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ŠALTI PATIEKALAI IR UŽKANDŽIAI
Bruschetta
Maltietiškos kopūstų salotos

SRIUBOS
Itališka sriuba „Minestrone“
Kruopų – žirnių sriuba
Maltietiška sriuba

KARŠTIEJI PATIEKALAI
Risotto su vištiena
Makaronai su maskarponės ir mocarelos 
sūriais
Makaronai su vištiena, pievagrybiais, cukinija ir 
maskarponės sūriu
Troškintas triušis
Mėsos blyneliai

Makaronai su jūros gėrybėmis
Ravioli su špinatais ir ricotta
Vištiena „Alla cacciatora“
Makaronai su lašišos ir degtinės padažu (Pasta 
al salmone e vodka)
Makaronai „Karbonado“

SALDIEJI PATIEKALAI, PYRAGAI
Itališkas kalėdinis pyragas „Panettone“
Pjemonto riešutų pyragas
Itališkas marmelado pyragas „Crostata“
Velykinis pyragas
Šokoladinė panna cotta
Tiramisu tortukas
Krepšelis su kriaušių ir feta įdaru
Saldus pyragas „Victoria“
Pyragėliai su sūriu „Pastizzi“
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ERASMUS+ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas
„PIETŲ EUROPOS VIRTUVĖ GERESNIAM SPECIALISTŲ RENGIMUI“

Nr. 2016-1-LT01-KA102-022814

Projekto dalyviai – virėjo, padavėjo, barmeno specialybių mokiniai iš:
Marijampolės profesinio rengimo centro

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro
Vilkijos žemės ūkio mokyklos

Užsienio partneriai:
IEC TEMIS (Ispanija)

PARAGON EUROPE (Malta)

Projekto tikslas 
Projektu siekiama, kad virėjo specialybės mokiniai susipažintų su Pietų Europos šalių virtuve; pada-
vėjai, barmenai susipažintų su patiekalų patiekimu, su įvairių tautų klientais, susipažintų su turistų 

aptarnavimo ypatumais, o taip pat tobulintų užsienio kalbos žinias ir įgūdžius.
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Šiuo projektu taip pat siekiama 
padėti mokiniams, kilusiems iš 
provincijos bei esantiems iš socia-
liai remtinų šeimų, įgyti tarptau-
tinių ir tarpkultūrinių kompeten-
cijų, vystyti bendravimo įgūdžius, 
mokyti dinamiškumo ir sugebėji-
mo  patiems prisiimti atsakomy-
bę už savo mokymosi rezultatus 
bei pasiekimus profesinėje srityje, 
pagerinti bendruosius gebėjimus, 
skatinti kūrybiškumą ir suteikti 
galimybę integruotis į ES ir Lietu-
vos darbo rinką.
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 PROJEKTO DALYVIŲ MINTYS APIE STAŽUOTĘ

„Pirma darbo savaitė buvo sunkoka, teko priprasti keltis labai anksti. Restorano „Atlantic“ kolek-
tyvas buvo tikrai draugiškas. 
Stažuotės metu teko išmok-
ti ir itališkų žodžių.“ Sandra 
Dambrauskaitė
„Pirmos dienos „Jet“ viešbu-
čio restorane buvo nelengvos, 
dirbome kaip ir tikrieji dar-
buotojai, tokiu pat tempu. Tai 
buvo tikras iššūkis. Matėme 
ir aptarnavome labai gražias, 
jaukias ir paprastas vestuves, 
vaikų krikštynas, gimtadie-
nius. Buvo keista matyti tiek 
žmonių su šunimis restorane“. 
Samanta Andriekutė
„Italijoje buvo tikrai smagu, 
įgijau naudingos patirties, su-
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žinojau itališkos kavos paslapčių“. Mantas Radzevičius
„Teko aptarnauti ne tik pavienius viešbučio svečius, bet ir banketus, konferencijas. Įgijome labai daug 
patirties. Žinoma, mūsų stažuotė buvo ne vien tik darbas, turėjome ir pramogų.“ Monika Malinauskai-
tė
„Turinas - antiką menantis miestas, žavėjo didingi paminklai karvedžiams, pagrindinė aikštė  Piazza 
Castello. Ir gardūs itališki ledai.“ Ornela Butanavičiūtė
„Pažinau itališką virtuvę „iš vidaus“. Daug išmokau.“ Vaida Šuminienė 
„Pirmomis dienomis Maltoje jaučiausi nesaugiai, slėgė didelė baimė, nes tai buvo mano pirma kelionė 
į svečią šalį. Tačiau po keleto dienų, suėmiau save į rankas, tapau drąsesnė ir savarankiškesnė, tada 
jau niekas nebuvo baisu. Darbas viešbučio restorane nebuvo sudėtingas, tačiau naudingas.“ Paulina 
Bakaitytė.
„Dirbau greito maisto restorane, kuriame įgavau įvairiapusiškos darbo patirties: pjausčiau maisto pro-
duktus, gaminau patiekalus bei aptarnavau klientus. Darbo kolektyvas taip pat buvo puikus: visi buvo 
draugiški, malonūs ir noriai padėdavo.“ Virginija Petrauskaitė
„Šios stažuotės metu susipažinau su naujais žmonėmis ir susiradau naujų draugų. Sužinojau daug 
naujų dalykų apie Maltos virtuvės paslaptis ir gaminamus patiekalus. Įspūdžiai neišdildomi!“  Lina 
Stumburevičiūtė.
„Labiausiai žavėjausi šios salos gyventojais, nes jie visada su šypsena veide, malonūs, draugiški. Laisvu 
laiku aplankiau daug vietovių, iš kurių didžiausią įspūdį paliko Maltos sostinė Valeta ir Buggiba. Ir 
žinoma, pasisėmiau profesinės patirties, dirbdama maltietiškame restorane.“   Simona Pauliukonytė
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„Maltoje žmonės atsipalaidavę, laimingesni ir matantys didesnį pozityvumą, rūpinasi ne tik savimi, bet 
ir kitais žmonėmis bei aplinka. Tai labai mane sužavėjo.“ Iveta Merčaitytė
„Maltoje įgijome įvairiapusės patirties: gyvenimo užsienyje ypatybių, užsienio kalbos įgūdžių pagerini-
mo, darbinės patirties restoranų virtuvėje, išmokome naujų maltietiškų receptų. Šią stažuotę prisimin-
sime ilgai ir džiaugsmingai.“ Justina Seniūnė ir Gintarė Rakauskaitė
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Ita li ški  p a ti eka la i
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Italija – tai spagečių, picų, alyvuogių aliejaus, espresso bei kapučino kavos šalis. Mikelandželas 
rašė: Ko būtų verta Romos virtuvė be Parmezano sūrio. Kvapnus, tarkuotas, supjaustytas smulkiais 
gabaliukais jis yra neatskiriama itališkų patiekalų dalis. Jis sujungia visus patiekalo komponentus ir 
suteikia jiems savitą skonį.
Itališka virtuvė įvairi ir skirtinga visoje Italijoje. Tai ne tik tradiciniai makaronai (it. pasta), bet ir 
gausybė daržovių, vaisių (čia auga daugybė pasaulio augalų kultūrų – citrusiniai vaisiai, persikai, 
riešutmedžiai, per 250 rūšių vynuogių), žuvies, sūrio patiekalų.
Sriubą išrado ne italai, tačiau pavadinimas kilęs iš jų kalbos. Zupa itališkai – tai, kas geriama. XVI 
amžiuje vienas Romos virėjas pasakojo kaip jis gamino šį patiekalą, kurį pavadino sriuba: Į puodą aš 
dedu kumpio, jautienos, veršienos, viščiuką ir jauną balandį. Vandeniui užvirus, sumetu prieskonius, 
žalumynus ir daržoves. Šiandien sriuba puodelyje – mėgstamiausias italų valgis.
Italija garsi ir daržovių paruošimo menu. Daržovės ne verdamos, o troškinamos savo sultyse arba 
riebaluose. Išimtis nedaroma nei svogūnams, nei kitiems žalumynams.
Paprastai tradiciniai pietūs, itališkai pranzo, – sočiausias dienos maistas – susideda iš kelių patiekalų. 
Pirmiausiai tiekiami užkandžiai antipasto, pavyzdžiui, itališka duonelė, nedideli skrebučiai (brusche-
tta), alyvuogės, įvairūs mirkalai. Vėliau seka pirmasis patiekalas. Dažniausiai tai būna sriuba, maka-
ronai, virtinukai (ravioli) ar rizotas. Galiausiai tiekiamas pagrindinis patiekalas iš mėsos arba žuvies 
su daržovių garnyru. Paskutinis akcentas – saldus kąsnelis. Po sočių pietų nebūtina mąstyti apie 
riebius tortus ar pyragaičius – puikiai tinka ir šviežių vaisių lėkštė. Neatsiejamas vidudienio valgymo 
kompanionas – taurė mėgstamo ir prie konkretaus maisto tinkamo vyno. Po valgio italai taip pat 
labai dažnai išgeria puodelį stiprios espreso kavos. 

