
  



 

Produktai.................................... 3 psl.
Gamybos procesas..................... 31 psl.
Dekoravimas.............................. 64 psl.
Kita............................................. 85 psl.



Patarimai Produktai

Miltų naudojimas iš skirtingų pakuočių
 
Jei kepiniams naudosite miltus iš skirtingų pakuočių, pažiūrėkite, kad
sutaptų miltų rūšis abiejose pakuotėse. 



Patarimai Produktai

Ką daryti, jeigu pasibaigė baltas cukrus?
 
Jei pradėjote gaminti ir pastebėjote, kad baigėsi baltas cukrus, o
spintelėje turite užsilikusio rudojo - galite jį drąsiai naudoti. 1 šaukštas
rudojo cukraus atitinka 1 šaukštą balto cukraus



Patarimai Produktai

Ką daryti, kad šildant pienas nesusitrauktų?
 
Jei kepiniui reikalingas virintas pienas, bet bijote, kad verdant pieną
sutrauks, prieš užverdant įmaišykite į pieną žiupsnelį sodos.



Patarimai Produktai

Ką daryti,kad miltai būtų pūresni?
 
Miltus persijokite kartu su kepimo milteliais. Persijoti miltai būna
puresni, juose tolygiai pasiskirsto kepimo milteliai ir tešla įgauna
daugiau deguonies.   



Patarimai Produktai

Kaip atskleisti saldžių kepinių skonį?
 
Žiupsnelis druskos tešloje padeda atskleisti saldžių kepinių skonį, tad
nebijokite ekperimentuoti!



Patarimai Produktai

Kaip geriausia suberti miltus į tešlą?
 
Nesugrūskite miltų, į tešlą juos dėkite lengvai pakabinus šaukštu, o
geriausia persijokite - taip kepiniai bus puresni. 



Patarimai Produktai

Kaip teisingai pasirinkti maistinius dažus?
 
Jei kepiniuose naudojate maistinius dažus, neįdėkite per daug. Didesnis
kiekis dažų gali įtakoti skonį, o kartais ir kvapą, taip pat kepinys gali
atrodyti nenatūraliai. Išeitis -rinkitės dažus su prierašu „No taste".



Patarimai Produktai

Kaip šokoladą panaudoti kepinių dekoravimui?
 
Palaikykite šokoladą kambario temperatūroje. Naudojantis bulvių
skustuku, rėžkite per šokolado šoną. Taip gausite gražių papuošimų
pyragams ir tortams!



Patarimai Produktai

Kaip sužinoti, kad kivi vaisius jau sunokęs?
 
Gerai prinokęs kivis turi būti pakankamai minkštas ir saldus. Geriausia
pirkti visai nesunokusį vaisių. Vos kelios dienos namie ir kivis sunoks
pats, įgaus reikiamą saldumą ir minkštumą. Jei kivį norite sunokinti
greičiau - įvyniokite jį į popierių ir padėkite šalia bananų ar obuolių.



Patarimai Produktai

Kaip iškepti skanią duoną?
 
Atsiminkite, kad gerą ir skanią duoną galima iškepti tik iš geros rūšies
nepripelėjusių, neperkaitusių miltų.



Patarimai Produktai

Kaip paruošti želatiną?
 
Ruošdami įvairius desertus želatiną ištirpinsite greičiau, jeigu dėsite ją
į šaltą vandenį santykiu 1:4 (keturis kartus daugiau vandens), o tada
kaitinsite. 



Patarimai Produktai

Kaip moliūgą išlaikyti kuo šviežesnį?
 
Jei norite moliūgo vaisius ilgai išlaikyti šviežius, atrinkite gerai
prinokusius, nuskintus kartu su vaiskočiu ir tuos, kurių sveika oda.



Patarimai Produktai

Kur galima panaudoti morkų tarkius?
 
Dažnai spaudžiate morkų sultis?  Iš likusių tarkių išsikepkite morkų
pyragą. Skanu ir labai sveika!



Patarimai Produktai

Kodėl naudinga valgyti slyvas?
 
Jei visą savaitę kasdien valgysite po 200 g slyvų, sumažės
nervingumas, nerimas bei depresinė nuotaika.



Patarimai Produktai

Kaip greičiau sušildyti kiaušinius?
 
Kambario temperatūros kiaušinius lengviau įmaišyti į tešlą, o kepinys
išeina puresnis ir minkštesnis. Norėdami sušildyti kiaušinius, juos
tiesiog užpilkite šiltu vandeniu ir palaikykite keletą minučių. Tiesa, jei
pagal receptą į tešlą įmaišyti trynius ir baltymus reikia atskirai, tai
darykite kol kiaušiniai dar šalti, nes šiltų kiaušinių trynys labai lengvai
plyšta.



