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12 šventinių
patiekalų

Elžbieta Monkevič
Anna Chostegian



Man labai patinka, kai žmonės gamina pagal mano receptus. Apima toks neišpasa-
kojamas jaudulys, labai panašus į tą, kuris ateina, kai linkima ramybės, o gal net toks 
pat. Tada man atrodo, kad sėdime visi prie vieno stalo, visi kartu. Mes valgome tą patį, 
mes skanaujame, džiaugiamės bendrumu, kalbamės ir tampame artimesni. Maistas 
turi stebuklingų galių, net jei sakoma, kad tai tik fiziologinių poreikių tenkinimas. Nesu-
tinku su tuo. Maistas – tai dar vienas iš bendravimo būdų, tai dar kelias palinkėti taikos 
ir ramybės, išreikšti tai, ko, galbūt, niekad nepasakyčiau žodžiais. Tai savotiška kalba.

 
Todėl šioje knygutėje surinkau sau mielus patiekalus. Galiu netgi pasakyti, kad dau-

gumą, jei ne visus, gaminsiu ir pati ateinančioms šventėms, nes šie patiekalai atkeliavo 
iš vaikystės. Miela ir šilta buvo prisiminti savo vaikystės Kūčių stalą, o savo išėjusius 
artimuosius prisiminti būtent taip. Iš mano vaikystės namų niekas niekad neišeidavo 
alkanas. Dažnai prisimenu, kai sekmadieniais, o kada gyveni kelių žingsnių atstumu nuo 
bažnyčios, tai ypač jaučiasi, po mišių pas mus namuose susirinkdavo visa giminė – nes 
ateidavo tik arbatos. Stebuklingu būdu, prie arbatos ir saldainių, palaipsniui atsirasdavo 
pirmiausia sumuštinukų, po to ant stalo atkeliaudavo lėkštės su įvairiais užkandžiais, ir 
„trumpas“ apsilankymas „po mišių“ baigdavosi balandėliais, cepelinais arba mano ma-
mos firminiais kiaulienos nugarinės muštiniais.

Ši knygutė man ypatinga. Pirmiausia, ji labai asmeniška ir labai mane liečia. Ši kny-
gutė man yra vertingiausia, nei visos mano lyg šiol išleistos, net jei ji gyvuos tik elektro-
niniu pavidalu. Aš ją darau su man brangiausiu žmogumi – su savo dukra Anna. Daugelis 
mamų didžiuojasi savo vaikų nuopelnais ir pasiekimais. Aš šiuo atveju turiu dar didesnį 
pranašumą, nes ne tik didžiuojuosi, bet ir galiu kažką labai artimo ir prasmingo daryti 
kartu su savo dukra. O tai yra be galo cool. Net nenoriu ieškoti šio žodžio atitikmens 
lietuvių kalba, nes jausmas yra būtent toks – COOL!

Lėšas (pagal išgales) galima pervesti 
Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinės pagalbos ir 
integracijos centras BETANIJA, 
kodas 191677454 
AB SEB bankas 
a.s. LT18 7044 0600 0105 3291
banko kodas 77440
Būtinai nurodyti paskirtį: geros širdies reikalas / maistui

Įžanga
Šios knygos idėja gimė senokai, mes gana ilgai dvejojome daryti-nedaryti... Ir kada 

nusprendėme nedaryti, atsirado svarbiausia priežastis, kodėl mes ją darom. Šią kny-
gutę galite parsisiųsti nemokamai. Tikrai taip. Bet. Yra žmonių ir jų ne tiek mažai, ku-
riems lėkštė sriubos socialinės pagalbos centro valgykloje yra vienintelis dienos valgis. 
Jeigu jūs, sėdėdami prie vaišėmis nukloto stalo, galėsite bent kiek paremti stokojan-
čius žmones, kurie ateina lėkštės sriubos į Vilniaus arkivyskupijos Caritas socialinės 
pagalbos ir integracijos centrą BETANIJA, būsime nuoširdžiai dėkingos. 

Elžbieta ir Anna 
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Viso grūdo miltų duona 
su juodaisiais sezamais

Duonos klausimą galima išspręsti labai paprastai – dabar apstu įvairiausių kepyklėlių, o ir 

prekybos centrų pasiūla yra labai plati.  Bet kai namuose kepa duona ir sklinda tas užburiantis 

kvapas, viskas aplinkui tampa stebuklu. Naminė duona tampa maistu, kuris vienija visus, sėdin-

čius prie stalo. Pasidalinti duona – tai lygiai taip pat, kaip ir pasidalinti širdimi. O pirmas iškeptas 

kepalėlis duonos gali atnešti tiek gerumo į gyvenimą, kad norisi ją kepti, kepti ir kepti. 