O dabar kviečiame patiems pasigaminti itališkų patiekalų.
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BRUSCHETTA
Bruschetta užkandžiai yra ruošiami iš duonos, kuri pagaminta be druskos (galima rinktis prancūzišką 
batoną). Duonelė yra įtrinama česnaku, pašlakstoma alyvuogių aliejumi, pagardinama druska bei pi-
pirais ir tuomet paskrudinama, kad būtų traški. O toliau –jūsų fantazija! Pavyzdžiui italai labiausiai 
mėgsta bruschettas, gardintas mocarelos sūriu, baziliko lapeliais ir pomidorais. Mes siūlome keletą 
variantų, kuriuos galite išbandyti. 

I variantas
Reikės: 1 pomidoro, 
150 g mocarelos, 
saujelės alyvuogių, šviežio baziliko,1 šaukšto sviesto, 1 šaukštelio pomidorų padažo, 1 šaukštelio pesto 
padažo. 
Tirpintą sviestą sumaišykite su pesto padažu, pomidorus bei alyvuoges susmulkinkite ir sumaišykite 
su pomidorų padažu. Mocarelą supjaustykite riekelėmis. Paruoštą duonelę (kaip nurodyta aukščiau) 
patepkite pesto mišiniu, ant viršaus uždėkite šaukštelį smulkintų pomidorų ir alyvuogių, tuomet – 
griežinėlį mocarelos. Paruoštas bruschettas kelioms minutėms pašaukite į orkaitę.

II variantas
Reikės: 
1 pomidoro, 200 g neriebios minkštos varškės, virtos vištienos, alyvuogių aliejaus, krapų, druskos ir 
pipirų. 
Vištienos file smulkiai supjaustykite, sumaišykite su krapais bei varške ir pagardinkite druska. Pomi-
dorus nuplikykite, nulupkite odelę ir susmulkinus pašlakstykite alyvuogių aliejumi bei pabarstykite 
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pipirais. Ant paruoštos duonelės uždėkite paruoštų pomidorų, o ant jų – varškės ir vištienos mišinio. 