Patarimai Produktai

Kada galima kepiniuose naudoti mažiau druskos?
 
Norint maitintis sveikiau, verta žinoti, kad kepiniams, kuriems nereikia
mielių, druskos galite naudoti perpus mažiau nei įprastai.



Patarimai Produktai

Kaip kepiniuose naudoti mėlynes?
 
Kepiniuose su mėlynėmis, mėlynės turi būti paskutinis ingredientas,
kurį idedate, nes kitaip jos skris į kepinio dugną arba nudažys kepinį
mėlyna spalva.



Patarimai Produktai

Ką daryti, kad kepinys būtų drėgnesnis?
 
Užtepkite mėgstamo skonio geriamu jogurtu biskvito lakštus. Tortas
bus drėgnesnis ir skanesnis.



Patarimai Produktai

Kaip ilgiau išlaikyti daržoves šviežias?
 
Jei norite maisto produktus, vaisius ir daržoves išlaikyti keletą savaičių
ar ilgiau, užšaldykite juos ir laikykite šaldymo kameroje. Šaldyti
produktai išlaiko nuo 50% iki 80% juose esančių vitaminų ir mineralinių
medžiagų, o taip pat puikią išvaizdą ir skonį.



Patarimai Produktai

Kokios temperatūros ingredientai tinkamiausi
kepiniams?
 
Dažniausiai kepimo rezultatai bus geresni, jei gaminant kiaušiniai,
margarinas ir pienas bus kambario temperatūros.



Patarimai Produktai

Kaip greičiau išbrinkinti džiovintus vaisius?
 
Greitai išbrinkinsite džiovintus vaisius, jei juos sudėsite į kepimo indą,
šiek tiek užpilsite vandeniu ir įkišite į kaitinamą orkaitę 10 - 15 min. Per
tą laiką orkaitė įkais iki reikiamos temperatūros, o vaisiai išbrinks.
Vaisius atvėsinkite, sudėkite į pyrago tešlą ir kepkite.



Patarimai Produktai

Kaip patikrinti ar kepimo milteliai geri?
 
Kaip patikrinti ar kepimo milteliai dar geri? Įberkite jų šiek tiek į karštą
vandenį, jei milteliai pradeda putoti - drąsiai juos naudokite savo
kepiniui.



Patarimai Produktai

Kaip patikrinti, ar šaldytuve užsilikusios mielės
yra tinkamos kepiniams?
 
Norite kepinio su mielėmis, bet jos jau kurį laiką gulėjo šaldytuve?
Žinokite, kad geros mielės iškils į paviršių, jeigu jas panardinsite į
vandenį. 



Patarimai Produktai

Kodėl mažiau prieskonių kepinyje yra geriau?
 
Atsiminkite, kad prieskoniai turi papildyti kepinio skonį, o ne jį užgožti.
Tad berdami prieskonius būkite atsargūs. Geriau įberti mažiau, ragauti
ir jei reikia įberti dar.



Patarimai Produktai

Ką verta prisiminti, verdant ryžius?
 
Verdant ryžius verta prisiminti, kad iš vieno puodelio nevirtų
ilgagrūdžių baltų ryžių gaunasi trys puodeliai virtų ryžių!



Patarimai Produktai

Ką daryti, kad ryžiai būtų birūs?
 
Jei norite, kad virti ryžiai būtų birūs, pamirkykite juos vandenyje
mažiausiai 10 minučių prieš verdant.



Patarimai Produktai

Kur galima laikyti prieskonius?
 
Prieskonius laikykite šaltoje ir tamsioje vietoje. Drėgmė, šviesa ir
karštis gali pakenkti prieskonių skoniui ir kvapui.



Patarimai Produktai

Ką daryti, kad verdant pienas neišbėgtų?
 
Prieš pradėdami virinti pieną, indo šonus patepkite margarinu - tuomet
pienas neišbėgs.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad pyragas kepant nesubliukštų?
 
Norite, kad puraus ir minkšto kepinio? Neatidarinėkite orkaitės durelių
bent pusę kepimo laiko. Įėjęs šaltas oras gali sustabdyti pyrago kilimą.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip panaudoti mėgstamo pyrago receptą dukart?
 
Turite mėgstamą pyragą? Iš tokios pat tešlos galite išsikepti ir
keksiukus. Kepkite tokioje pačioje temperatūroje, tačiau kepimo laikas
turi būti 1/3 ar 1/2 trumpesnis. Dažniausiai keksiukai iškepa per 15-20
minučių



Patarimai Gamybos procesas

Kaip padaryti pynutę?
 