Ši duona gaunasi sunki, labai duoniška, ir labai kvapni, ypatingai patiks sezamo mėgėjams. 

Galite sėklas keisti kitomis, kurias labiau mėgstate. Atskleisiu paslaptį  - šiuo atveju juodieji se-

zamai buvo parinkti būtent dėl savo grožio. 
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1 vnt.  /  Gaminti 30 min.  /  Laukti 3 val.  /  Kepti 35–40 min.  /  Orkaitė 180 °C

150 ml šilto vandens
250 ml pasukų
2 šaukštų medaus
20 g šviežių mielių
750 g  viso grūdo speltų 
miltų
1 šaukšto druskos
1 šaukšto juodųjų 
sezamų

1. Dideliame dubenyje sumaišykite vandenį, kamba-
rio temperatūros pasukas, medų ir mieles. Palikite 
5–10 min. 
2. Pamažu berkite likusius miltus ir druską ir labai 
gerai išminkykite. Tešlą dėkite į pabarstytą miltais 
dubenį ir kildinkite apie valandą – kol tešlos tūris pa-
dvigubės. 
3. Per tą laiką vieną kartą tešlą perminkykite. 
4. Pakilusią tešlą suminkykite su sezamais. Sufor-
muokite apvalią duoną ir ją gausiai pabarstykite 
miltais. 
5. Duoną dėkite į skardą ir palikite kildintis dar apie 
valandą. 
6. Kepkite įkaitintoje iki 180 °C orkaitėje 35–40 min. 

Viso grūdo miltų duona su juodaisiais  sezamais
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Burokėlių salotos 
su karamelizuotais svogūnais

Šios salotos apie tai, kaip keičiasi skoniai. Šios salotos tai irgi vienas iš būtinų patiekalų ant 

mūsų šeimos Kūčių stalo. Garavo didžiuliai puodai, kuriuose virė burokėliai, o mama pjaustė ir 

pjaustė svogūnus, čirškėjo aliejus keptuvėje ir svogūnai stebuklingai mažėjo. Čia buvo pilnut pil-

nutėlė keptuvė, o čia tik truputį keptų svogūnų. Nepasakysiu, kad tai buvo mano mėgstamiausios 

salotos, bet jos tiesiog privalėjo būto. Buvo neatsiejamos ir būtinos. Kaip eglutė, puošiama Kūčių 

dieną, kaip balta staltiesė, kaip kažkas, be ko nebūna šventės. Dabar, kai aš pati gaminu maistą, 

staiga supratau, kad šios salotos jau dabar yra ne tik simbolis, bet ir jos be galo skanios. Skanios 

dabar, kai žingsnio atstumu galima rasti egzotiškiausius produktus, gurmano vertus valgius. Ir 

taip, burokėliai tiesiog sutarkuoti. Burokine tarka. Juk priešingu atveju ji taip nesivadintų.

3 vid. dydžio svogūnų
Aliejaus kepti
Žiupsnio cukraus
1 šaukšto obuolių acto
3 vidutinio dydžio keptų 
burokėlių
½ šaukšto druskos
Geros saujos šaldytų 
juodųjų serbentų arba 
bruknių

1. Svogūnus supjaustykite labai plonais šiaude-
liais, pabarstykite cukrumi ir gerai 
išmaišykite. 
2. Sudėkite į keptuvę ir kepkite nustatę 
labai silpną kaitrą, kol svogūnų tūris sumažės 
maždaug 3 kartus, o patys svogūnai gražiai aps-
krus. Supilkite actą ir išmaišykite. 
3. Burokėlius sutarkuokite ir sumaišykite su svo-
gūnais ir uogomis. Pasūdykite ir patiekite. 

4 porc.  /  Gaminti 30 min.  



10 11

Silkės kapotinis su obuoliais 
ir bulviniais blynukais

Kūčių stalas neįsivaizduojamas be silkės. Kokios tik silkės ant jo nebūna. Mano namuose tra-

diciškai yra silkė su grybais ir silkė su svogūnais ir džiovintomis slyvomis. Ir visą laiką dar viena 

pagal naują receptą gaminta silkė. Arba visiškai paprasta – pagal seniausią receptą – tai yra 

silkė, aliejus ir svogūnai. Šiame meniu silkė patiekiama kapotinio pavidalu. Jį galima patiekti 

nebūtinai su blynukais, bet ir tiesiog su duona arba trapučiais.