III variantas
Reikės: 
4 virtų kiaušinių, 2 šaukštų tarkuoto sūrio, 200 g konservuoto tuno savose sultyse, 1 šaukšto grieti-
nės, krapų, druskos, pipirų. 
Kiaušinius nulupkite ir smulkiai sutarkuokite. Sumaišykite juos su sūriu ir pagardinkite druska bei 
pipirais. Tuomet įmaišykite grietinę, tuną ir krapus. Paruoštą mišinį tepkite ant duonelės.
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ITALIŠKA SRIUBA „MINESTRONE“ 
Išvertus iš italų kalbos žodį „minestrone”, reikštų „didingoji sriuba”, kur „minestra” reiškia „sriubą”, 
o priesaga „-one” - kažką didelio ar didingo. Ši sriuba iš tikrųjų didinga savo ingredientų kiekiu, at-
rodytų, į ją sudėta viskas, ką galima rasti virtuvėje. Ši sriuba gali pretenduoti tapti vieno patiekalo 
pietumis - tokia ji tiršta ir maistinga. Pagrindiniai ir būtini šios sriubos ingredientai - pupos, morkos, 
salierai, pomidorai ir smulkūs makaronai arba ryžiai. Kiti ingredientai priklauso nuo jūsų fantazijos 
arba šaldytuvo turinio. „Minestrone” neturi kokio nors griežtai nustatyto recepto. Tai sezoninė sriuba, 
kurios ingredientų sąrašas gali kisti priklausomai nuo tuo metu augančių daržovių. Žiemą galite dėti 
bulvių ir kelių rūšių pupelių, pavasarį virti žalią „minestrone” su daugybe žolelių, vasarą - dėti cukini-
jų, žiedinių kopūstų ir brokolių, rudenį - paprikų, moliūgo ar pastarnokų. Daugybė sriuboje verdamų 
daržovių nuverda į nepakartojamo skonio sultinį, dėl to šiai sriubai nebūtini prieskoniai, na, nebent 
juodasis pipiras ir bazilikas.
Reikės (6 porcijoms):    
100 g tamsiai raudonų pupelių, užmerktų iš vakaro arba mažiausiai prieš 6 valandas, 
2 bulvių, 1 morkos, 1 saliero stiebo, 150 g šviežių arba šaldytų žirnelių (šaldytus prieš naudojimą atitir-
pinkite), 3 pomidorų, 200 g kopūsto, pundelio įvairių žalumynų (baziliko, petražolės, krapų), nuplautų 
ir smulkiai sukapotų, 1 nedidelės cukinijos,
40-50 g sulaužytų spagečių ar kitokių smulkių makaronų,
3-4 šaukštų alyvuogių aliejaus, 0,5 šaukštelio asafetidos (kvapiosios ferulos), 0,25 šaukštelio maltų 
juodųjų pipirų, 2,5 šaukštelių druskos (iš jų pusės šaukštelio - pupelėms virti),
0,5 šaukšto rudojo cukraus, 2 l daržovių sultinio arba vandens (dalis - pupelių nuoviras), gabalėlio 
smulkiai sutarkuoto parmezano arba kelių šaukštelių grietinės.
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Pupeles nukoškite, perplaukite, užpilkite nauju vandeniu (apie 0,5-0,75 l), pasūdykite ir išvirkite. Vir-
kite apie 45-60 minučių. Išvirusias nukoškite, nuoviro neišpilkite. Bulves, morkas nuskuskite ir kartu 
su saliero stiebu bei cukinija supjaustykite vienodo dydžio kubeliais. Kopūstą supjaustykite kuo ploniau. 
Pomidorus pamerkite minutei-dviem į verdantį vandenį ir nunerkite odelę. Pomidorus sutarkuokite bu-
rokine tarka arba sutrinkite į piurė (iš viso apie 300 ml). Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir sudėkite morkas 
bei saliero gabalėlius. Kepkite maišydami ant vidutinės ugnies, kol švelniai apskrus. Suberkite asafetidą, 
sudėkite kopūstus. Troškinkite, kol daržovės suminkštės. Supilkite pomidorų tyrę, suberkite pupeles, 
pagardinkite maltais juodaisiais pipirais, pasūdykite šaukšteliu druskos ir įmaišykite cukrų. Troškinkite 
daržoves, kol visiškai suminkštės, o perteklinis pomidorų piurė skystis išgaruos. Tuo metu užvirkite 
puode 1,5 l vandens arba daržovių sultinio. Pa-
sūdykite šaukšteliu druskos, suberkite bulves, 
spagečius. Virkite 5 minutes ir suberkite cuki-
nijas bei žaliuosius žirnelius. 
Kuomet spagečiai, bulvės, žirneliai ir cukinijos 
suminkštės, supilkite pupelių nuovirą, sukrės-
kite keptuvėje troškintas daržoves. Padidinkite 
ugnį ir užvirkite. Kai sriuba užvirs, ugnį vėl 
sumažinkite ir virkite dar kelias minutes, kad 
skoniai pasiskirstytų. Pabaigoje suberkite ža-
lumynus. Patiekite dar karštą giliose lėkštėse 
arba dubenėliuose, pabarstytą tarkuotu parme-
zanu arba balintą šaukšteliu grietinės.
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KRUOPŲ-ŽIRNIŲ SRIUBA
Reikės:
4 bulvių,
1 morkos,
350 g itališkos sriubos mišinio,
kiaulienos šonkauliukų,
druskos, pipirų, lauro lapų.

Mišinį praskalaujame, užpilame vandeniu, pasūdome, įdedame šonkauliukus, prieskonius. Užvirina-
me ir ant silpnos ugnies uždengus dangčiu verdame apie 1 val.
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MAKARONAI SU MASKARPONĖS IR MOCARELOS SŪRIAIS 
Reikės:
250 g makaronų,    
80 g maskarponės sūrio, 
80 g mocarelos sūrio, 
4 pomidorų, 
bazilikų, 2 česnakų, maltų juodųjų pipirų, druskos, aliejaus.

Išvirkite verdančiame pasūdytame vandenyje makaronus.  Pomidorus nuplikykite verdančiu vandeniu, nu-
lupkite jų odą ir supjaustykite kubeliais. Keptuvė-
je su šiek tiek aliejaus keletą minučių pakepinkite 
smulkiai supjaustytą česnaką. Sudėkite susmul-
kintus pomidorus ir pakepinkite, kol išgaruoja iš 
jų skystis. Paskaninkite druska, pipirais ir bazili-
kais.
Galiausiai sudėkite į keptuvę smulkintą maskar-
ponės sūrį ir pakaitinkite, kol jis ištirpsta. Viską 
sumaišykite su išvirtais bei nusunktais šiltais ma-
karonais ir sudėkite į keramikinį kepimo indą.
Ant viršaus sudėkite supjaustytą mocarelos sūrį, 
pabarstykite džiovintais bazilikais ir pakepinkite 
apie 20 minučių 180 laipsnių temperatūroje.
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RISOTTO SU VIŠTIENA
Reikės (dviem porcijoms):
100 g trumpagrūdžių risotto ryžių,
 vištienos krūtinėlės,
0,5 paprikos,
saujos žalių žirnelių,
1 litro ( gal kiek mažiau) vištienos sultinio,
1 nedidelio svogūno, česnako skiltelės,
0,25 a.š. saldžiosios paprikos miltelių, žiupsnelio šafrano, druskos, pipirų,
100 g balto vyno,
aliejaus, sviesto kepimui.