Iškočiokite tešlos lakštą, šonus supjaustyke 1-1,5cm pločio juostelėmis,
per vidurį sudėkite obuolius apibarstytus cukrumi ir cinamonu.
Juosteles iš šonų lenkite viena po kitos į kitą pusę, taip gausis daili
pynutė.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad sausainiai būtų traškūs?
 
Jei norite, kad sausainiai būtų ypač traškūs, kepkite juos šiek tiek ilgiau
(tik nesudeginkite) o, jei norite, kad sausainių tekstūra būtų tąsi,
kepkite juos šiek tiek trumpiau.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip iškepti sausainius su džemu?
 
Iškepti tokius gražius sausainius labai paprasta! Jums reikės dviejų
vienodos formos formelių, tik skirtingo dydžio. Pirmiausiai išspauskite
du sausainius su didesne formele. Viename iš sausainių išspauskite
viduriuką su mažesne formele. Abu sausainius sulipdykite, o vidurį
pripildykite mėgstamu džemu. 



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad tešla būtų puresnė?
 
Išspauskite arbatinį šaukštelį citrinos sulčių plakant margariną su
cukrumi ir tik tada sudėkite likusius tešlos ingredientus. Pyrago tešla
bus puresnė ir lengvesnė.



Patarimai Gamybos procesas

Kodėl dažnai sukrenta iškepti pyragai?
 
Verta žinoti, dėl ko dažniausiai gali sukristi jūsų kepamas pyragas:
- Per žema temperatūra orkaitėje;
- Dėl kepimo metu darinėjamos orkaitės;
- Tešloje per daug riebalų, cukraus arba kepimo miltelių;
- Tešloje per mažai miltų.



Patarimai Gamybos procesas

Kokioje temperatūroje kepti stiklinėje formoje
esančius kepinius?
 
Jei kepinį kepate stikliniame inde, nurodytą temperatūrą recepte
sumažinkite 25°, nei nurodyta recepte. Tokioje temperatūroje kepinys
nepridegs ir iškeps tinkamai.  



Patarimai Gamybos procesas

Kaip kepti pyragą su daržovių įdaru?
 
Jei kepsite pyragą su daržovių įdaru, tai tešlą patepkite baltymais,
apibarstykite miltais ir tik tada dėkite įdarą. Pyragas bus trapus ir
 nesusmegs.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad keksiukai būtų gražios formos?
 
Kepant keksiukus, visada naudokite keksiukų kepimo formą, į ją dėkite
keksiukų popierėlius. Nenaudojant keksiukų formos, keksiukai bus
beformiai, nes vien tik popierėliai neatlaiko tešlos svorio, o bekepant
tešla iš jų gali ir išbėgti.



Patarimai Gamybos procesas

Kokioje temperatūroje kepti biskvitą, kad
nesukristų jo apačia?
 
Kad nesukristų biskvito apačia, kepkite jį nežemesnėje nei 200°C
temperatūroje.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad kepinys kuo grečiau sutvirtėtų?
 
Išėmę kepinį iš orkaitės, palikite jį formoje mažiausiai dešimčiai
minučių. Per tą laiką kepinys "sutvirtės" ir lengvai išsiims. Tortą ar
pyragą reikėtų pastatyti ant grotelių, kad iš apačios cirkuliuotų oras ir
jis šiek tiek apdžiūtų. Gaminius su dideliu kiekiu vaisių reikia pilnai
atšaldyti formoje.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip paruošti universalų vyšnių padažą?
 
Pasigaminkite lengvą vyšnių padažą, kuris tiks ir pyragams, blynams ir
keptai mėsytei gardinti.
Ingredientai
0,5 kg vyšnių
0,5 stiklinės vyno
5 šaukštai krakmolo
Cinamono
Citrinos žievelės
1,5 stiklinės vandens

Gaminimas:
Vyšnias nuplauti, išimti kauliukus. Kauliukus sudėti į puodą, užpilti
vandeniu ir užvirinti. Šiame nuovire išvirti cukraus sirupą, į jį sudėti
uogas, žievelę, cinamoną, supilti vyną, virti 3 - 5 min. Po to uogas
pertrinti per retą sietelį, supilti nuoviru atskiestą krakmolą. Padažą dar
kartą užkaitinti, bet neužvirinti. Ataušinti.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad sausainiai iškeptų tolygiai?
 
Kepkite sausainius tik orkaitės viduryje, tuomet sausainiai iškeps
tolygiai.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip padaryti gražios formos sausainius?
 