Kapotiniui:
150 g  šaltai rūkytos arba 
sūdytos silkės filė
1 didelio sultingo obuolio
Ryšelio krapų
50 g lazdyno riešutų
100 g neriebios grietinės

1. Silkės filė  ir obuolį supjaustykite kubeliais. Riešutus susmulkinkite iki smulkių trupinių. 
Krapus supjaustykite. Visus ingredientus sumaišykite su grietine. Padažas turi būti skysto-
kas, kad būtų patogu valgyti su blynukais. 
2. Bulves sutarkuokite smulkesne tarka, taip pat sutarkuokite kartu svogūną ir česnaką. Su-
berkite persiladą, druską ir įmuškite kiaušinį. Viską išmaišykite. 
3. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir kepkite nedidelius blynukus. Iškepusius blynukus dėkite ant 
popierinių rankšluosčių , kad nuvarvėtų aliejus. 
4. Patiekite blynukus su silkės kapotiniu

Bulviniai blynukai:
4-5 didesnių bulvių
1 didelio svogūno
1 skiltelės česnako
1 šaukštelio persilado
1 kiaušinio
Druskos
Aliejaus kepti

4 porc.  /  Gaminti 30 min.  
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Orkaitėje keptas karpis
Kūčių stalas neįsivaizduojamas be žuvies. Man asmeniškai – be karpio. Ir net ne todėl, kad 

žvynelius nuo Kūčių stalo karpio dalinu visiems ir liepiu laikyti piniginėje – o kaip kitaip įtakoti, 

kad visus metus pinigų būtų , bet tiesiog karpis ir Kūčių stalas tai tokia nepalaužiama konstanta, 

kad per savo gyvenimą, atrodo, nebuvo nei vieno karto, kad karpio nebūtų. Be abejonės, Kūčių 

karpis prieš tris-keturis dešimtmečius ir šių laikų – tai didelis skirtumas, bet pokyčiai ir alterna-

tyvos ieškojimas yra būtini.  Tada tai buvo tešloje kepti karpio gabaliukai su keptų svogūnų (su 

pomidorų padažu arba be jo) pagardu.  Dabar, kai keptuvės maistas nėra toks patrauklus, kaip 

anksčiau, karpis keliauja į orkaitę. Taip pagamintas karpis yra be galo sultingas, minkštas , tirps-

tantis burnoje. Ir nereikia stovėti prie viryklės – viskas vyksta tiesiog akimirksniu.  O rezultatas 

toks gardus, kad net jokių priedų nereikia.

4 porc.  /  Gaminti 5 min.  /  Kepti 25 min.   /  Orkaitė 180 °C

800 g karpio filė su oda
Šlakelio aliejaus
1 kupino šaukšto 
persilado
Šlakelio citrinos sulčių

1. Karpio filė įdėkite į kepimo skardą oda į 
apačia. Skardą arba formą galite iškloti kepi-
mo popieriumi. 
2. Gausiai pabarstykite žuvį persiladu, paš-
lakstykite aliejumi. 
3. Šaukite į orkaitę ir kepkite 25 min.  Iškepu-
sią žuvį pašlakstykite citrinos sultimis. 
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Troškinti kopūstai 
su džiovintomis slyvomis

Mano vaikystėje mūsų šeimoje sriubos ant Kūčių stalo nebuvo. Net barštelių. Kaip ir kito karš-

to patiekalo – visi valgiai buvo patiekiami šalti, kaip užkandžiai. Bet kažkada mamai liko įdaro nuo 

pyragėlių su kopūstais ir jis virto sultingu troškiniu-sriuba. Tai buvo toks atradimas, kad kitais 

metais mes jau pirmiausia susiplanavome šiuos kopūstus kaip atskirą patiekalą.

4 porc.  /  Gaminti 25 min.  /  Kepti 2 val.

