiaušiniai, kietai virti 99 18-21 2

Kiaušiniai, vidutiniškai virti 99 12-13 2

Kiaušiniai, minkštai virti 99 10-11 2

Vaisiai

Obuolių riekelės 99 10-15 2

Karštos uogos 99 10-15 2

Vaisinis kompotas 99 20-25 2

Šokolado tirpinimas 99 10-20 2
Garnyrai

Mieliniai koldūnai 99 30-40 2

Bulviniai koldūnai 99 35-40 2

Neluptos bulvės, vidutinio dydžio 99 45-55 2

Ryžiai (vanduo / ryžiai 1:1) 99 35-45 2

Virtos bulvės, ketvirčiai 99 35-45 2

Duonos koldūnai 99 35-45 2

Lakštiniai makaronai, naminiai 99 20-25 2

Kukurūzų košė (skysčio santykis 3:1) 99 40-50 2

Bulguro kruopos (vanduo / bulguras 1:1) 99 25-35 2

Kuskusas (vanduo / kuskusas 1:1) 99 15-20 2

Spaetzle (vokiška pasta) 99 25-30 2
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Gaminimo su garais lentelės

Kepimas garuose

Maistas Temperatūra (°C) Laikas (min.) Kepimo lentyna

Aromatingieji ryžiai (vanduo / ryžiai 1:1) 99 30-35 2

Lęšiai, raudonieji (vanduo / lęšiai 1:1) 99 20-30 2

Lęšiai, rudieji / žalieji (vanduo / lęšiai 1:1) 99 55-60 2

Ryžių pudingas (pienas / ryžiai 2,5:1) 99 40-55 2

Manų pudingas (pienas / manai 3,5:1) 99 20-25 2

Gaminimas garuose Didelė drėgmė

Maistas Temperatūra (°C) Laikas (min.) Kepimo lentyna

Kremai/apkepai porcijomis 90 35-45 2

Kepti kiaušiniai 90-110 15-30 2

Vyniotinis 90 40-50 2

Smulkių žuvų filė 85 15-25 2

Stambių žuvų filė 90 25-35 2

Maža žuvis iki 350 g 90 25-35 2

Didelė žuvis iki 1000 g 90 35-45 2

Orkaitėje kepti koldūnai 120-130 40-50 2
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Gaminimas garuose Vidutinė drėgmė

Maistas Temperatūra (°C) Laikas (min.) Kepimo lentyna

Įvairių rūšių duona 500-1000 g 180-190 45-60 2

Bandelės 180-200 25-35 2

Saldi  duona 160-170 30-45 2

Saldūs mieliniai kepiniai 170-180 20-35 2

Orkaitėje ruošiami saldūs patiekalai 160-180 45-60 2

Troškinta mėsa 140-150 100-140 2

Kiaulienos šonkauliai 140-150 75-100 2

Kepta žuvies filė 170-180 25-40 2

Kepta žuvis 170-180 35-45 2

Gaminimas garuose: Maža drėgmė 

Maistas Temperatūra (°C) Laikas (min.) Kepimo lentyna

Kepta kiauliena, 1000 g 160-180 90-100 2

Kepta jautiena, 1000 g 180-200 60-90 2

Kepta veršiena, 1000 g 180 80-90 2

Mėsos gabalas, nevirtas, 500 g 180 30-40 2

Rūkyta kiaulienos nugarinė, 600–1000 g (mirkyta 2 val.) 160-180 60-70 2

Višta, 1000 g 180-210 50-60 2

Antis, 1500–2000 g 180 70-90 2

Žąsis, 3000 g 170 130-170 1

Bulvių apkepas 160-170 50-60 2

Kepti makaronai 170-190 40-50 2

Lazanija 170-180 45-55 2

Kepti paruošos bandelės 200 15-20 2

Kepti paruoštas prancūziškas batonas 40–50 g 200 15-20 2

Kepti paruoštas prancūziškas batonas, šaldytas 200 25-35 2
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Pakeitimai
Jeigu norite anksčiau pamėgtus patiekalus gaminti naujoje 
garinėje orkaitėje, reikės atlikti kepimo orkaitėje laiko 
ir temperatūros nustatymus. Paaiškinimai, kaip senus 
receptus pritaikyti naujai viryklei.

Pakeitimai gaminant su karštu oru ir garais 

Trukmė  (min.)

Temperatūra (°C)

Kepimo temperatūros pakeitimas  Kepimas+garai temperatūros pakeitimas  

<120°C =

120-160°C –10°C

160-230°C –20°C

>230°C –30°C

Karštas oras+
garai trukmė = Gaminimo  trukmės 

pakeitimas -20 %
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Karšto oro srauto su garais pakeitimai 

Trukmė  (min.)