Gilioje keptuvėje aliejaus ir sviesto mišinyje apkepinkite gabalėliais supjaustytą vištienos krūtinėlę. Pa-
barstykite druska bei pipirais. Vietoj jos tinka sparneliai, padalinti į tris dalis. Išimkite iš keptuvės.
Ant silpnos ugnies apkepinkite svogūną, česnaką bei papriką. Tada sudėkite nuplautus ryžius. Truputį 
juos apkepinkite, nuolat maišydami (1 min.). Supilkite baltą vyną. Jis greitai išgaruos, suteikdamas ma-
lonų skonį ryžiams.  Sudėkite vištieną ir užpilkite karštą vištienos sultinį. Jokiu būdu ne visą iš karto, 
o tik tiek, kad apsemtų ryžius. Sudėkite prieskonius: papriką bei šafraną, kuris labai gražiai nuspalvins 
ryžius. Ryžius vis reikia maišyti, o sultiniui nugaravus - jį vis papildyti.
Prieš baigiant suminkštėti ryžiams, sudėkite žirnelius. Pabaigoje viską gerai išmaišykite, uždenkite 
dangtį ir, išjungus ugnį, palaikykite patiekalą keletą minučių. Tada ryžiai labiau išpurps ir bus skanesni.
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MAKARONAI SU VIŠTIENA, PIEVAGRYBIAIS, CUKINIJA IR
MASKARPONĖS SŪRIU
Reikės:
200 g makaronų, 
20 g pievagrybių, 
1 cukinijos,
200 g vištos, 
100 g maskarponės sūrio, 
2 skiltelių česnako, druskos, sviesto, juodųjų pipirų. 

Makaronus išvirkite pasūdytame vandenyje.  
Pievagrybius supjaustykite griežinėliais ir pa-
kepinkite apie 5 min. keptuvėje su sviestu bei 
druska.  Į tą pačią keptuvę sudėkite plonomis 
riekelėmis supjaustytą cukiniją ir pakepinkite 
keletą minučių. Galiausiai sudėkite susmul-
kintą česnaką, gabalėliais susmulkintą vištie-
ną, pabarstykite druska bei pipirais ir maišant 
šiek tiek patroškinkite.  Baigiant troškinti su-
dėkite smulkintą maskarponės sūrį ir maišant 
kaitinkite, kol sūris ištirps.
Viską ištroškinus sudėkite ant dar šiltų maka-
ronų, išmaišykite ir patiekite.
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PJEMONTO RIEŠUTŲ PYRAGAS
Reikės:
150 g riešutų, 
250 g aukštos kokybės miltų, 
200 g cukraus,
3 kiaušinių, 
150 g sviesto, 
1 pakelio kepimo miltelių, pieno.

Riešutus suberkite  į kepimo skardą ir 160 °C 
temperatūroje pakaitinkite, tada juos susmul-
kinkite. Kiaušinių trynius ir cukrų išplakite 
iki korėtos masės. Išplakite kiaušinių balty-
mus, tada lėtai supilkite į miltus, pridėkite 
kiaušinio trynius ir cukrų, riešutus, kepimo 
miltelius ir ištirpintą sviestą. Viską gerai iš-
maišykite, jei reikia, pridėkite šiek tiek pieno. 
Gautą masę supilkite į kepimo skardą ir kep-
kite orkaitėje prie 180 °C temperatūros 30-
40 min.
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ITALIŠKAS KALĖDINIS PYRAGAS „PANETTONE“
Reikės:
850 g miltų,
300 ml vandens,
180 g sviesto,
180 g cukraus, 
150 g razinų,
70 g cukatų (cukraus sirupe virti ir išdžiovinti vaisiai),
25 g sausų mielių,
5 kiaušinių (1 kiaušinis ir 4 tryniai),
žiupsnelio druskos.

Mieles ištirpinkite šiltame vandenyje, įberkite 100 g miltų, sumaišykite, uždenkite indą ir palikite šil-
tai 3 valandoms. Paskui įpilkite šiek tiek šilto vandens, suberkite dar 100 g miltų, leiskite pastovėti 2 
valandas. Likusius miltus supilkite į kauburėlį su įduba, ten supilkite 140 g ištirpinto sviesto, cukraus, 
trynius, kiaušinį, pabarstykite druska ir suminkykite. Paskui sumaišykite šią tešlą su iškildinta tešla, 
sudėkite džiovintus vaisius, vėl išminkykite.
Tešlą sudėkite į gilią apvalią formą, prieš tai išteptą sviestu, ir palikite kilti 4 valandas. Tešlos turėtų pa-
dvigubėti. Tešlą perbraukite skersai ir išilgai, tarsi darydama kryžiaus ženklą, ir centre įspauskite likusį 
sviesto gabalėlį.
Kepkite 45 min. 220 °C temperatūroje.
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ITALIŠKAS MARMELADO PYRAGAS „CROSTATA“
Reikės:
2 kiaušinių,
150 g cukraus,
50 g sviesto,
3 šaukštų alyvuogių aliejaus,
10 g kepimo miltelių,
350 g kvietinių miltų,
Marmelado (jeigu naudosite uogienę žiūrėkit, kad nebūtų per skysta).

Dubenėlyje šakute išplakite kiaušinius, supilkite cukrų ir dar kartą viską gerai išplakite.
Keptuvėje išlydykite sviestą, jį atvėsinkite ir supilkite į cukraus ir kiaušinių plakinį. Išmaišykite.
Įpylę tris šaukštus alyvuogių aliejaus ir dar kartą viską permaišę įberkite kepimo miltelius, išmaišykite.
Po truputį berkite miltus nuolat maišydami šakute. Kai taps sunku maišyti šakute, iškrėskite tešlą ant lentos 
ir pasibarstę rankas miltais lengvai ją paminkykite. Tešla turėtų būti gana minkšta (kaip šiltas plastelinas), 
lipti prie rankų (todėl jas nuolat miltuokite).
Paruoškite kepimo formą (apskrita, žemu krašteliu) ją ištepdami aliejumi bei padengdami plonyčiu sluoks-
niu miltų. Paruoštą skardą išklokite tešla, miltuotomis rankomis skirstykite, klijuokite ją kad būtų tolygi, 
suformuokite kraštelius.
Atidėkite mažą gabalėlį tešlos pyrago paviršiaus juostelėms suformuoti. Užpildykite paviršių marmeladu, 
negailėkite, gerai padenkite juo visą pyrago plotą. Suformavę iš tešlos likučių juostelių ornamentą uždenkite 
juo marmeladinį paviršių. Pabarstykite riešutais iš šaukite į 180 C karštumo orkaitę. Kepkite apie 40 min.
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VELYKINIS PYRAGAS
Reikės:
400 g sluoksniuotos bemielės tešlos,
alyvuogių aliejaus,
1 svogūno ar saujelės svogūnų laiškų,
1 česnako skiltelės,
2 saliero lapkočių,
400 g šviežių ar šaldytų špinatų,
žiupsnio muskato,
1 šaukšto smulkintų petražolių,
360 g pusriebės varškės,
30 g tarkuoto kietojo sūrio,
5 kiaušinių,
druskos, pipirų.