300 g šviežio kopūsto
300 g raugintų kopūstų
1 vid. dydžio morkos
1 vid. dydžio svogūno
100 g džiovintų slyvų

1. Šviežią kopūstą supjaustykite plonais šiaudeliais, raugintus kopūstus nuskalaukite. 
2. Svogūną plonai supjaustykite, morką galima sutarkuoti. Daržoves pabarstykite cukrumi ir 
pakepinkite įkaitintame aliejuje troškintuve. Kai svogūnas ir morkos suminkštės, pridėkite 
plonai pjaustytus šviežius ir raugintus kopūstus, uždenkite ir, mažoje kaitroje troškinkite 15 - 
20 minučių. 
3. Sudėkite slyvas ir įpilkite maždaug stiklinę vandens. Permaišykite, pasūdykite, uždenkite ir 
troškinkite orkaitėje dar apie valandą. 
4. Laikas nuo laiko patikrinkite, ar nereikia papildyti vandens. Tuomet įpilkite dar šiek tiek van-
dens. 
5. Troškinio tirštumą reguliuokite įpylus daugiau ar mažiau vandens – toks troškinys gali būti 
ir sriuba ir pyragų arba pyragėlių įdaras. 

1 šaukštelio cukraus 
Aliejaus kepti
Vandens kopūstų 
tirštumui sureguliuoti
Druskos
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Persimonai salotose
Ne vien mišrainėmis žmonės gyvena. Dažnai net ir ant Kalėdų stalo atsiranda labai netipiš-

ki patiekalai. Taip atsitiko ir su šiomis salotomis.  Linksmos, gaivios – kaip tik savo ryškiomis 

spalvomis pradžiugins ir akis ir gomurį. Dietologai tvirtina, kad maistas turi būti spalvotas. Šioje 

lėkštėje spalvų tikrai netrūksta – jos visokios – linksmos, gaivios. Toks lopinėlis vasaros ant žie-

mos stalo.  

160 g salotų mišinio 
1 didelio persimono
120 g ožkos sūrio
6–8 riekelės vytinto
 kumpio 
1 avokado
Saujelės spanguolių arba 
bruknių

4 porc.  /  Gaminti 10 min. 

Citrusiniam padažui 
Žiupsnelis aitriųjų maltų 
paprikų
3 šaukštų aliejaus
3 šaukštų žaliųjų citrinų 
sulčių
1 šaukšto mandarinų 
sulčių

1 kupino šaukšto
 neaštrių garstyčių
1 šaukšto medaus
1 šaukštelio tarkuotos 
žaliųjų citrinų žievelės
1 šaukštelio tarkuotos 
mandarinų žievelės 
Druskos (naudojau uogų 
druską)
Žalumynų papuošti

1. Persimoną supjaustykite riekelėmis, avokadą supjaustykite plonais griežinėliais, sūrį sutru-
pinkite. 
2. Citrusiniam padažui šluotele sumaišykite aliejų, citrinų ir mandarinų sultis, medų ir garsty-
čias. Maišykite šluotele iki emulsijos konsistencijos. 
3. Lėkštėje sudėliokite salotų lapus, avokado griežinėlius, kumpį, užberkite uogų ir pabarsty-
kite užberkite sūrio. Jeigu naudojate uogų druską – pabarstykite salotas uogų druska. 
4. Salotas pašlakstykite padažu ir pabarstykite turimais žalumynais.
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Antiena, kepta sidre
Antis Kalėdoms? Vienas populiariausių šventinio stalo patiekalų. Dar iš savo vaikystės pame-

nu, kai mama kepdavo antį su obuoliais. Tai buvo Kalėdos.... Nebuvo taip dažnai, nes anties taip 

paprastai, tiesiog nuėjus į parduotuvę, nupirkti dažniausiai nepasisekdavo. Antis kepama visa, 

tiesiog būna skirtingi marinatai, arba ją bandoma įdaryti.  Obuoliai prie anties jau seniai tapo 

klasika. Kepta antis su obuoliais – kas gali būti tradiciškiau?  O ar sidras tinka prie anties? Niekad 

nesužinosite, jei neparagausite. Aš tą sužinojau gan senokai ir tiesiog įsimylėjau šį būdą. Tad 

bandau jį dar ir dar ir dar.

4 šviežių ančiukų 
kulšelių
1 l sausojo obuolių sidro
Žiupsnelio druskos
1 šaukšto persilado
6-8 šalotinių svogūnų
5–6 nesukepančių 
obuolių
Kelių šakelių čiobrelio 

1. Ančiukų kulšelių odelę įpjaukite langeliais. 
Dėkite ant įkaitintos keptuvės odele į apa-
čią, pakepkite, kol išsilydys riebalai. Kulšeles 
išimkite, o riebaluose pakepinkite šalotinius 
svogūnus, perpjautus per pusę. 
2. Sudėkite kulšeles į troškintuvą, supilkite 
sidrą, pasūdykite, suberkite persiladą, sudė-
kite keptus svogūnus užvirinkite  ir šaukite į 
iki 130 °C įkaitintą orkaitę 2 val. 
3. Obuolius supjaustykite pusiau, pašalinkite 
sėklalizdžius, apkepkite keptuvėje su anties 
riebalais ir sudėkite į troškintuvą prie antie-
nos. Kepkite dar apie valandą. 

