






Bruschea su pomidorais ir špinatais

Batono
1 kg pomidorų
200 g špinatų
1 svogūno
Česnako
Druskos
RaudonėliųRaudonėlių
Žalumynų
Alyvuogių aliejaus

Supjaustykite pomidorus ir svogūną nedideliais kubeliais. Susmulkinkite 
keletą česnako skiltelių. Viską pagardinkite druska, raudonėliais ir 
apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Supjaustykite batoną riekelėmis ir 
pakepinkite ant grotelių iš abiejų pusių kol gražiai apskrus. 
Apskrudintas batono riekeles įtrinkite česnaku, uždėkite keletą špinatų 
lapelių ir smulkintus pomidorus su svogūnais ant jų. 
ApibaApibarstykite žalumynais. 
Užkandis pagamintas. Skanaus!

Reikės:

Paruošimo būdas: 

ITALIŠKI 
PATIEKALAI

REKOMENDUOJA
ŽIVILĖ
ZDANYTĖ



Bruschea su kiaušiniais ir moliuskais 

50 g čiabatos (Itališkos duonos) 
2 kiaušinių
30 g moliuskų kriauklelėse
10 ml aliejaus kepimui
Petražolių
Druskos

Duoną paskrudinkite ant grilinės keptuvės. Įpilkite aliejaus į keptuvę 
ir sudėkite moliuskus. Juos pakepinkite. 
Po penkių minučių įmuškite kiaušinius, pasūdykite ir išmaišykite. 
Pakepkite viską dar apie penkias minutes. 
Į lėkštę dėkite duoną, ant jos kiaušinius su moliuskais. 
Apibarstykite petražolėmis. 

Skanaus!

Reikės:

Paruošimo būdas: JURGITA
JUNEVIČIŪTĖ

ITALIŠKI 
PATIEKALAI

REKOMENDUOJA



5 kiaušinių
300 g tuno
200 g majonezo
1 paprikos
Druskos
Salotų lapų (papuošimui)
ŽŽalumynų (papuošimui)

Išvirkite kiaušinius. Juos nulupkite ir perpjaukite išilgai. 
Gražiai išimkite trynius, sudėkite juos į dubenį, sudėkite tuną, majonezą
ir pagardinkite druska. 
Viską išmaišykite. Paimkite kiaušinio baltymą ir jį įdarykite tuno įdaru. 
Dėkite salotos lapus ir supjaustytas paprikas į lėkštę. 
Dėkite įdarytus kiaušinius ant jų ir papuoškite juos majonezu. 
ApibaApibarstykite žalumynais. Skanaus!

Reikės:

Paruošimo būdas: IEVA 
LITVAITYTĖ

ITALIŠKI 
PATIEKALAI

REKOMENDUOJA





Kalmaro lazdelės su paprika ir salierais

100 g kalmarų
1 raudonos paprikos
2 saliero sebų 
Šviežios citrinos sulčių
Alyvuogių aliejaus
Druskos

Išdarinėtą kalmarą dėkite į puodą su vandeniu ir užvirkite. 
Pavirkite apie 20 minučių. 
Atvėsinkite, nuplaukite ir supjaustykite trumpomis lazdelėmis. 
Supjaustytą kalmarą sudėkite į indą. 
Nuplaukite ir supjaustykite papriką ir saliero sebus kubeliais. 
Sudėkite viską į tą pa indą, kur kalmaras.
ĮpilkiĮpilkite citrinos sulčių bei aliejaus, įdėkite druskos ir viską išmaišykite. 

Skanaus!

Reikės:

Paruošimo būdas: 

ITALIŠKI 
PATIEKALAI

REKOMENDUOJA
VIKTORIJA
ARCHIPKINAITĖ


