Susmulkinkite svogūną ir česnaką, pasmulkinkite peiliu špinatus, saliero lapkočius supjaustykite rie-
kelėmis. Įkaitinkite keptuvę su šlakeliu aliejaus, suberkite česnakus ir svogūnus, pakepinkite kelias 
minutes, kol svogūnai suminkštės, tada suberkite salierus ir pakepinkite dar 2 minutes. Dabar sudėkite 
špinatus, pagardinkite druska, pipirais, muskatu ir pakepinkite 5 minutes.
Nukelkite keptuvę nuo ugnies. Špinatams pravėsus suberkite smulkintas petražoles, tarkuotą sūrį ir 
varškę. Paragaukite, ar užtenka sūrumo.
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Apvalios atsegamos kepimo formos dugną išklokite kepimo popieriumi. Ant miltuoto paviršiaus pa-
kočiokite du tešlos lakštus, kad suplonėtų ir padidėtų – jų kraštai turės pasiekti kepimo formos viršų. 
Tešlą perkelkite į formą, lengvai patepkite aliejumi, dugną subadykite šakute. Kitus du lakštus taip pat 
iškočiokite - juos naudosime pyrago viršui. Suverskite įdarą ir tolygiai paskirstykite. Šaukštu padarykite 
keturias duobutes ir į jas įmuškite po kiaušinį. Pyragą uždenkite likusiais lakštais. Jei tešlos per daug, 
nupjaukite ją peiliu ir užspauskite, užlenkdami pagrindo tešlą į vidų. Šonus lengvai suspauskite šakute 
ir keliose vietose subadykite, kad keptų tolygiai. Kiaušinį paplakite su druska, plakiniu aptepkite pyragą. 
Kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 35 minutes arba kol gražiai apskrus. 
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ŠOKOLADINĖ PANNA COTTA 
Reikės:
400 g grietinėlės, 
400 g pieno,
0,6 stiklinės cukraus,
100 g juodojo šokolado,
60 g vandens,
2 valgomųjų šaukštų  želatinos,
1 arbatinio šaukštelio vanilinio cukraus,
0,6 arbatinio šaukštelio kakavos miltelių.

Visą želatiną užpilkite vandeniu ir palikite išbrinkti. Gaminame kakavinį sluoksnį: į vieną puodą pilkite 
200 g grietinėlės, berkite pusę vanilinio cukraus ir ant vidutinės ugnies maišydami pakaitinkite iki užvi-
rimo, bet neužvirinkite.
Kitame puode maišydami pakaitinkite 200 g pieno su puse cukraus ir visa kakava iki užvirimo, bet irgi 
neužvirinkite. Į pieną sudėkite pusę želatinos ir maišykite, kol ištirps. Galima pieną perkošti per smulkų 
sietelį, kad neliktų neištirpusių želatinos grūdelių ar kakavos. Supilkite į pieną grietinėlę. Išpilstykite ly-
giomis dalimis į norimus indelius ir pastatykite į šaldytuvą kelioms valandoms, kad sustingtų.
Tuomet sutarkuokite 50 g šokolado ir užbarstykite ant rudo sluoksnio taip, kad plonas šokolado sluoks-
nis matytųsi per stiklinės sienelę. Gaminame baltąjį sluoksnį: viską darykite taip pat, kaip kakaviniam 
sluoksniui, tik neberkite kakavos.
Baltąjį sluoksnį atvėsinkite ir atvėsintą šaukštu atsargiai išpilstykite ant rudo sluoksnio. Truputį šokolado 
gali išplaukti į paviršių. Statykite į šaldytuvą, kol sustings. Viršų pabarstykite likusiu šokoladu.
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TIRAMISU TORTUKAS
Reikės (8 porcijoms):
Kremui: 
250 g maskarponės sūrio, 150 g standžiai plaktos grietinėlės, 3 kiaušinių trynių,125 g cukraus, 100 g 
saldaus raudono vyno,10 g kavos likerio arba brendžio, 10 g želatinos, 10 g tirpios kavos, 0,5 arbatinio 
šaukštelio vanilės.
Sirupui: 
25 g cukraus, 25 g vandens, 10 g kavos likerio arba brendžio, žiupsnelio tirpios kavos, vanilės.
Biskvitui: 
2 kiaušinių, 40 g cukraus, 10 g miltų, 10 g kukurūzų krakmolo, 10 g kakavos, kepimo miltelių, vanilės.

Biskvitams: elektriniu plaktuvu (ar šluotele) išplakite kiaušinius, suberkite cukrų, vanilę, kol jie sti-
priai suputos, padvigubės ir taps pakankamai standūs, tada berkite persijotus miltus, kakavą, kepimo 
miltelius ir kukurūzų krakmolą. Maišykite labai atsargiai silikonine mentele ar mediniu šaukštu tik 
tiek, kol susimaišys sausi ingredientai su kiaušiniais. Ištepkite riebalais ir pabarstykite miltais dvi 20 
cm skersmens kepimo formas ir pilkite po pusę tešlos į kiekvieną. Biksvitus kepkite apie 10 minučių 
įkaitintoje 170 C orkaitėje. Palikite atvėsti ant grotelių. Ruoškite kremą: dubenyje lengvai šluotele 
išplakite trynius su vanile, suberkite cukrų, išmaišykite viską. Statykite dubenį ant puodo su verdančiu 
vandeniu (padarykite garų vonelę) ir maišykite, kol temperatūra pasieks 45 C. Nuimkite nuo garų vo-
nelės ir plakite elektriniu plaktuvu kiaušinius, kol šie padvigubės. Puodelyje sumaišykite saldų raudoną 
vyną su brendžiu ar kavos likeriu. Jį pamažu pilkite į plakamus kiaušinius, kol galutiniai įsimaišys. 
Išbrinkintą želatiną išlydykite garų vonelėje ir tuomet sumaišykite su likusiu brendžiu ar kavos likeriu 
ir tirpia kava. Šį mišinį supilkite pamažu į pirminę masę. Kitame dubenyje išsukite maskarponės sūrį, 
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po šaukštą dėkite standžiai išplaktą grietinėlę, atsargiai išmaišykite šią masę šluotele, kol jie susimaišo. 
Ir galiausiai maskarponės sūrį po truputį dėkite į kiaušinių masę ir viską atsargiai išmaišykite, kol kre-
mas tampa vientisas. Tik neišsigąskite, jei kremas pasirodys labai skystas. Ruoškite sirupą: vandenį ir 
cukrų sudėkite į nedidelį prikaistuvą ir kaitinkite, kol užvirs. Nuimkite nuo ugnies ir sudėkite likusius 
(t.y. tirpią kavą, brendį, vanilę). Palikite atvėsti.
Surinkite tortą: į 20 cm skersmens formą atsegamais kraštais dėkite pirmąjį biskvitą. Jį gausiai sulais-
tykite sirupu. Pilkite kiek mažiau nei pusę kremo. Jei reikia, palikite šaldiklyje 20-čiai minučių, kad jis 
kiek sustingtų, nes kitaip kitas biskvitas tiesiog nukeliaus į apačią. Kai kremas sutvirtės, dėkite antrą 
biskvitą, kurį sulaistykite sirupu iš abiejų pu-
sių, t.y. iš pradžių laikant rankoje biskvitą, o 
po to kitą pusę jau įdėjus į formą. Supilkite 
likusį kremą ir palikite keletą valandų ar ge-
riausiai per naktį sutvirtėti. Prieš patiekiant, 
nuimame formos kraštus ir viršų apibarsty-
kite nesaldinta kakava.
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KREPŠELIS SU KRIAUŠIŲ IR FETA ĮDARU
Reikės:
2 a.š. citrinų sulčių, 
3 kriaušių, 
105 g feta sūrio, 
1 saujos riešutų (graikiniai, kedro ir pan.), 
1 saujos mėtos lapelių.
Tešlai:
450 g kvietinių miltų, 
100 g šalto vandens, 
200 g sviesto, 
1 a.š. druskos.