4 porc.  /  Gaminti 15 min.   /  Kepti 3 val.  /   Orkaitė 140 °C
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Tarta su grybais
Tobulo traškumo pagrindas. Grybų gausa ir švelnus šalavijo ir keptų svogūnų derinys. Kai 

paprasta yra genialu. Pyragėliai su grybais yra būtinas valgis ant mano Kūčių stalo. Ilgainiui jie 

transformavosi – pirmiausia tai buvo „pončkos“, gruzdintos aliejuje. Mielinė tešla jiems buvo ga-

minama labai griežtai pasninkinė – miltai, vanduo, mielės, druska, aliejus, žiupsnis cukraus – bū-

tent tokius pyragėlius prisimenu iš vaikystės. Labai kanoniška, labai tradiciška, bet šie pyragėliai 

buvo skanūs tik tą dieną, kada buvo kepti, tad pradėjau ieškoti kito recepto – mielinės pagerin-

tos tešlos, mielinės trapios... Sudėliojus ir iškepus šią tartą, dangus atsidūrė burnoje
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20 cm skersmens tartai  /  Gaminti 30 min.  /  Laukti 1 val.  /  Kepti 45 min.

Tešlai:
100 g labai šalto sviesto
180 g miltų
Žiupsnelio druskos
~ 50 ml ledinio vandens

Įdarui:
2-3 vid. dydžio svogūnų
Žiupsnelio cukraus
400 g šaldytų baravykų
Aliejaus kepti
Druskos
2-3 lapelių šalavijų
80 g kreminio sūrelio
50 g tarkuoto puskiečio 
sūrio
2-3 šaukštų tarkuoto 
kietojo sūrio

Tarta su grybais

1. Svogūnus supjaustykite labai plonais šiaudeliais, pabarstykite cukrumi ir gerai iš-
maišykite. 
2. Sudėkite į keptuvę ir kepkite nustatę labai silpną kaitrą, kol svogūnų tūris sumažės 
maždaug 3 kartus, o patys svogūnai taps kone permatomi. 
3. Svogūnus išimkite, į tą pačią keptuvę sudėkite supjaustytus baravykus ir kepkite 
nustatę stiprią kaitrą, kol grybais gražiai apskrus. Sudėkite svogūnus, šalavijo lape-
lius, permaišykite ir pakaitinkite kartu. Atidėkite. 
4. Tartos pagrindui sudėkite pjaustytą kubeliais sviestą į smulkintuvo indą, suberkite 
miltus, druską ir susmulkinkite iki smulkių kruopelyčių. Supilkite ledinį vandenį ir labai 
greitai užminkykite tešlą. Svarbu neperminkyti! Tik kol susijungs. Labai plonai iškočio-
kite ir išklokite formą. Uždėkite „balastą“ – kepimo popierių ir ant jo suberkite kruopų, 
kad prispaustų. Dėkite formą su tešla į šaldytuvą ir laikykite valandą ir ilgiau. 
5. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C ir kepkite tartos pagrindą, kol gražiai apskrus šonai, nu-
imkite „balastą“ ir dar pakepkite, kol gražiai apskrus ir dugnas.  
6. Išimkite iš orkaitės. Galite pagrindą atidėti kitam laikui, arba toliau kepti. 
7. Pagrindą patepkite kreminiu sūreliu, dėkite ant jo grybų įdarą pramaišiui su tarkuo-
tu puskiečiu sūriu. Viršų pabarstykite kietuoju sūriu ir šaukite į orkaitę po įkaitusią 
grilio spirale. Kepkite 5-7 min. 
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Mieliniai cukruoti sklindžiai
Ant Kūčių stalo buvo daug įvairių sklindžių – su grybais, su silke, su obuoliais. Tie su grybais 

buvo labai panašūs į pyragėlius, ir aš netgi paslapčia galvodavau, kad juos kepdavo tik dėl skai-

čiaus – kad 12 patiekalų priskaičiuoti. Nepaisant mano galvojimų, sklindžiai su grybais buvo labai 

populiarūs ir dingdavo nuo stalo labai greitai. Sklindžiai su silke. O, ne.... man buvo tikrai neskanu 