Prieš išspaudžiant sausainius, formeles panardinkite į miltus, taip tešla
neprilips prie formelių ir sausainiai neišsikraipys.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad kepant sausainiai neištižtų?
 
Kepant sausainius skardą geriau padenkite kepimo popieriumi. Ant
riebalais išteptos skardos sausainiai gali ištižti, o sausainių kraštai
paruduoti.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad kepant sausainiai nesuliptų?
 
Dedant sausainius į skardą nepamirškite palikti tarpų, kad kildami
sausainiai nesuliptų vienas su kitu.



Patarimai Gamybos procesas

Kodėl negalima kepimui paruoštų sausainių dėti į
šiltą skardą?
 
Kepant sausainius, juos dėkite į šaltą skardą, ant šiltos skardos
sausainiai gali ištyžti ir netekti savo sutektos formos. 



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, jeigu nekyla tešla?
 
Jei tešla nekyla, pastatykite indą su tešla ant grotelių virš indo su
karštu vandeniu. Tešla iškils daug greičiau!



Patarimai Gamybos procesas

Kaip pasigaminti greitą užkandį?
 
Orkaitėje keptos prancūziško batono riekelės pateptos margarinu,
česnaku bei keliais žiupsneliai petražolių ar laiškinių svogūnų gali būti
puikus užkandis ar priedas prie įvairių patiekalų.



Patarimai Gamybos procesas

Kokioje temperatūroje kepti trapios ir mielinės
tešlos kepinius?
 
Pyragą iš trapios tešlos kepkite karštoje, o iš mielinės tešlos -
vėsesnėje orkaitėje. Mielinės tešlos pyragas karštoje orkaitėje
kepamas tik tuomet, jei tešla rūgo per ilgai ir tiesiog „lipa" iš formos.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip suformuoti sausainius be kepimo formelių?
 
Švari atidaryta skardinė gali būti puiki pagalbininkė ruošiant sausainius.
Jos aštrūs kraštai padės išgauti norimos formos sausainius!



Patarimai Gamybos procesas

Kodėl reikia naudoti tik tokią formą, kokia
nurodyta recepte?
 
Jei recepte nurodyta tam tikros talpos kepimo forma, stenkitės tokią ir
naudoti, kitaip rezultato nuspėti nebus galima.



Patarimai Gamybos procesas

Ką daryti, kad daržovių pyragas kepant
nesukristų?
 
Jei kepsite pyragą su daržovių įdaru, tai tešlą patepkite baltymais,
apibarstykite miltais ir tik tada dėkite įdarą. Pyragas bus trapus ir visai
nesusmegs.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip lengviau iškočioti minkšą tešlą?
 
Kad minkštą tešlą būtų lengviau iškočioti, ant jos uždėkite riebalais
pateptą popierių. Taip tešla neprilips prie kočėlo.



Patarimai Gamybos procesas

Kada tikrinti, ar kepinys jau iškepęs?
 
Ar kepinys iškepęs, tikrinkite ne anksčiau iki nurodyto recepte laiko
likus dešimčiai minučių. Tikrinkite šiltu peiliu ar dantų krapštuku ir
netrankykite orkaitės durelių!



Patarimai Gamybos procesas

Kaip palengvinti gaminimo procesą?
 
Visus pjaustymo ir pasiruošimo darbus pasidarykite dar prieš ruošdami
patiekalą, taip daro ir tikri profesionalai. Gaminimo procesas seksis kur
kas lengviau ir greičiau!



Patarimai Gamybos procesas

Kaip greičiau ir puriau išplakti kiaušinio baltymus?
 
Baltymai greičiau, puriau išsiplaka ir nenusėda, jeigu:
1. Baltymai bus atšaldyti. Visas kiaušinis bus palaikytas ant ledo arba
šaltame vandenyje.
2. Į 2 baltymus bus įpilamas 1 valgomas šaukštas atšaldyto vandens.
2. Jei įbersite žiupsnį druskos.
3. Jei įpilsite truputį citrinos sulčių ir įbersite miltinio cukraus.
4. Įlašinsite keletą lašų acto.



Patarimai Gamybos procesas

Kaip sukonstruoti imbierinį namuką?
 
Pabandykite padaryti imbierinį namuką! Išsikepkite reikalingas detales,
suklijuokite ir dekoruokite mėgstamais saldumynais!



Patarimai Gamybos procesas

Kaip lankstyti pyragėlius?
 
Išbandykite naujus pyragėlių lankstymo būdus: išlankstykite
žvaigždutę arba rombą!



Patarimai Gamybos procesas

Kaip pyragaičius įdaryti kremu?
 