Tešla: miltus išmaišykite su druska. Miltų mišinį supilkite į krūvelę ir viduryje padarykite įdubimą. 
Įpilkite vandens, sutarkuotą sviestą. Rankomis gerai išminkykite tešlą. Iškočiokite du lakštus. Sten-
kitės formuoti apvalius arba iškočiokite kvadratinius ir apipjaukite iki apvalios formos.
Sutarkuokite arba kubeliais supjaustykite kriaušes ir feta sūrį.
Ant kiekvieno tešlos lapo sudėkite kriaušes ir sūrį. Užlašinkite citrinos sulčių, įberkite riešutų ir jei 
norisi cukraus pagal skonį. Užlenkite tešlos kraštus, kad įdaras neiškristų.
Šiuos krepšelius sudėkite į kepimo skardą, išklotą pergamentiniu popieriumi. Kepkite 200 C orkaitė-
je 35-40 minučių.
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Maltietiški patiekalai
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Malta turi turtingas kulinarijos tradicijas. Tam tikra prasme būtent Maltos virtuvė buvo pirmoji 
fusion virtuvė pasaulyje. Anksčiau, kuomet riteriai atvykdavo į Maltą, kiekvienos šalies atstovai atsivež-
davo savo virėjus ir produktus. Nors vietiniai neturėjo galimybės tiesiogiai bendrauti su riteriais, jie irgi 
dirbdavo virtuvėse, tad daug išmoko. Visos žinios keliaudavo į namų virtuves. Ten maistą „interpretuo-
davo“ pagal įgytas žinias ir taip jis tapo vietinės virtuvės dalimi.
Maltos virtuvės pagrindas yra Cucina Povera – vargingo žmogaus virtuvė. Kas anksčiau buvo laikoma 
varguolių virtuve, dabar yra madinga aukštoji (haute) virtuvė. Iki šios dienos išliko Našlės sriuba. Ją 
ruošdavo vargingos našlės iš to, ką gaudavo vietinėje bendruomenėje – įvairių kąsnelių, maisto likučių. 
Šiais laikais tai – pigiausias sriubos variantas. Todėl į Cucina Povera nežiūrėkite iš aukšto, ji yra puiki.
Maltiečiai yra linkę valgyti daug angliavandenių – duonos. Ir tenka pripažinti, jie gamina nuostabią 
maltietišką duoną. Iš tiesų tai riteriai iš Rodo atsigabeno savo kepėjus, iš kurių maltiečiai perėmė šį 
receptą.
Maltos virtuvė yra santykių tarp salos gyventojų ir daugybės užkariautojų, kurie užėmė Maltos salas, 
rezultatas. Skirtingų skonių samplaika Maltoje sukuria eklektišką Viduržemio virtuvės įvaizdį. Tradi-
cinis Maltos maistas yra kaimiškas ir priklausantis nuo sezono. Tai Lampuki pyragas (žuvies pyragas), 
triušienos troškinys, Bragioli (alyvuogės su jautiena), Kapunata (maltietiška daržovių troškinio versija).
Norite sužinoti, kokie patiekalai yra tipiški Maltoje? Štai keletas jų. Našlės sriuba (Soppa ta‘l-armla). 
Tai daržovių sriuba (tradiciškai naudojamos baltos ir žalios daržovės), į kurią įdėta maltietiško sūrio ir 
kiaušinio. 
Kimštas moliūgas arba ilgas agurotis (Qara Twil Mimli). Maltoje moliūgai ypatingi. Maltiečiai išima 
sėklas, nulupa žievelę ir kemša juos maltos mėsos, parmezano, česnako, petražolių ir kelių kiaušinių 
mišiniu ir tuomet verda sultinyje.
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 „Pastizzi“ išlieka vienu skaniausių greito maisto produktų. Nedideli sluoksniuotos tešlos suktinukai 
su rikota ir saldžiomis pupomis yra labai skanūs ir visų mėgstami.
Patys mėgstamiausi desertiniai delikatesai yra Kannoli (vamzdelinis traškus pyragaitis su rikota), sici-
lietiško stiliaus semi-freddo desertas (ledai, cukruje virti su vaisių ir grietinėlės mišinuku, užteptu ant 
biskvito) ir Helwa tat-Tork (saldutėlis trintų ir sveikų migdolų mišinys).
Pasigaminkite ir paskanaukite maltietiškų patiekalų.
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MALTIETIŠKA SRIUBA
Reikės (1 litrui sriubos):
1 svogūno,
1 marinuoto agurko,
1 saliero,
1 morkos, 
2 vidutinio didumo bulvių,
400 g konservuotų pomidorų savo sultyse,
2 v. šaukštų pomidorų padažo,
200 g rūkytos šoninės,
2 dešrelių,
1 l vandens,
1 v. šaukšto sviesto,
petražolių,
lauro lapelių,
druskos, 
pipirų,
3 griežinėlių citrinos,
1 kubelio sultinio (daržovių arba vištienos).