– kepta sūdyta silkė tapdavo dar sūresne ir mano vaikiškam gomuriui buvo nesuvokiama, kaip 

galima buvo juos valgyti. Tuo tarpu suaugusieji šiais sklindžiais mėgaudavosi. Įtariu, kad aš taip 

iki galo ir nesuaugau, nes, net dabar įsivaizduodama šių sklindžių skonį, nelabai linkstu prie jų. Ir 

buvo šie – nuostabus, putlučiai, tokie laukti, nes šeima per visą Adventą pasninkavo gana uoliai 

ir desertais niekas vaikų nelepindavo. O gal ir iš viso šie sklindžiai buvo kepami tik kartą metuo-

se. Galbūt nuo laukimo, o galbūt tiesiog todėl, kad jie buvo besąlygiškai gardūs – jie irgi dingdavo 

nuo stalo labai mikliai. Jokių uogienių, jokių grietinių – tiesiog gausiai apvolioti cukruje, kuris 

taip smagiai girgždėdavo ant dantų – kaip baltutis tviskantis sniegas po kojomis ryte, paspaudus 

šaltukui. 
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1. Mieles ištirpinkite šiltame vandenyje su 1 
šaukštu cukraus ir šaukštu miltų. Palikti 
20–25 min., kol mielės suaktyvės. Obuolius 
nulupkite ir supjaustykite kubeliais. 
2. Persijotus miltus sumWaišykite su druska, 
likusiu cukrumi ir supilkite į juos mielių tirpa-
lą. Viską maišykite 6–8 min. Pabaigoje 
suberkite obuolius. 
3. Palikite, kol tešla pakils – apie 30–35 min. 
Kepkite keptuvėje įkaitintuose riebaluose, 
nustatę vidutinę kaitrą. Iškepusius sklindžius 
nusausinkite ant popierinio rankšluosčio ir 
apvoliokite cukruje. (Šį žingsnį galite praleisti 
– naudokite jums patinkantį pagardą.)

25 g šviežių mielių
450 ml šilto vandens 
arba augalinio pieno
2 šaukštų cukraus
750 ml miltų + 1 šaukšto 
2–3 obuolių
Žiupsnelio druskos
Aliejaus (kepti)
Stambaus cukraus 
(pabarstyti)

Mieliniai  cukruoti  skl indžiaiw

4–6 porc.  /  Gaminti 60 min.  /  Kepti 20 min. 
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Stori minkšti meduoliai
Meduolių kepimo tradicijų mūsų namuose nebūdavo. Senelis kepdavo trapius pusmėnulius, 

kuriuos išspausdavo stikline. Mane visą laiką tai stebino – kaip paprastai keitėsi mėnulio fazės 

ant miltuoto stalo. Bet tai būdavo tiesiog sausainiai. Meduoliai įsibrovė į mano gyvenimą tik gi-

mus dukrai, ir svarbiausias buvo ne jų skonis, o galimybė puošti – puošti kartu. Bet šie meduoliai 

vienareikšmiškai skirti valgyti!

100 g medaus
100 g sviesto
125 g miltelinio cukraus
1 kiaušino L
300 g miltų
50 g kakavos

1. Sumaišykite medų, sviestą, miltelinį cukrų ir prieskonius nedideliame prikaistuvyje ir ištir-
pinkite. Pravėsinkite ir įmaišykite kiaušinį. 
2. Miltus sumaišykite su kakava, apelsino žievele, kepimo milteliais ir druska. Į miltus sutru-
pinkite mieles ir sutrinkite. Supilkite sviesto-medaus masę ir užminkykite tešlą. 
3. Suformuokite rutulį, įvyniokite į plėvelę ir dėkite į šaldytuvą mažiausiai 3 valandoms. 
4. Tešlą kočiokite maždaug 5 mm storio lakštais. Spauskite nesudėtingos formos meduolius, 
geriausiai tinka su stambiomis apvaliomis detalėmis. Patepkite juos lengvai paplaktu balty-
mu. Dėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepkite apie 12-15 min. iki 200 °C įkaitintoje 
orkaitėje. 
5. Iškepusius meduolius atvėsinkite ant grotelių. Padėkite į sandariai uždaromą dėžutę ir pa-
likite bent parai pastovėti – meduoliai turi būti minkšti. Prieš patiekdami ištirpinkite šokoladą 
ir paglaistykite juo meduolius. 