Išbandykite naują pyragaičių su šokoladiniu kremu pateikimo būdą!
Iškočiokite šaldytos sluoksniuotos tešlos apskritimą, padalinkite į
vienodo dydžio trikampius. Ant kiekvieno trikampio vidurio uždėkite
šokoladinio kremo ir suvyniokite į ragelį. Kepkite 15-20 minučių. 



Patarimai Gamybos procesas

Kaip kitaip iškepti kiaušinį?
 
Siūlome išbandyti naują kepto kiaušinio būdą. Keptuvėje paskrudinkite
šoninę, į keksiukų formeles idėkite baltos duonos, paskrudintą šoninę ir
įmuškite kiaušinį. Paskaninkite druska ir pipirais, kepkite orkaitėje
15-20 minučių. 



Patarimai Gamybos procesas

Kaip įdaryti keksiukus?
 
Išbandykite kitokį būdą įdaryti keksiukus! Iškepkite keksiukus,
išpjaukite viršūnėlę ir į atsiradusią daubą įdėkite paruoštą kremą. Ant
viršaus uždėkite viršūnėlę ir papuoškite šokoladiniu kremu.



Patarimai Dekoravimas

Pyragėlių su obuoliais dekoravimas
 
Ruduo be kepinių su obuoliais - ne ruduo. Išbandykite naują pyragėlių
su obuoliais pateikimo būdą! Griežinėliais supjaustykite obuolius,  ant
iškočiotos šaldytos tešlos užtepkite cukraus ir cinamono mišinį.
Išdėliokite obuolių griežinėlius ir susukite.



Patarimai Dekoravimas

Pyragaičių su įdaru pateikimo būdas
 
Išbandykite naują pyragaičių su įvairiais įdarais kepimo būdą! Ant
iškočiotos tešlos išspauskite gėlės sausainių formelę, įdėkite ją į
keksiukų kepimo formą ir kepkite 15-20 min. Turėsite gražius
krepšelius įvairiems pyragėliams! 



Patarimai Dekoravimas

Obuolinių pyragėlių dekoravimas tinkleliu
 

Išbandykite naują obuolių pyragėlių kepimo būdą - juk obuolinių
kepinių kvapas suteikia jaukumo visiems namams! Iškočiokite tešlą,
padalinkite ją į keturias dalis, kiekvieną dalį supjaustykite juostelėmis.
Uždėkite juosteles ant įdarytų obuolių dviem skirtingomis kryptimis ir
kepkite 15-20 minučių gerai įkatintoje orkaitėje. 



Patarimai Dekoravimas

Kepinių dekoravimas guminukais
 
Kepinių dekoravimui naudokite guminukus. Spalvinga ir gražu! 



Patarimai Dekoravimas

Tortų dekoravimas švirkštu ir dantų krapštuku
 
Pyrago ar torto papuošimui gali prireikti švirkšto ir dantų krapštuko.
Švirkšto pagalba sudėliokite taškiukus, o juos sujunkite braukdami
dantų krapštuku!



Patarimai Dekoravimas

Pyragėlio formavimas pynute
 
Išbandykite nesudėtingą ir neįprastą tešlos lankstymo būdą, tinkamą
ne tik saldiems, bet ir su pikantišku įdaru ruošiamiems pyragėliams!
Iškočiotą tešlą įpjaukite abi puses, viuryje užtepkite įdarą ir
suformuokite pynutę. 



Patarimai Dekoravimas

Pyragėlio formavimas gėlyte
 
Papuoškite stalą pyragėliais - gėlytėmis. Iš tešlos suformuokite
apkritimą, įpjaukite keturiose skirtingose vietose, viduryje įdėkite įdarą
ir suformuokite gėlytę.    



Patarimai Dekoravimas

Pyragėlių su obuoliais formavimas
 
Toks formavimas tinka įvairiems pyragėliams su įdarais. Šiandien
išbandykite su obuoliais! Iš tešlos iškočiokite kvadratą, įdėkite įdarą,
suimkite už kiekvieno kampo, taip kad visi keturi kampai susijungų
pyragėlio centre. 



Patarimai Dekoravimas

Kaip dekoruoti kepinius teptuku?
 
Tikrus stebuklus dekoruojant pyragus, sausainius ar keksiukus galima
padaryti teptuku. Ieškokite pamokų www.youtube.com įvedę „How to
Do Brush Embroidery".



Patarimai Dekoravimas

Kada puošti pyragėlius, kad jie atrodytų puikiai?
 