Svogūną supjaustykite ir kartu su pomidorų tyre patroškinkite svieste. Kumpį, pieniškas dešreles su-
pjaustykite smulkiais gabalėliais. Raugintą agurką nulupkite, išilgai perpjaukite į keturias dalis, iš-
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imkite sėklas ir supjaustykite plonais griežinėliais. Visus produktus sudėkite į sultinį ir 15 minučių 
pavirkite. 
Sriubą išpilstykite į lėkštes, įdėkite grietinės, citrinos griežinėlių, pabarstykite supjaustytais petražolių 
arba krapų lapeliais. 
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MALTIETIŠKOS KOPŪSTŲ SALOTOS
Reikės:
300 g kopūsto,
2 nedidelių morkų,  
1 svogūno (gali būti ir mėlynas),
4 v. šaukštų majonezo,
0,5 v. šaukšto citrinos sulčių,
1 a. šaukštelio cukraus,
Žiupsnelis druskos, pipirų.

Kopūstą sutarkuokite labai smulkiai. Jeigu 
kopūstas labai kietas, pabarstykite druska ir 
gerai išmaišykite rankomis, pamaigant ko-
pūstus, jie tikrai suminkštės.
Įdėkite šiaudeliais sutarkuotas morkas.
Įdėkite smulkiai supjaustytą svogūną.
Išmaišykite majonezą su citrinos sultimis, 
cukrumi, druska (jei anksčiau nedėjote) bei 
pipirais.
Užpilkite salotas šiuo padažu, viską išmaišy-
kite ir palikite geram pusvalandžiui. 
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MAKARONAI SU JŪROS GĖRYBĖMIS
Reikės:
100 g grietinėlės,
200 g jūros gėrybių, 
žiupsnelio įvairių prieskonių,
50 g sviesto,
250 g „Farfalle“ makaronų,
2 skiltelių česnako,
svogūno laiškų,
3 v. šaukštų tarkuoto permezano sūrio.

Makaronus išvirkite kaip nurodyta ant pakuotės.
Keptuvėje ant sviesto pakepinkite smulkiai 
kapotą česnaką, sudėkite jūros gėrybes ir 
prieskonius 
(raudonėlis, rozmarinas, bazilikas, mairūnas 
ir kt.) ir keletą minučių pakepkite. 
Supilkite grietinėlę ir dar kelias minutes pa-
kepkite. 
Įdėkite išvirtus makaronus, užberkite svogū-
no laiškų. 
Paskaninkite smulkiai tarkuotu permezanu. 
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MALTIETIŠKAI TROŠKINTAS TRIUŠIS
Reikės 4-6 porcijoms:
1 triušio,
50 g taukų, 
200 g pomidorų padažo,
400 g pomidorų (nuluptų),
50 g cukraus,
200 g žirnių,
4 svogūnų,
2 morkų,
lauro lapelių,
1 stiklinės raudono vyno,
0,5 a. šaukštelio oregano,
1 šaukštelio įvairių prieskonių,
petražolių,
krapų,
300 ml sultinio.

Ištirpinkite didelėje keptuvėje riebalus, sudėkite susmulkintus svogūnus ir pakepinkite apie 8 minutes 
arba kol svogūnai suminkštės, bet neparuduos. Sudėkite nuluptus pomidorus ir susmulkintas morkas. 
Patroškinkite 10 min. ant vidutinio stiprumo ugnies. Supilkite vyną ir sultinį, sudėkite pomidorų pa-
dažą ir cukrų, ir gerai patroškinkite. Įberkite prieskonius, lauro lapus ir troškinkite dar apie valandą. 
Patiekite su spagečiais. 
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MALTIETIŠKI MĖSOS BLYNELIAI
Reikės:
 2 marinuotų agurkų,
 3 kiaušinių (2 - tešlai ir 1 virtas - padažui),
 200 g miltų,
 300 g maltos mėsos, 
 150 g tarkuoto fermentinio sūrio, 
 žiupsnelio druskos (pagal skonį tešlai ir padažui), 
 žiupsnelio pipirų, 
 100 g grietinės (padažui),
 100 g majonezo (padažui),
 10 g krapų (padažui, pagal skonį),

Mažais kubeliais supjaustykite agurkus. 
Į indą įmuškite 2 kiaušinius, įpilkite vandens, sumaišykite su miltais.
Į tešlą įmaišykite maltą mėsą, tarkuotą sūrį bei susmulkintus agurkus.
Į keptuvę įpilkite aliejaus ir kepkite blynelius. 
Pagaminkite padažą: susmulkinkite virtą kiaušinį ir sumaišykite su grietine, majonezu, krapais. 
Skanaukite karštus su paruoštu padažu.
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RAVIOLI SU ŠPINATAIS IR RICOTTA
Reikės: 
Tešlai:
300 g miltų,
3 kiaušinių,
žiupsnelio druskos.
Įdarui:
200 g šviežių ar šaldytų špinatų,
100 ricotta sūrio,
30 g sviesto,
1 kiaušinio,
30 g tarkuoto parmezano sūrio,
žiupsnelio tarkuoto muskato riešuto,
druskos, pipirų.

Tešla: iš miltų, kiaušinių ir žiupsnelio druskos užminkykite tešlą. Tešlą pridenkite rankšluosčiu ir pa-
likite 1 val. kambario temperatūroje. 
Įdaras: 
Špinatus supjaustykite juostelėmis (šaldyti špinatai pirmiausia atšildomi), apkepinkite svieste ir paliki-
te atvėsti. Sutrinkite atvėsintus špinatus su ricottos sūriu, parmezano sūriu, muskato riešutu, druska 
ir pipirais. Įmuškite kiaušinius ir viską gerai išmaišykite. Tešlą padalinkite į 8 dalis. 
Iškočiokite 8 maždaug 2 mm storio stačiakampius tešlos lakštus. Paruoštą įdarą išdėliokite arbatiniu 
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šaukšteliu kas 3 cm, nuo kraštų paliekant 2 cm. Uždenkite kitu tešlos lakštu. Atsargiai užspauskite 
kraštus bei tarpus tarp įdaro ir supjaustykite konditeriniu ratuku arba peiliu. Ravioli su špinatais ir 
ricotta sudėkite į verdantį pasūdytą vandenį su šlakeliu alyvuogių aliejaus, kad nesuliptų. Virkite apie 
5 min., kol iškils. 
Ravioli su špinatais ir ricotta patiekite su ištirpinto sviesto padažu ir apibarstykite parmezano sūriu.
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VIŠTIENA „ALLA CACCIATORA“
Reikės:
1 kg vištienos,
0,5 kg  miltų, 
0,25 ml  alyvuogių aliejaus,
1 svogūno,
1 paprikos,
4 skiltelių česnako,
2 pomidorų (švieži arba konservuoti, bet nenaudokite pomidorų padažo),
nuo 3 iki 4 šakelių raudonėlio, gyslas ir stiebus išmeskite,
0,5-1 l vyno,
1 lauro lapo,
3 arbatinių šaukštelių kaparėlių.