Temperatūra (°C)

Karšto oro temperatūra    Karšto oro srautas+garai temperatūra   

<230°C =

>230°C 230°C

Karšto oro srautas+
garai trukmė = Karštas oras 

trukmė -20%

Daugiau informacijos apie pasikeitimus receptuose 
gaminant garinėje orkaitėje rasite www.electrolux.lt
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Receptų rodyklė 

Mėsa 

Antiena 
 Įdaryta anties krūtinėlė  79

 Traški anties krūtinėlė su blyneliais ir   
aštriu česnakiniu slyvų padažu  53

Jautiena 
 Aluje troškinta jautiena 55

 Jautienos filė su česnakais ir rozmarinais  41

 Kąsnio dydžio mėsainiai 25

Ėriena 
 Ėriena su cukinijomis ir avinžirniais 63 

 Ėriena su aštriu kuskusu 73

 Itališka ėrienos išpjova  45 

 Kepta ėriuko koja 65

Kalakutas
 Šventinė kalakutiena  61 

Kiauliena
 Kiaulienos filė su kreminiu   
 peletrūnų padažu  43 

 Kiaulienos filė su romo ir sojų pastos   
padažu, ryžių vyno ir saldžiųjų   
bulvių piurė bei lotoso šaknimi  33  

 Pyragas Quiche Lorraine  35

 Keptos daržovės su šonine ir šalavijais 37 

 Kiaulienos filė su rozmarinais 71

Malta mėsa 
 Frikadelės 31

 Musaka 67

Čiobrialiaukė 
 Čiobrialiaukė  39

Triušiena  
 Triušienos filė su lęšiais, špinatais ir   

salotinėmis trūkažolėmis 69 

Veršiena
 Veršiena su tunų padažu 81

Vištiena 
 Keptas viščiukas 51

 Koldūnai Dim Sum 29

  Prieskoniais gardinta vištiena su ryžiais  
ir žiedinių kopūstų garnyru 77

 Suktinukai 27

 Švelniai pikantiška vištiena 49

 Viščiukas su citrina  47 

 Vyne troškinta vištiena 59

 Troškinta vištiena 75

Viščiukas 

 Gaidukas su trūkažolėmis ir žemės riešutais 57

Žuvis

Balta žuvis 
 Druskoje kepta žuvis 123

 Įdarytos sardinės 137

 Jūrų liežuvių suktinukai, įdaryti krevetėmis 135

 Kefalė su piperade padažu 133

 Kepta jūrų karšio filė  113
 Keptos menkės su bulvėmis 105

  Orkaitėje kepta menkė su krienais ir agurku 109

 Plekšnių suktinukai su daržovėmis, traš kiomis 
kumpio juostelėmis ir morkų kremu 129 

 Troškintas jūrų ešerys su aštriu   
 hoisino padažu 131

 Troškinta žuvis su žalumynais 117

Jūrų gėrybės
 Didžiosios jūrų šukutės 93 

  Jūrų šukutės su troškintomis daržovėmis 103

 Midijos baltojo vyno padaže 95

  Paelija 125

 Šukutės su pankoliais  91
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Krevetės
 Aštriai rūgšti krevečių sriuba   
 Tom Yang Gung   121

 Gaspačas su garuose   
 troškintomis tigrinėmis krevetėmis 87

 Krevetės aliejuje su žalumynais  89

 Krevetės su kukurūzų piurė 127

 Krevetės su morkomis ir imbierais 97

Lašiša 
 Karališkųjų lašišų rizotas  119
 Lašišos aromatingų prieskonių patale 111
 Lašišos su sezamais 115
 Salotos su lašiša  99

 SousVide būdu paruošti šparagai su   
 rūkyta lašiša ir olandišku krienų padažu  101 

 Žuvies filė 107

Daržovės

Baklažanas
 Baklažanų lazanija  165

 Provanso daržovių troškinys  175

 Saldžiarūgštis baklažanas   163

Brokoliai
 Brokolių apkepas  167

 Troškinti brokoliai  153

Bulvės
 Bulvių apkepas  173

 Garuose virtos bulvės  159

Kiniškas kopūstas
 Garuose troškintas kininis kopūstas su   
 kepintais česnakais ir goji uogų sultiniu 155

Morkos
 Garuose troškintos morkos   
 su imbierais ir obuolių sultimis  157

 Troškintų daržovių sultinys  161

Pupos
 Japoniškos daržovės  145

 Žaliųjų pupelių salotos su   
 citrininiu sviestu ir migdolais   143

Cukinija 
 Cukinijų apkepas  169

 Įdarytos cukinijos 177

 Provanso daržovių troškinys  175

 Troškintų daržovių sultinys  161

Pomidorai
 Luptų pomidorų salotos  151

Porai
 Porų ir cukinijų padažas   147

 Porų pyragas 171

Šparagai 
 Lengvas šparagų flanas  149 

Miltų ir kruopų patiekalai

Bulguro kruopos
 Šiltos bulguro kruopų salotos  187

Duona
 Duona su lašinukais 183

 Duona su moliūgų sėklomis  193

 Duonelė su karamelizuotais svogūnais  185

 Itališkos duonos lazdelės  191

 Naminė pica 201

 Rose brioche  195

 Ūkininko duona  189
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Makaronai
 Gnocchi su citrinų ir šalavijų padažu  207