Grietinėlės, cukraus pudros ar šviežių vaisių papuošimai ant pyragų,
keksiukų ar sausainių atrodo puikiai, tačiau dažnai neilgam, jeigu
papuošite juos iš anksto. Papuoškite savo pyragėlius tik prieš
pateikimą ant stalo, tuomet jie atrodys šviežiai ir puikiai. 



Patarimai Dekoravimas

Kaip gražiai pateikti keptus ir nekeptus desertus?
 
Keptus ir nekeptus desertus galima gražiai patiekti stiklainiukuose.
Tokie desertai stiklainiuose ypač tinka vaikų šventėms.



Patarimai Dekoravimas

Dekoravimo antgalių ABC
 
Siūlome susipažinti su dekoravimo antgalių ABC. Su kiekvienu antgaliu
- nauja kepinio išvaizda.



Patarimai Dekoravimas

Kodėl negalima dekoruoti kepinių, kol jie dar šilti?
 
Nedekoruokite pyrago, pyragaičių ar keksiukų, kol jie dar šilti, nes
kremas ant šiltų pyragaičių gali išsileisti. Tad jei norite greičiau imtis
darbo, kelioms minutėms įkiškite pyragaičius į šaldytuvą ir pasiruoškite
dekoravimo priemones.  



Patarimai Dekoravimas

Kaip neįprastai dekoruoti sausainius?
 
Dekoruojant sausainius gali pagelbėti namuose esančios taurės ir
stiklinės! Taip galite atrasti skirtingų ir originalių formų sausainių
puošimui. 



Patarimai Dekoravimas

Ką daryti, kad bandelės atrodytų gražiau?
 
Bandelės atrodys gražiau, jei prieš baigiant jas kepti aptepsite
kiaušinio plakiniu bei pabarstysite sezamo sėklomis, aguonomis,
saulėgrąžomis ar kmynais.



Patarimai Dekoravimas

Ką daryti, kad iškepusi duona atrodytų gražiai?
 
Jei norite, kad iškepta duona gražiai atrodytų ir būtų skaniai apkepusi,
prieš pašaunant į orkaitę viršų aptepkite ištirpintu margarinu. 



Patarimai Dekoravimas

Originalios dovanos idėja
 

Ingredientai:
Miltų 2 puodelių
Avižų 1 stiklinės
Smulkaus cukraus 0,5 puodelio
Rudojo cukraus 0,5 puodelio
Kepimo miltelių 2 šaukštelio
Kepimo sodos 1 šaukštelio
Cinamono 0,5 šaukštelio
Druskos 0,5 šaukštelio
Kapotų graikinių riešutų 0,5 puodelio
Mažų šokolado traškučių 0,5 puodelio

Paruošimas:

Štai viena puiki dovanos idėja - duona butelyje! Gavę dovaną, teturės
susimaišyti ingredientus ir pašauti į orkaitę. Tik nepamirškite parašyti
ant butelio recepto. Jauki ir naudinga dovana.

Gaminimo būdas: nedideliame inde suplakite 1/2 puodelius pasukų, 2
didelius kiaušinius ir ¼ puodelio išlydyto margarino VILNIUS. Įmaišykite
sausus ingredientus į sausą mišinį, išmaišykite, kad tešla būtų
vienalytė. Masę sudėkite į kepimo indą ir kepkite 350 laipsnių orkaitėje
apie 50 minučių. Skanaus! 



Patarimai Dekoravimas

Bandelių formavimas pynute
 
Išbandykite naują bandelių pynimo būdą! Tešlą padalinkite į tris dalis ir
į tarpus įdėkite įdaro griežinėlius ir supinkite. 



Patarimai Dekoravimas

Kalėdinio vakarėlio užkandžių idėjos
 
Siūlome Kalėdinio vakarėlio užkandžių idėjas - seniai besmegeniai!
Keksiukai, pyragėliai ar neįprastai pateikti gėrimai tikrai pagyvins jūsų
vakarėlio stalą!



Patarimai Dekoravimas

Kaip dekoruoti keksiukus?
 
Išbandykite naują keksiukų dekoravimo būdą! Papuoškite keksiukus
mėgstamais saldainiais, mini riestainiukais ir šokoladiniu kremu. 



Patarimai Dekoravimas

Kaip dekoruoti sausainius?
 
Išbandykite sausainius - sagutes! Iš sviestinės tešlos suformuokite
mažus apskritimus ir šiaudeliu padarykite skylutes. Kepkite 15 min. 



Patarimai Kita

Ką daryti, jeigu kepinys skirtas svarbiai progai?
 
Jei kepinys skirtas svarbiai progai, geriau kepkite pagal seną, gerai
patikrintą receptą, taip išvengsite netikėtų siurprizų savo virtuvėje. 