Įkaitinkite alyvuogių aliejų didelėje keptuvėje.
Įtrinkite vištieną druska ir pipirais.
Apvartykite miltuose, pašalinkite jų perteklių.
Kepkite karštame aliejuje kol visos pusės paruduos tolygiai.
Išimkite vištieną iš keptuvės.
Į likusį aliejų sudėkite supjaustytą svogūną ir česnaką.
Kepkite, maišykite apie minutę arba kol svogūnas suminkštės ir taps permatomas.
Sudėkite supjaustytus pomidorus, supjaustytą papriką ir įpilkite baltojo vyno.
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Atsargiai virkite apie dvi minutes.
Išdėstykite vištieną vienu sluoksniu.
Pabarstykite raudonėlio lapeliais virš jos.
Įdėkite lauro lapą.
Uždenkite keptuvę, sumažinkite ugnį ir troškinkite apie valandą. Maišyti nerekomenduojama.
Kai padažas sutirštės įdėkite kaparėlius.
Troškinkite neuždengtą, kol padažas sutirštės šiek tiek daugiau ir mišinys atrodys beveik sausas.
Virimo pabaigoje, jei reikia, įdėkite daugiau druskos ir pipirų.
Vištiena Cacciatora gerai dera su traškia duona, ryžiais ar makaronais. 



50

MAKARONAI SU LAŠIŠOS IR DEGTINĖS PADAŽU
(PASTA AL SALMONE E VODKA)
Reikės:
250 g makaronų,
alyvuogių aliejaus,
pusės svogūno, 
2 a. š degtinės,
5-6 vyšninių pomidorų, 
80 g rūkytos lašišos,
4 a. š. pusiau riebios grietinės,
žiupsnelio druskos,
žiupsnelio pipirų,
1 a.š. petražolių.

Įkaitinkite alyvuogių aliejų didelėje keptuvėje ir pakepinkite svogūną apie 1 minutę.
Įdėkite lašišą ir pakepkite apie 10 min ( po 5 minutes kiekvieną pusę).
Įpilkite degtinę ir patroškinkite.
Sumažinkite liepsną, įdėkite pjaustytus vyšninius pomidorus, grietinę, prieskonius, išmaišykite ir 
palikite kepti dar 2 minutes.
Išvirkite makaronus taip kaip parašyta ant pakuotės, nusausinkite ir sudėkite į lašišos padažą. Pamai-
šykite ir pakepkite 2 minutes.
Užbarstykite sukapotas petražoles.
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MAKARONAI „KARBONADO“
Reikės:

aliejaus, 
400 g makaronų, 
300 g grietinėlės,
20 g rūkytų lašinukų,
žiupsnelio druskos,
žiupsnelio pipirų,
krapų, petražolių.

Išvirkite makaronus taip kaip nurodyta ant 
pakuotės.
Rūkytus lašinukus supjaustykite vidutinio 
dydžio juostelėmis.
Įkaitinkite keptuvę ir suberkite rūkytus 
pjaustytus lašinukus, įdėkite grietinėlės ir su-
mažinkite ugnį. 
Pakepkite 2 – 3 minutes ir suberkite išvirtus 
makaronus.
Padidinkite ugnį, įdėkite petražoles, krapus ir 
keletą minučių dar viską pakepinkite.
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SALDUS PYRAGAS „VICTORIA“ 
Reikės:  
250 g minkšto sviesto,
250 g cukraus pudros, 
250 g miltų,
5 kiaušinių,
12 g kepimo miltelių,
džemo ar uogienės įdarui.

Visus produktus skirtus tešlai sudėkite į didelį du-
benį ir gerai išplakite mikseriu. Padalinkite masę 
į dvi lygias dalis, supilkite į dvi 20 cm apvalias, 
popieriumi išklotas kepimo formas, paviršių išly-
ginkite.
Kepkite 180ºC įkaitintoje orkaitėje apie 25 mi-
nutes arba kol įsmeigus medinį iešmelį, jis liks 
sausas.
Iškeptus pyragus keletai minučių palikite atvėsti ke-
pimo formose. Tik vėliau išimkite ir nulupkite ke-
pimo popierių. Galutiniai atvėsinkite ant grotelių.
Kai pyragai visiškai atvės, sutepkite juos džemu. 
Pabaigai užbarstykite šiek tiek cukraus pudros.  
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PYRAGĖLIAI SU SŪRIU „PASTIZZI“
Reikės: 
500 g sluoksniuotos bemielės tešlos,
250 g rikotos sūrio,
2 kiaušinių,
žiupsnio druskos, pipirų,
1 plakto kiaušinio.

Orkaitę įkaitinkite iki 180°C temperatūros. Kepimo popieriumi išklokite dvi kepimo skardas.
Sluoksniuotą bemielę tešlą plonai iškočiokite ir puodeliu ar kitu indu išspauskite maždaug 8-9 cm 
skersmens apskritimus.
Į dubenėlį sudėkite rikotos sūrį ir išmaišykite šakute.
Įmuškite kiaušinius, pagardinkite druska ir pipirais. Išmaišykite iki vientisos masės.
Imkite po tešlos apkritimą, jo kraštelius aptepkite plaktu kiaušiniu.
Į tešlos apskritimo centrą dėkite po šaukštelį įdaro, o tešlos kraštus suspauskite.
Suformuotus pyragėlius dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos.
Aptepkite plaktu kiaušiniu.
Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 minutes, kol pyragėliai gražiai išsipūs, o jų paviršius apskrus.
Patiekite dar šiltus.
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Skanaus
Receptus pateikė projekto dalyviai.