Daug meduolių  /  Gaminti 30 min.  /  Laukti 3 val. ir ilgiau  /  Kepti 12 min  / Orkaitė 200 °C

2 kupinų šaukštelių 
kepimo miltelių
25 g mielių
2-3 šaukštų meduolių 
prieskonių
1 šaukšto tarkuotos 
apelsinų žievelės

Žiupsnelio druskos
Kiaušinio baltymo 
meduoliams patepti
Juodojo arba pieniško 
šokolado meduoliams 
paglaistyti
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Mielinis vyniotinis
Kiek prisimenu save, tiek prisimenu senelio keptas mielines „bulkas“. Ypatingai prieš didžią-

sias metines šventes jomis kvepėdavo dar sename senelių bute, esančiame Vilniaus Naujinin-

kuose, beje, tas namas lyg šiol gyvas – toks vienintelis aplinkui, medinis, senas, su apleistu sodu 

ir pasilenkusiu medžiu ir suoleliu prieš pat įėjimą. 

 Šiltai prikūrenta virtuvė – ugnis traškėjo dideliame blizgančių rudų plytelių pečiuje, miltų pa-

keliai, kiaušiniai buvo padėti ant apvalaus stalo. Tada stebėdavau, kaip senelis, iš didelės baltos 

nosinės pasidaręs juokingą kepurėlę su mazgais ant visų kampų, apsirengęs švariais, tiesiog 

tviskančiais baltumu baltiniais, stipriomis miltuotomis rankomis minkydavo tešlą giliame dide-

liame dubenyje. Ilgai, kruopščiai. Ištraukdavo rankas iš tešlos, skeptiškai jas apžiūrėdavo, lyg 

užkalbėdavo tuos juokingus tešlos gabaliukus ant pirštų. „Tešla neturi lipti prie rankų“, – ryžtingai 

nutrindavo ji tešlos likučius su miltais ir vėl minkydavo. Atrodydavo, kad tešla po jo rankomis kal-

ba, skuba kažką papasakoti ir seka savo pasakas ir atveria paslaptis. 

Tada išglostyta, aplyginta, ji keliavo į dubenį ir buvo šiltai apklojama. „Ne-ne-ne, tik ne prie 

pečiaus – tešla sugęs“, – grūmodamas kreivu nuo traumos pirštu sakydavo jis man, kai bandžiau 

pristumti taburetę su dubeniu arčiau pečiaus. Skeptiškai į mane pažiūrėdavo ir nunešdavo dube-

nį į lovą. Ten, ant pagalvių tešla, ilsėdamasi, augo ir kilo. Senelis kartkartėmis prieidavo prie jos, 

pakeldavo rankšluostį, labai švelniai prisiliesdavo ir vis sakydavo: „Ne, dar ne dabar“. Kai ateida-

vo laikas, saldus švenčių kvapas jausdavosi net lauke.
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Starteriui:
25 g šviežių mielių
75 ml vandens
20 g cukraus
30 g miltų

1. Starteriui skirtus produktus sumaišykite kartu ir palikite šiltoje vietoje maždaug 15 min., kad 
suaktyvėtų mielės. 
2. Į starterį sudėkite kiaušinį, supilkite pieną ir romą, suberkite cukrų, citrinos žievelę, miltus. 
Viską gerai išminkykite, palaipsniui pildami ištirpintą sviestą. Minkykite, kol tešla nelips prie 
rankų. Suformuokite rutulį, uždenkite rankšluosčiu ir palikite kilti šiltoje vietoje maždaug va-
landai, arba kol tešlos tūris padvigubės. Per tą laiką perminkykite tešlą vieną kartą. 
3. Įdarui skirtus riešutus susmulkinkite smulkintuvu iki miltų stadijos. Sumaišykite visus įda-
rui skirtus produktus. Turi gauti neskysta, tepi masė. Reguliuokite tirštumą grietinėle.  
4. Padalinkite tešlą į dvi dalis, iškočiokite į gana plonus stačiakampius. Patepkite stačiakam-
pius įdaru ir susukite, galus užspauskite. Galite vyniotinius dėti į formas arba tiesiog kildinti 
ant kepimo skardos. Uždenkite vyniotinius formoje servetėle ir palikite kilti maždaug valandą. 
5. Jeigu formuojate vyniotinius be formos, tuomet labai laisvai  susukite juos į kepimo popierių 
ir palikite kilti popieriuje. 
6. Vyniotinius formoje patepkite trynio plakiniu. 
7. Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Kepkite vyniotinius maždaug 35–40 min. Viršų galite 
puošti glajumi. 