Patarimai Kita

Kaip atvėsinti pyragą?
 
Atvėsinkite iškeptą pyragą jį apvertę aukštyn kojomis. Šis patarimas
ypač tinka tiems pyragams, kurių viršus norime, kad būtų lygus.



Patarimai Kita

Ką daryti, kad sausainiai išliktų traškūs?
 
Lietingas ir drėgnas oras netinkamas kepiniams, jei norite, kad jų
paviršius ilgiau išliktų traškus. Todėl įsidėmėkite, drėgmė traškiems
kepiniams - didžiausias priešas.



Patarimai Kita

Ką daryti, kad ištraukus iš orkaitės kepinys
nesubliukštų?
 
Vos ištraukus pyragą iš orkaitės jis subliūkšta? Šios nesėkmės
išvengsite, jeigu išjungus orkaitę paliksite pyragą joje atvėsti 5-10 min.
Purių kepinių!



Patarimai Kita

Kokioje temperatūroje kepti mažus kepinius?
 
Kuo mažesnius kepinius kepame, tuo didesnę temperatūrą naudojame.
Pavyzdžiui, patys skaniausi šokoladiniai sausainiukai iškepa vos per 4
minutes 260°C temperatūroje.



Patarimai Kita

Kaip neperkrauti orkaitės?
 
Neperkraukite orkaitės! Kepimo skardas geriau dėkite skirtinguose
aukščiuose, bet ne šalia viena kitos. Jei kepimo skardas dedate šalia,
pasirūpinkite, kad jų kraštai nesiliestų.



Patarimai Kita

Kaip pyrage išvengti oro tarpų?
 
Supylus tešlą - išlyginkite pyrago paviršių. Taip išvengsite oro tarpų ir
pyrago paviršius bus lygus.



Patarimai Kita

Produktų matavimo įrankiai
 
Matavimo rinkinukas virtuvėje - tikras pagalbininkas aistringoms
kepėjoms. Juk tikslios proporcijos garantuoja sėkmingą rezultatą!



Patarimai Kita

Kaip saugiai gabenti keksiukus?
 
Mini keksiukus galite saugiai gabenkiti kiaušinių dėkle. Taip keksiukai
laikysis stabiliai ir nesilies vienas su kitu.



Patarimai Kita

Kaip palaikyti tvarką virtuvėje?
 
Įvairius prieskonius, įrankius ar tuščius indelius galite sudėti į dėžutę
su nedideliais skyreliais - taip palaikysite tvarką virtuvėje.



Patarimai Kita

Kaip nustatyti tinkamą orkaitės temperatūrą?
 
Kepiniams labai svarbi tiksli orkaitės temperatūra. Ne visada galima
pasitikėti termometrais įmontuotais į orkaites, tad norint žinoti tikslią
temperatūrą jums prireiks dar vieno termometro.



Patarimai Kita

Kaip lengviau aptepti kepinius kiaušiniu?
 
Bandeles ir sausainius lengviau aptepsite riebalais ar kiaušinio plakiniu
naudodami tam specialų silikoninį šepetėlį. 



Patarimai Kita

Kaip išsirinkti tinkamo dydžio kepimo formą?
 
Kepiniams naudokite tokio dydžio formą, kokia yra nurodyta recepte,
kitaip kepinys gali pridegti arba išbėgti per kraštus.



Patarimai Kita

Kaip sužinoti, kad pyragas jau iškepęs?
 
Nepatikėsite, bet kepančio pyrago kvapas virtuvėje pasklinda tik tada,
kai pyragas yra beveik iškepęs. Pajutę kvapą - pasiruoškite neužilgo
traukti pyragą iš orkaitės! 



Patarimai Kita

Kaip pyragą greičiau išimti iš skardos?
 
Jei kepate šokoladinį pyragą, riebalais išteptą skardą pabarstykite
kakava. Pyragas lengviau išsiims iš skardos. 



Patarimai Kita

Kaip greitai pasidaryti pusryčių bandeles?
 
Kaip ryte turėti karštų, garuojančių bandelių ant pusryčių stalo
nesugaišus ilgų valandų? Tešlą bandelėms pasiruoškite iš vakaro, kad
ryte beliktų bandeles pašauti į orkaitę. Kol nusiprausite - bandelės jau
bus iškepusios!



Patarimai Kita

Kodėl kepant pyragą, jo paviršius įtrūksta?
 
Viena iš sutrūkusio pyrago viršaus priežasčių - į pyragą įdėta per daug
miltų. Svarbu ne tik nepadauginti mitų, bet ir neperplakti pyrago
masės.



Patarimai Kita

Kaip lygiai perpjauti biskvitą?
 