 Greitas makaronų apkepas 197

 Lazanija 203

 Makaronų apkepas 205

 Šiltas makaronų ir grybų apkepas   
 su moliūgų padažu 209

 Vegetariška lazanija  199

Kiaušiniai 

 Angliškas kremas   225

 Crème brûlée  227

 Greitai paruošiamas manų kruopų   
 ir varškės pyragas  221

 Kapučino pudingas  223

 Karamelinis kremas  229 

 Madlenos  231

 Pieniškos kavos kremas  219

 Omletas iš maisto atsargų 217

Šokoladas

 Šokoladiniai bananų pyragėliai   
 su irisų padažu  245

 Šokoladinis plokštainis   
 su aitriosiomis paprikomis  237

 Šokoladinis vyniotinis  247 

 Juodojo šokolado pyragaičiai brownies  239

 Madras fudge pyragas  241

 Maži šokoladiniai pyragaičiai   
 su mangais ir kardamonu  243

 Prabangus šokoladinis pudingas  249

Vaisiai ir riešutai 

Abrikosai
 Garuose keptas abrikosų pyragas  273

Ananasai
 Apverstas ananasų pyragas  275

Apelsinai
 Apelsinų ir imbiero pudingas su kremu  269

Avietės
 Citrinų putėsiai su aviečių užpilu  267

Braškės
 Vanilinis flanas su braškėmis  257

Citrinos
 Citrinų putėsiai su aviečių užpilu  267

Kriaušės
 Kriaušės raudono vyno padaže   255

 Kriaušių klafutis  279

Obuoliai
 Obuolių štrudelis  259

 Obuolių pyragas  261

Riešutai
  Migdolų pyragas  277

 Sausainiai su pistacijomis  271

 Vaisinis pyragas su migdolais  265

Vaisių asorti
 Kalėdinis pudingas  263

  Vaisinis pyragas su migdolais  265

Vyšnios

 Štrudelis su rikota ir vyšniomis  281

 SousVide

 Tinka vegetarams
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Jūsų receptai

Šiuos puslapius palikome tuščius, kad galėtume 
užsirašyti gardžiausius receptus arba knygoje 
pateiktų receptų pakeitimus. Skaniausios receptų 
idėjos vienoje vietoje!
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Ingredientai

Receptas        

Porcijos          Sudėtingumo lygis
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Ingredientai

Receptas

Porcijos          Sudėtingumo lygis
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Ingredientai

Receptas      

Porcijos          Sudėtingumo lygis
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Ingredientai

Receptas      

Porcijos          Sudėtingumo lygis



304

Ingredientai

Receptas      

Porcijos          Sudėtingumo lygis
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Ingredientai

Receptas  

Porcijos          Sudėtingumo lygis
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Gaminimo garuose 
programėlė

Jeigu norite greitai ir patogiai išmokti ruošti maistą 
pagal naujausias gaminimo technologijas, 
rekomenduojame parsisiųsti mobiliąją Let’s Taste 
Cooking programėlę.

Programėlėje rasite ne tik gausybę receptų, ji žingsnis 
po žingsnio padės jums tobulinti maisto gaminimo 
įgūdžius gaminant garuose ir naudojantis SousVide 
programa. Programėlė nuolat atnaujinama, todėl 
visuomet rasite naujų receptų gardiems patiekalams 
paruošti.

Ar norėsite greitai pagaminti paprastą vakarienę 
po darbo dienos, ar ruošite gurmaniškus patiekalus 
vakarėliui, mes jums patarsime, kaip savo virtuvėje 
sukurti naujos kartos skonių, dar nepatirtų aromatų 
bei tekstūrų patiekalus.

Naudodamiesi programėle, pažinsite išskirtines 
bei inovacines jūsų orkaitės funkcijas, atrasite jos 
galimybes ir pasieksite stebėtinų rezultatų kulinarijos 
srityje.
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Apsilankykite electrolux.lt 
puslapyje ir parsisiųskite 
programėlę.
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Atskleidžiame paslaptį

Pažadame, kad ruošdami maistą naujojoje 
Electrolux garų orkaitėje CombiSteam Pro, 
atrasite visiškai naują skonių pasaulį. Pasirinkę 
teisingą garų ir karščio derinį, kiekvieną kartą 
pagaminsite sveiką, tobulai apskrudusį ir 
burnoje tirpstantį patiekalą. 

Šioje ypatingoje knygoje dalinamės kepimo 
garuose ir SousVide paslaptimis iš profesionalių 
virėjų lūpų. Bei receptais, kuriuos kūrėme taip, kad 
padėtume jums perprasti gaminimo ypatumus 
žingsnis po žingsnio, patiekalas po patiekalo.

Ššš, tai gali būti jūsų paslaptis - mes niekam 
nesakysime!

www.electrolux.lt
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