Tešlai:
100 ml šilto pieno
1 kiaušinio
80 g cukraus
1 šaukšto tarkuotos 
citrinos žievelės
30 ml romo
350 g miltų
50 g ištirpinto sviesto
Žiupsnelio druskos

Įdarui:
150 g lazdyno riešutų
100 ml grietinėlės
50 g cukranendrių 
cukraus
30 ml romo
1 trynio (patepti) 

Mielinis  vyniotinis

10–12 porc.  /  Gaminti 20 min.  /  Laukti 120 min.  /  Kepti 45 min.  /  Orkaitė 175 °C
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Medaus tortas
Medaus tortas tai amžina klasika. Kas neturi to ypatingo, paties pačiausio teisingiausio re-

cepto, kuriuo pasidalino kažkelintos eilės močiutė, gaspadyniaujanti kažkur labai-labai pas 

aukšto rango poną? Kas? Aš. Nors buvo laikai, kai dėl medaus torto arba tortų pas mane kas sa-

vaitę ateidavo vestuvininkai. Mano receptas tikrai ne iš seno sąsiuvinio. Ir mano senelis medaus 

torto nekepdavo. Ir tikėtina, kad šis tortas nelabai atitinka tikrojo puristo lūkesčių dėl medaus 

torto. Bet jis yra toks ir dėl jo susilaukiu aplodismentų. Mano medaus torte visuomet yra vaisinis 

komponentas – dažnai tai yra obuoliai, puikiai tinka avietės, serbentai, vasarą, savo gimtadie-

niui mėgstu išsikepti medaus tortą su žemuogėmis ir tada nuo dieviško skonio pradeda dainuoti 

angelai. Man patinka medaus tortas su daug sluoksnių – ne mažiau, nei 10. Kaip kitaip gali būti? 

Ir dar jis turi būti toks minkštas, kaip pūkelis, jis turi būti kvapnus-kvapnus – kaip vasaros pievos. 
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150 g medaus
120 g rudojo cukraus
80 g sviesto
3 kiaušinių
500 g miltų
2 šaukštelių kepimo 
miltelių
1 apelsino nutarkuotos 
žievelės

10 asm.  /  Gaminti 60 min.  /  Laukti 24 val.  /  Kepti 60 min.  /  Orkaitė 180 °C

Kremui:
150 g trintų aviečių 
400 g riebios grietinės
400 ml grietinėlės
80 g miltelinio cukraus
Rūgščių apelsinų sulčių 
(jei pageidaujate) 

Medaus tortas

1. Medų, cukrų ir sviestą ištirpinkite. Šiek tiek pravėsinkite, įmuškite kiaušinius, sudė-
kite apelsinų žievelę. Išmaišykite ir suberkite persijotus su kepimo milteliais miltus. 
Užmaišykite tešlą. Ji bus labai minkšta, tad dėkite ją į šaldytuvą mažiausiai 
nakčiai. 
2. Kočiokite plonai ir išpjaukite norimos formos lakštus. Pageidautina, kad turėtumėte 
tokios pat formos tortinę. Kepkite lakštus, kol gražiai apskrus. 
3. Aplyginkite lakštus dantytu peiliu pagal formą. Nuopjovas sutrinkite, persijokite, jei 
trupinių mažoka, sutrupinkite dar vieną–du lakštus.  
4. Plakite grietinę su grietinėle ir persijotu milteliniu cukrumi, kol sutvirtės. Paragauki-
te, jei reikia – įpilkite apelsinų sulčių. Maždaug stiklinę kremo atidėkite viršui ir šonams 
aptepti. 
5. Tortinę formą išklokite maistine plėvele. Dėkite į ją torto lakštą, sluoksniuokite su 
kremu, stengdamiesi užpildyti juo visus šonus. Ant kremo užkrėskite po truputį aviečių 
tyrės. Paskutinis sluoksnis turi būti tešlos. Uždenkite maistine plėvele, ant viršaus už-
dėkite lygią lentelę. Dėkite į šaldytuvą trumpiausiai nakčiai. 
6. Išimkite tortą iš formos, aptepkite kremu. Puoškite sausainiais. 

Puošimui:
• Sausainius iškepkite iš tos pačios tešlos. Sausainiai gali būti palaidi arba juos galima 
prieš kepant užmauti ant medinių iešmelių. Juos galite pasirinkti skirtingo ilgo. 
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