Torto biskvitą pjaustyti sluoksniais patogiausia lininiu siūlu. Pirmiausia
aštriu peiliu apibrėžkite pjūvio liniją, paskui per ją ištempkite siūlą ir
atsargiai jį traukite už galų kryžmai. Biskvitą perpjausite labai lygiai be
papildomų įrankių. 



Patarimai Kita

Kam naudingos silikoninės mentelės?
 
Daugelis konditerių gaminant naudoja silikonines menteles. Jos labai
patogios, norint nepalikti ingredientų likučių inde.



Patarimai Kita

Kas trukdo sustingti želatinai?
 
Nepamirškite, kad kai kurie švieži vaisiai (kiviai, ananasai) turi rūgščių,
neleidžiančių sustingti želatinai. Jeigu planuojate daryti kepinį su
rūgščiais vaisiais - venkite želatinos. 



Patarimai Kita

Ką daryti, kad šviežias pyragas neprikibtų prie
lėkštės?
 
Šviežiai iškeptas pyragas patiektas lėkštėje gali prie jos „prikibti", kad
taip nenutiktų pabarstykite ant lėkštės cukraus pudros.



Patarimai Kita

Kokiose formose geriausia kepti duona, pyragus
ir sausainius?
 
Duoną ir pyragus geriausia kepti tamsios spalvos formose, kurios gerai
sugeria karštį. O sausainius geriausia kepti blizgančiose, šviesą
atspindinčiose formose, jose sausainiai gražiau apkepa.



Patarimai Kita

Kaip atšviežinti sausainius?
 
Kaip atšviežinti sausainius? Gerai sudrėkinkite popierinį maišelį, į jį
sudėkite sausainius, užspauskite galą ir pašildykite 150 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje keletą minučių.



Patarimai Kita

Kaip patikrinti ar pyragas jau iškepęs?
 
Tikrinant ar pyragas jau tikrai iškepęs galite naudoti ne tik medinį
dantų krapštuką, bet ir neišvirtą spagetti makaroną. Jis ypač pravers,
jei pyragas yra tikrai didelis.



Patarimai Kita

Kaip bandeles kuo ilgiau išlaikyti šiltas?
 
Bandelės išliks ilgiau šviežios, jeigu į bandelių krepšelį po servetėle
įtiesite aliuminio folijos - ji sulaikys šilumą ir neleis bandelėms atvėsti. 



Patarimai Kita

Kuo pjaustyti šviežią pyragą?
 
Šviežią pyragą pjaustykite karštame vandenyje pamirkytu ir
nusausintu peiliu. Taip prie peilio neprilips pyrago gabaliukai ir pyragas
neišsidarkys. 



Patarimai Kita

Kaip duoną išlaikyti šviežią?
 
Duona ilgiau išsilaikys šviežia, jei prie duonos laikysite saliero stiebą.



Patarimai Kita

Kaip pyragą lengviau išimti iš kepimo formos?
 
Kad pyragą lengviau išimtumėte iš kepimo formos, ištraukę ją iš
orkaitės padėkite ant drėgno audinio.



Patarimai Kita

Blanširavimas - kas tai?
 
Kulinarijos terminas "blanširavimas" kilęs iš prancūzų žodžio blanchir,
kuris reiškia baltinti. Kulinarijoje šis žodis turi kitokią reikšmę.
Blanširuojami dažniausiai vaisiai ir daržovės. Jie apipilami karštu
vandeniu arba apiplikomi garais. Išsyk po blanširavimo produktus
reikia apipilti arba panardinti į šaltą vandenį, kad šie pernelyg
nesuminkštėtų ir nepakeistų spalvos.



Patarimai Kita

Ką daryti, jeigu kepiniams paruošti vaisiai
juoduoja?
 
Jeigu pamiršote nusipirkti citrinų, o juoduoja paruoštos gaminti
supjaustytos bulvės ar obuoliai, ištirpinkite vandenyje vitamino C
tabletę ir apšlakstykite. Efektas tas pats!



Patarimai Kita

Ką daryti, kad tešla gerai išsikočiotų?
 
Kad tešla gerai išsikočiotų ji turi būti tinkamos temperatūros. Prieš
kočiojant palieskite tešlą pirštu, jei liko piršto antspaudas ir pirštas
nesusmego į tešlą - ją galima kočioti!



Patarimai Kita

Ką daryti, kad mediniai iešmeliai kepant
neužsidegtų?
 
Jei žadate kepti mėsos ar daržovių vėrinukus ant medinių iešmelių,
juos bent 30 minučių pamirkykite vandenyje, kad kepant neužsidegtų!


